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1. Akronimoak 

BEG: Berotegi Efektuko Gasak. 

BPG: Barne Produktu Gordina. 

CO2b: karbono dioxido baliokidea. 

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa. 

EIEP: Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Plana. 

EU-ETS: Europako Emisio-eskubieen Merkatua. 

IPCC: Klima Aldaketarako Nazioarteko Gobernu arteko Panela. 

KANBEK: Klima Aldaketaren inguruko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa. 

LELEA: Lur erabilera eta Lur erabileraren Aldaketa. 

PECC: Klima Aldaketako aurre egiteko Programa. 

PLG: Petrolio Gas Likidotuak. 
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2. Sarrera 

Munduko kliman azken urteotan gertatzen ari den tenperatura, prezipitazio, haize, 

hodeitza eta bestelako elementu klimatikoen desorekari Klima Aldaketa deritzo. 

Paleoklimatologoek Lurraren historian zehar klima aldaketa ugari egon direla baieztatu 

dute, Lurraren dinamika beraren ondorioz. Azken 100 urteotan gertatutako 

batazbesteko munduko tenperaturaren igoerak, ordea, ez dio berezko Lur dinamika 

honi erantzuten. Gaur egungo berotze garai hau, inoiz gertatutako berotze-garairik 

azkarrena izan da, eta munduko bizidun eta ekosistema askok ez dute aldaketa horri 

moldatzeko astirik izango. 

Industria iraultzatik aurrera gertatutako munduko populazioaren hazkundea eta 

teknologia berrien bilakaerarekin, gizakiok gero eta berotegi efektuko gas (BEG) 

gehiago isurtzen joan gara ingurura, atmosferara. Horrela baieztatu izan du Klima 

Aldaketarako Nazioarteko Gobernu Arteko Panelak (IPCC, ingelesezko hitzetik) 2007 

urtean argitaratutako Laugarren Ebaluazio Txostenean. Izan ere, ikertzaile talde honek 

1990 urtetik darama klima aldaketaren inguruan argitaratzen den informazio guztia 

biltzen eta aztertzen, ondoren Ebaluazio txostenen bidez ezagutza-sintesi moduan 

zabaltzeko.  

IPCC taldeak 2007an argitaratutako azken txostenean, hurrengo mendean izango den 

tenperatura aurreikusten du, batazbesteko balio batzuk emanez. Honen esanetan, 

probabilitate handia dago, mende amaierarako Europako tenperatura 1,8ºC eta 4ºC 

bitartean igotzea. 

Euskadiri dagokionez, IPCCaren azterketatik abiatuz, mende amaierarako 

batazbesteko tenperaturaren igoera aurreikusten dute ere. Jarraian beha daiteke, 

Euskadirako estimatutako tenperaturen joerazko  bi eszenatokiak. IPCCko txostenean 

aurkeztutariko eszenatoki hauetatik1

 

 bi dira, A2 eta B2 deiturikoak, eta etorkizuneko bi 

egoera desberdinetan oinarrituta daude. Lehena, A2 eszenatokia, garapen 

ekonomikoa bilatzen du, eta gehienbat lurraldeari begira aritzen da, autosufizientzia 

eta tokian tokiko nortasuna gordez. Bigarrena, B2 eszenatokia, ekonomia, gizarte eta 

ingurumen iraunkorraren aurrean tokian tokiko erantzuna bilatzen du eta garapen 

ekonomikoa maila ertainekoa da.  

                                                           
1 Lau eszenatokiak IPCCko 2007ko Laugarren Ebaluazio Txostenean deskribatzen dira.  
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Irudia 1 : Euskadirako aurreikusitako tenperaturak 2010 urtera.  
Iturria: Eusko Jaurlaritza. 

 

 

Klima aldaketaren inpaktuak aski ezagunak dira gaur egun, eta ikerketa askoren 

bitartez baieztatu dira. Ondorio hauek herrialde guztietako gizarte ekonomia eta 

ingurumen ongizatean eragingo dute. Gure inguruari dagokionez, honako ondorioak 

aurreikusten dira hurrengo hamarkadetan: 

- Gure ekosistemak klima atlantikotik urrunduz, mediterraneo ekosistemen antz 

handiago hartuko dute. 

- Kostaldeko herrietan, itsas mailaren gorakadaren eraginez, lur atzerapena 

gertatuko da. 

- Prezipitazio, haize eta hodeitza bezalako fenomeno klimatologikoetan 

aldaketak espero dira, alor desberdinetan eraginak izanik (nekazaritza eta 

abeltzaintzan, garraioan, energia-arloan, etab.). 

 

Inpaktu hauek ekidin nahian nazioarte mailan XX. mende amaieran ekimen 

desberdinak sortu ziren, abiapuntu moduan Klima Aldaketaren Inguruko Nazio Batuen 

Esparru Konbentzioaren sinadura izanik. Hala eta guztiz ere, denboraren poderioz, 

erantzukizuna tokiko arloetara ere zabaldu da, izan ere, tokiko ekintzak funtsezkoak dira 

finkatzen diren helburuak betetzeko eta udalerrietako administrazioek ezinbesteko 

papera dute, populazioan zuzenean eragin dezaketelako. 
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Jarraian, azken urteetan mundu nahiz tokiko mailan klima aldaketaren aurka 

borrokatzeko aurrera eraman diren ekimen politikak laburbiltzen dira. 

 

 

 

Hondarribiko Udalak urteak daramatza tokiko iraunkortasunaren alde lan egiten. 

Honela, 2004 urtean Bidasoako Garapen agentziaren eskutik, Irunekin batera 

Txingudiko Udaltalde 21 martxan jarri zen, ordutik hona iraunkortasunaren aldeko 

Klima Aldaketaren inguruko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa (KANBEK). 1992an 

sortutako ituna. 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 BEGen murrizketa helburuak lortzeko. 

Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko Euskal Plana 2008-2012: 2008an onartua, EAEko 

emisioen areagotzea %4kora mugatzeko ekintza ugari ezartzen ditu 2008-2012 

denboraldirako 1990. urtea erreferentzia urte bezala harturik. 

Klimaren aldeko Espainiako Hirien Sarea: Bere helburua Espainiak hiri eta herrietan 

iraunkortasun politikak sustatzea da, bereziki BEGen 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 

herrialdeek Europar Batasunaren politika energetikoaren helburutatik haratago 

doazen klima-aldaketaren inguruko planen garapena eragitea da, emisioen  

murrizketa kontuetan erreparatuz (%20). 
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sentsibilizazio kanpaina ugari antolatuz2

Ildo desberdinetan iraunkortasuna sustatzen duen Tokiko Agenda 21ez gain, 

Hondarribiko Udaleko sail desberdinetatik eraginkortasun energetikoa, aurrezpena eta 

kontsumo arduratsua sustatzen dituzten hainbat ekintza eraman dira aurrera, hala nola, 

auditoretza energetikoak, mugikortasun plana eta hiri antolamendua. 

. Bestalde, 2005 eta 2007 urteetan, SISAL 21 

mugaz gaindiko proiektuan parte hartu zuen herriak, ekintza jasangarrien adierazle 

sistema komuna sortuz. Hurrengo pausu nabarmen moduan, 2009 urtean, Hondarribiko 

I. Ekintza Planaren garapenena dugu eta honi jarraituz urte berean, Hondarribiko 

Udalbatzak aho betez, Udalsarea 21 ekimenarekin bat egitea erabaki zuen.  

Testuinguru honetan, eta azken urteetan Hondarribian martxan jarritako ekimenak 

biltzearren eta bide batez, iraunkortasun eta energiaren aurrezpenaren aldeko bidai 

orri bat garatzearren, 2011ko urriaren 26an, Aitor Kerejeta Alkateak , Europar Batasunak 

sustatutako Alkateen Ituna sinatu zuen. Honen bidez, herriak 2020 urterako bere BEG 

isurpenak gutxienez %20an murrizteko, energia aurrezteko eta energia berriztagarrien 

ekarpena areagotzeko konpromisoa hartzen du, Europar Batasuneko Energia-

politikaren helburuetatik haratago joanez. Itunaren sinadurak, bestalde, BEG isurpenen 

abiapuntuko egoera deskribatzea, isurpenak murriztea ahalbidetuko duten ekintza 

guztien azterketa bat egitea eta lortutako emaitzek irudikatuko duten eszenatokia 

zehaztea eskatzen du. Honakoa bilduko duen txostena Energia Irazkorrerako Ekintza 

Plana (aurrerantzean EIEP) izango da. 

 

  

                                                           
2 http://www.hondarribia21.org  

http://www.hondarribia21.org/�
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3. Sintesia 

Hondarribiko Energia Iraunkorraren Aldeko Ekintza Planak udalerriaren azken urtetan 

iraunkortasun eta energiaren erabilera eraginkorraren aldeko ekintzak eta ildo bereko 

proposamen berriak bildu ditu. Ekintza hauen guztien helburua 2020 urterako 2007 

oinarri urtearekiko udalerriko NEG isurpenak %20ean murriztea da.  

EIEParen lehen fasean udalerriko diagnosia egin da oinarri urteko egoera eta 2020 

urterako aurreikusitako NEG isurpenen eszenatokia aztertuz. Honen bidez, isurpen 

gehien izan dituzten ildo estrategikoak lehenetsi dira, energia eta mugikortasun ildoak, 

hain zuzen. EIEPan sartu diren neurri guztiak zehazteko zinegotziek, udal teknikariek, 

kanpo laguntza teknikoak eta Euskal Energia Erakundeak lan egin dute elkarrekin. 

Aipatutako agente guztien ahaleginei esker emaitza gisa NEG isurpenak murrizteko 60 

neurri definitu dira, EIEPa osatuko dutenak.  

Diagnosian 2006tik 2010erako NEG inbentarioak aztertu dira oinarri urtea finkatzeko. 

Honela, 2007an krisiaren ondorioak azaltzen ez diren azken urtea izan denez, 

udalerriaren joera era egokian adieraziko du, beraz, Hondarribiko EIEPrako oinarri urte 

bezala aukeratu da. Urte honetako NEG isurpenak 98.916 tCO2b izan ziren, biztanleko 

6,1 tCO2b, hain zuzen. 

EIEPak eragindako NEG murrizpen guztietatik %33a Udal alorrari, %67a bizitegi alorrari 

eta %0,5a zerbitzu alorrari dagokie. Udal alorrean sartutako neurri aipagarrienak, 

zuhaitzen landaketak, ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketak, kanpo 

argiteriaren berrikuntza eta Udalean energian espezializatuta dagoen pertsonalaren 

ezarpena dira. Bizitegi alorrean, bereziki, garraio publikoaren hobetzea, herriko 

hondakinen sorrera murriztea, ura modu eraginkorrean erabiltzea edo energia 

eraginkortasuna emendatzea aipatu dezakegu. Azkenik, zerbitzu alorrean 

eraginkortasun energetikoa bultzatzen duten neurriak nabarmentzen dira. 
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Grafikoa 1: Murrizpenaren portzentaia alorraren arabera.  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Alorrez gain, EIEPan sartutako neurriak martxan jartzen lortuko diren murrizpenak ildo 

estrategikoetan banatu dira. Honela, egindako azterketek adierazten dutenez, NEG 

murrizpen gehienak hondakinen ildoan lortuko dira, %34a lortuz. Ondoren, 

mugikortasun eta inguru naturala ildoak kokatuko lirateke, %18 eta %20a lortuz. Bere 

aldetik, ura, energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien ildoek murrizpenetatik, 

hurrenez hurren, %15a, %11a eta %1a azaltzen dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%
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Grafikoa 2: Murrizpenaren portzentaia ildo estrategikoaren arabera.  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Hondarribiko EIEPan sartutako 60 neurrien eraginez, 2020 urtean udalerriaren isurpenak 

%20,1ean murriztuko dira, Alkateen Itunaren helburua betetzen. Hurrengo taulan, EIEPko 

neurri guztien ezaugarriak laburbilduta beha daitezke, hau da, energia eta NEG 

isurpenen murrizpena, kostua, aurrezpen ekonomikoa, berreskuratze tasa eta 

lehentasuna.

12%
1%

18%

34%

15%

20%
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Hondakinak
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Taula 1. EIEPan bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Udala. Ildo estrategikoa: energia eraginkortasuna. 
Iturria: berezko lanketa 

 

ILDO ESTRATEGIKOA NEURRIA Zkia
Aurrezpen 

energetikoa 
termikoa

Aurrezpen 
energetikoa 
elektrikoa

Isurpenen 
murrizpena 
2020 urtera 

(tCO2)

Isurpen 
murripena 

denboraldian 
(tCO2)

Kostua 
(€)

Aurrezpena 
(€) BTS Lehentasuna

Udaletxe zaharrean eta Satarka talaia eskolan, kristal 
bakarreko leihoak, kristal bikoizdun eta arotzeria 

eraginkorrago bat duten leihoengatik aldatu.
1 4095,00 1,06 5,30 26400 1155 0 3

Satarka Eskolako berokuntza zirkuitoen banaketa. 2 7110 1,43 7,17 2000 390 5 4
Udaletxeko eraikin berrian, klimatizazio sistemak 

erregulatzeko termostatoak birprogramatu.
3 3483,00 1,31 6,53 100 514 0,2 3

 Satarka eskola, Kasino Zaharra eta Udaletxeko eraikin 
zaharreko berogailuetan, balbula termostatikoen 
instalazioa gauzatu gaur egungo berogailuetan

4 21169,52 6,57 32,87 6280 1854 3 3

Udaletxeko eraikin zaharrean, Kasino Zaharrean, 
kiroldegian eta Satarka eskolan, galdaren erregailua 

doitzea.
5 45498,90 9,68 77,47 0 1955 0 3

Udal kiroldegian, igerilekuko berritze uraren energia 
aprobetxatu.

6 55095,00 11,13 44,52 10000 2083 5 2

Kiroldegian, manta termikoa instalatu, gaueko 
galerak ekiditzeko.

7 37291,00 7,53 37,66 3750 1410 3 2

Klimatizazioaren kontrola hobetzeko, termostato 
digitalen instalazioa gauzatu Loraitz Haurtzaindegian

8 15600,00 3,15 15,76 800 1248 1 3

Udal eraikinetako igogailuetan presentzia 
detektagailuen instalazioa

9 6377,28 2,37 10,67 4160 893 5 3

Zuloaga etxean, Udaletxean zaharrean, Hondartza 
kiroldegian eta Biteri eskolan, galdararen 

funtzionamendu orduak kontrolatuko dituen 
erlojuaren instalazioa.

10 11768,04 11774,12 7,91 39,57 2000 2592 1 3

Udal eraikinetan orokorrean, eta batez ere, Satarka 
Eskolan, kiroldegian eta Udaletxeko eraikin zaharrean 

gaur egungo fluoreszenteak, fluoreszente eraginkor 
batzuengatik aldatzea.

11 11377,31 4,25 21,25 5952 1775 3 3

Satarka eskolan, kiroldegian eta Udaletxeko eraikin 
zaharrean, balasto elektronikoen instalazioa.

12 21093,03 7,88 39,39 12320 4709 3 3

Udal eraikinetako gaur egungo argiteria, kontsumo 
baxudun argiteria eraginkorrago batengatik aldatzea.

13 20040,00 3,90 17,55 3390 2806 1 3

Udaletxeko bi eraikinetan, pizte eta itzaltzea 
kontrolatuko duten sistemen instalazioa.

14 3370,82 1,26 6,32 1500 541 3 3

Kanpo argiteria osatzen duten luminaria eta 
proiektoreak, eraginkorragoak diren batzuengatik 

aldatzea eta fluxu erreguladoreen instalazioa.
15 289074,91 107,47 975,65 418724 40470 10 2

Ekipamendu elektronikoa erosteko orduan, energia 
eraginkortasun irizpideak barneratu.

16 24971,86 9,28 73,11 153800 3496 44 5

Udal instalazioen funtzionamendu egokia kontrolatze 
aldera, Udaletik espezializatuta dagoen pertsonalaren 
kontratazioa edo jadanik udal langilea den pertsona 

baten prestakuntza proposatzen da.

17 3282,06 14365,47 6,01 332,64 2000 0 0,0 3

Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, Udal 
langileek kontsumo arduratsuaren  eta natur 

baliabideen kontsumo iraunkorraren baloreak 
eskuratu eta barneratzeko.

18 0,00 0,00 6500 0 0 4

Eraginkortasun 
energetikoa
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Taula 2. EIEPan bildutako neurrien laburpen taula. Alorrak: Udala. Ildo estrategikoa: energia berriztagarriak, mugikortasuna, hondakinak, ura eta inguru 
naturala. 

Iturria: berezko lanketa 

 

 

 

 

 

 

ILDO ESTRATEGIKOA NEURRIA Zkia
Aurrezpen 

energetikoa 
termikoa

Aurrezpen 
energetikoa 
elektrikoa

Isurpenen 
murrizpena 
2020 urtera 

(tCO2)

Isurpen 
murripena 

denboraldian 
(tCO2)

Kostua 
(€)

Aurrezpena 
(€) BTS Lehentasuna

Zuloaga etxean eta Hondartzako aldageletan plaka 
fotovoltaikoak instalatu.

19 18828,00 7,00 38,50 50000 2636 19 4

Hondarribiako bost udal eraikinetan, plaka termikoen 
instalazioa gauzatu.

20 423050,00 85,46 632,88 423050 20010 21 3

Satarka eskolan, biomasa galdara baten instalazioa. 21 47098,56 9,51 9,51 100000 566 177 5

Udaletxeko ibilgailuen aldaketa, ibilgailu elektriko edo 
hibrido konektagarriengatik

22 12353,65 2,84 19,79 144000 1631 88 5

Udal langileek bizikleta elektrikoak erabiltzea sustatu 23 197,72 0,05 0,35 1300 25 51 4

Udal langileen artean ingurumen praktika egokiak 
zabaltzea eta hondakinen kudeaketa egokia egitea

24 - - - - - 3

Udal erosketa edo kontratazio jardueran iraunkortasun 
irizpideak txertatzen joatea

25 - - - - - 3

Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen 
konponketa burutu

26 1000,71 8600,78 2021462 236149 9 2

Edateko desegokia den ura ureztapenerako erabili 27 19,64 137,49 15585 4635 3 3
Udal eraikinetan ur aurrezgailuak jarri dutxa eta 

lababoetan
28 140,69 633,08 873 33199 0 1

Inguru naturala Zuhaitz landaketak sustatzea Hondarribiko basoetan 29 2287,28 33299,39 312412 0 - 3

Ura

Hondakinak

Mugikortasuna

Energia Berriztagarriak
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Taula 3. EIEPan bildutako neurrien laburpen taula. Alorrak: Bizitegiak. Ildo estrategikoak: energia eraginkortasuna, energia 
berriztagarriak, mugikortasuna, hondakinak eta ura. 

Iturria: berezko lanketa 

 

ILDO ESTRATEGIKOA NEURRIA Zkia
Aurrezpen 

energetikoa 
termikoa

Aurrezpen 
energetikoa 
elektrikoa

Isurpenen 
murrizpena 
2020 urtera 

(tCO2)

Isurpen 
murripena 

denboraldian 
(tCO2)

Kostua 
(€)

Aurrezpena 
(€) BTS Lehentasuna

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

30 1601585,60 296,77 1335,48 3771000 75755 50 3

Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale 
isolatzailea jarriz.

31 800709,00 161,74 727,84 8715200 37874 230 3

Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu. 32 520515,32 105,14 634,19 1340800 24620 54 3
Etxebizitza blokeetan, gune amankomun eta 

pasiloetan, argi artifizialaren gutxiagotzea, argiztapen 
kontrola, presentzi detektore eta tenporizadoreen 

bidez.

33 47260,20 17,57 79,06 29880 6616 5 3

Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa 34 66164,28 24,60 110,69 43160 9263 5 2
Kontsumo baxudun lanparen instalazioa 35 472213,00 193,17 869,25 87990 66110 1 3

Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia 36 677104,00 276,98 1384,90 6500 0 0 1
Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, herritarrak 

kontsumo arduratsuaren  eta natur baliabideen 
kontsumo iraunkorrean baloreak eskuratu eta 

barneratzeko.

37 0,00 0,00 0,00 6500 0 0 4

Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota 
baserrietan

38 48000,00 0,01 0,04 90000 2270 40 5

Plaka fotovoltaikoak instalatu etxebizitzetan 39 56484,00 21,00 94,50 150000 7908 19 4
Hondarribiko etxebizitzetan, biomasa galdaren 

instalazioa.
40 28668,00 5,79 5,79 80000 494 162 5

Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien 
eskuratzea

41 1822561,06 435,09 1957,90 9085791 253486 36 3

Bioerregaien kontsumoa emendatu 42 1088420,32 285,08 1282,84 0 19979 0 1
Herri historikoaren peatonalizazioa gauzatu, 
motordun garraiobideen sarrera kontrolatuz

43 484743,61 124,92 1293,39 3044658 69413 44 3

Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin, 
ordutegi moldaketarekin, zerbitzuen 

emendatzearekin, etab.
44 4152901,88 1088,74 11949,49 0 589080 0 1

Bizikletaren erabilera bultzatzeko ekintzak 45 78806,69 20,66 154,91 400000 10751 37 4
Oinezko eta bizikleta bidezko eskolarako joan-etorrien 

sustapena
46 81949,84 21,33 11283,01 0 11283 0 1

Mugikortasun iraunkorraren aldeko prestakuntza eta 
sentsibilizazio kanpainak

47 401378,65 106,40 478,80 42000 54459 1 2

Hondakinak
Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko 

sentsibilizazio kanpainak 
48 3929,57 28635,93 26400 0 0 2

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

49 595,80 2681,10 25940 140597 0,18 2

Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio 
kanpainak etxebizitzetan 

50 9900 - 4

Ura

Eraginkortasun 
energetikoa

Energia Berriztagarriak

Mugikortasuna
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Taula 4. EIEPan bildutako neurrien laburpen taula. Alorrak: Zerbitzuak. Ildo estrategikoa: energia eraginkortasuna, energia 
berriztagarriak, hondakinak eta ura. 

Iturria: berezko lanketa 

 

 

 

 

 

ILDO ESTRATEGIKOA NEURRIA Zkia
Aurrezpen 

energetikoa 
termikoa

Aurrezpen 
energetikoa 
elektrikoa

Isurpenen 
murrizpena 
2020 urtera 

(tCO2)

Isurpen 
murripena 

denboraldian 
(tCO2)

Kostua 
(€)

Aurrezpena 
(€)

Hondarribiko zerbitzu lokaletan, kontsumo baxudun 
lanparen instalazioa

51 20900,00 8,50 38,25 8000 2926

Hondarribiko zerbitzu-lokaletan, argi naturala modu 
eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri.

52 26025,00 10,35 46,57 0 3644

Kondentsazio galdarak instalatu Hondarribiko zerbitzu-
lokaletan

53 18900,00 3,82 21,63 4800 894

Zerbitzu eraikinen barne tenperatura mugatu: Udan ez 
da eraikinetako tenperatura 26 ºC-tik jaitsiko eta 

neguan, berriz, ez da 21ºC baino altuagoa izango.
54 14515,05 2,69 11,83 1000 687

Hondarribiko zerbitzu-lokaletako edo eraikinetako 
leiho zaharren berrikuntza gauzatu, kristal 

bikoitzekoak ipiniaz eta inguruko arotzeria berrituaz. 
55 79975,00 16,15 72,70 56250 3783

Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia 
eraginkortasun irizpideak barneratu.

56 4840,90 1,80 8,64 9740 678

Energia kontsumo arduratsuan eta energia 
eraginkortasunean hezi eta sentsibilizatu zerbitzuetako 

langileak.
57 0,00 0,00 0,00 6500 0

Energia Berriztagarriak Plaka fotovoltaikoak instalatu zerbitzu lokaletan 58 37656,00 14,00 66,50 100000 5272

Ura
Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio 

kanpainak zerbitzu lokaletan 
59 9900 0

Hondakinak
Hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio 

kanpainak Zerbitzu lokaletan
60 9900 0

Eraginkortasun 
energetikoa
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4. Hasierako dokumentazioaren analisia 

 

Lehenik eta behin, Udalerrian azken urteetan aurrera eramandako plan eta ikerketa 

nagusiak aztertu dira. Honen helburua abiatze puntuaren egoera ezagutzea eta oinarri 

urtetik hona energia eraginkortasun, energia berriztagarri edo iraunkortasun ildoan 

martxan jarritako ekintza guztiak identifikatzea da. Izan ere, Hondarribiko Energia 

Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planean (EIEP) proposaturiko neurri berriez gain, orain 

arte aurrera eramandako ekintzak ere balioztatu nahi dira, euren emaitzak ere kontuan 

hartuz. 

Ondorengo zerrendan aztertutako dokumentazioa agertzen da: 

- Hondarribiko Loraitz haurtzaindegiko instalazioaren informe teknikoa 

(INERGETIKA). 

- Hondarribiko argiztapen publikoaren auditoretza energetikoaren informea. 

- Hondarribiko Tokiko Agenda 21en Iraunkortasunerako I. Ekintza Plana. 

- Hondarribiko mugikortasun ikerketa. 

Plangintza eta Ikerketa hauetatik, Hondarribiko EIEPean beste neurri berriekin barnera 

daitezkeen ekintzak identifikatu dira eta jarraian agertzen den taulan zenbatuta 

agertzen dira.  

Taula 5. Hasierako dokumentazioaren azterketa ostean lortutako emaitzen sintesia. 
Iturria: berezko lanketa 

Azterturiko dokumentua 
Bildutako 

neurri 
kopurua 

EIEPean sar 
daitezkeen 

neurriak 
% 

Hondarribiko Loraitz haurtzaindegiko 
instalazioaren informe teknikoa 9 9 % 100 

Hondarribiko argiztapen publikoaren 
auditoretza energetikoaren informea 3 3 % 100  

Hondarribiko Tokiko Agenda 21en 
Iraunkortasunerako I. Ekintza Plana. 201 76 % 37,8  

Hondarribiko mugikortasun ikerketa 3 3 % 100 
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5. 2006-2010 urteetako kontsumo energetikoak 

 

Hondarribiko Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planaren (EIEP) abiapuntua 

zehazteko herriko azken urtetako kontsumo energetikoak aztertzea ezinbestekoa da. 

Modu honetan, alor desberdinetan ematen den kontsumoa, zein energia-iturri 

bakoitzaren eskakizunak aztertuz, berotegi efektuko gasen murrizpena eragingo duten 

ekintzen aukeraketa zehatzagoa izatea ahalbideratuko du.  

Aztertutako denboraldi osoan zehar, Hondarribian kontsumitutako energia gehiena 

mugikortasun arloan gertatu da, urte guztietan kontsumitutako energiaren %65 

gaindituz. Alor honetan 2006 urtetik 2010 urtera %3ko energia kontsumo beheraka 

gertatu da eta kontsumo handiena behatu den urtea 2007a izan da, Hondarribiko 

EIEPrako oinarri urte bezala aukeratako urtea, alegia. Urte honetan 284.805 MWh 

kontsumitu ziren. 

Bizitegien arloan aldiz, urtez urte energiaren kontsumoak goraka egin du, bizitegietan 

2006tik 2010era %18ko gorakada emanez. Zerbitzuen arloan ez da aldaketa handirik 

izan. Aztertutako denboraldian Hondarribian izandako populazioaren areagotzea 

(%9koa) kontsumo hauen arrazoien atzetik egon daiteke. 2007 urtean bizitegi alorraren 

energia kontsumoa 47.382 MWh-takoa izan zen eta zerbitzuen alorrean 32.495 MWh-

takoa. 

Grafikoa 3: 2006-2010 urteetako energia kontsumoak Hondarribiko arlo desberdinetan. Iturria: 
berezko lanketa 

 

2006 2007 2008 2009 2010
Zerbitzuak 32.495 33.234 34.183 35.019 32.465
Bizitegiak 47.382 56.079 56.148 57.197 56.101
Mugikortasuna 204.929 208.362 200.792 192.491 199.280
Guztira (Industria gabe) 284.805 297.676 291.123 284.707 287.846
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Gauzak horrela, herriko kontsumo energetikoa oro har 2006 urtetik 2010 urtera, %1,1 

areagotu da, 2007 urtean balio maximoa lortuz 297.676 MWh-rekin, 2010 urtean 287.846 

MWh-tara jaitsiz. 

Energia kontsumoak biztanleko adierazita, denboraldian zehar kontsumo guztian 

aldaketa gutxi eman direla beha daiteke. Izan ere, 2006 urtetik 2010 urtera Hondarribiko 

kontsumo energetiko biztanleko %0,8an igo da. Arloz arlo aztertuta, kontsumoak modu 

desberdinean aldatu direla ikus daiteke. Honela, bizitegien arloan goraka egin du 

kontsumoak, %18an 2006tik 2010era, azken urte honetan, 3,5 MWh/biz-ko kontsumoa 

lortuz. Zerbitzuen arloan beherakada bat behatu da, baina kasu honetan txikia izan da 

(%0,4koa denboraldian). Azkenik, mugikortasun alorrean beste alorretan behatu ez den 

beherakada gertatu da, 2010 urtean 2006 urtearekiko %3ko aldea lortuz. 

Grafikoa 4: 2006-2010 urteetako energia kontsumoak Hondarribiko arlo desberdinetan biztanleko 
adieraziak. 

Iturria: berezko lanketa 
 

 
 

2007. urtean, oinarri urtean, kontsumorik gorenenak lortu dira, biztanleko18,3 MWh-ko 

kontsumoa lortuz. 

Energia iturriaren arabera 2006-2010 urteetako kontsumoak aztertuz, eskakizun 

handiena izan duen iturria ibilgailuen gasolioa izan da (A gasolioa), urte guztietan 

kontsumo osoaren %50a gaindituz. Hala ere, lehen aipatu den moduan, mugikortasun 

arloaren kontsumoa beherantz joan da denboraldian eta, beraz, A gasolioaren 
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kontsumoa ere murriztuz joan da, denboraldi amaieran 2006 urtean baino %4,5 gasolio 

gutxiago kontsumituz. Ibilgailuen gasolina kontsumoak gasolioarekin batera beherantz 

egin du, baina biodieselaren erabilpenak gorantz egin du denboraldian. Azken 

urteetan erregai jasangarrien sustapen politiken eraginez, biodiesela eta bioetanolaren 

kontsumoak izugarrizko gorakada izan dute, bereziki garraio publikoetan erregai 

hauekiko egin den apustuarengatik. 

Grafikoa 5: Hondarribiko 2006-2010 urteetako energia kontsumoak energia iturriaren arabera 
adieraziak. 

Iturria: berezko lanketa 

 

 

Mugikortasun arloa alde batera utzita, bizitegi eta zerbitzuetan ematen den elektrizitate 

kontsumoa izan da jarraian kontsumo handiena izan duen energia iturria.  Honen joerari 

erreparatuz, urtez urte elektrizitate kontsumoa handitzen joan dela ikus daiteke. Gas 

naturalarekin ere antzekoa gertatzen da, hots, denboraldian kontsumoaren gorakada 

gertatu da, baina elektrizitatearekin ez bezala, 2007. urtean gorakada nabarmena 

behatzen da eta urte horretatik 2010 urtera beherantz egin du kontsumoak. Bi energia 

iturri hauek urte guztietan herrian kontsumitutako energia osoaren %25a gainditu dute. 

Petrolio gas likidotuak (butanoa eta propanoaren nahasketa) eta C gasolioa, 

etxebizitza eta zerbitzuetan berokuntza sistemei lotuta dauden energia iturriak dira, 

gero eta gutxiago erabiltzen direnak. Dena dela, Hondarribian energia iturri hauen 

kontsumo gorakada, elektrizitate eta gas naturalak izandakoarena ez bezala, oso 

nabarmenagoa izan da. Baliteke elektrizitate eta gas naturalaren prezioaren igoerak 

PGL eta C gasolio energia iturri hauen eskakizun areagotzearen kausa izan. 

2006 2007 2008 2009 2010
Gas naturala 21.904 28.432 23.828 22.007 22.969
Biodiesela 534,3 2232,7 4078,4 5822,5 8015,1
A Gasolioa 173.870 179.001 170.625 160.999 165.960
Gasolina 30.525 27.128 26.088 25.669 25.305
C Gasolioa 3.535 4.492 6.469 7.920 7.133
PGL 3.978 4.687 7.096 6.912 6.294
Elektrizitatea 50.459 51.702 52.938 55.377 52.170
Guztira 284.805 297.676 291.123 284.707 287.846
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Hondarribiko EIEPren abiapuntua 2007 urtea erabaki da, energetikoki kontsumo 

handidun urtea izateaz gain, egungo krisi ekonomikoa hasi baino lehen udalerriaren 

joera hobekien irudikatzen duen urtea delako. Urte honetan energia kontsumoa 

297.676 MWh-tako izan zen.  

Mugikortasun arloan kontsumorik handiena gasolioari dagokio urte honetan. 

Bizitegietan ordea, elektrizitate eta gas naturalaren kontsumoa antzekoak dira 

proportzioan eta zerbitzuen alorrean bereziki elektrizitatea kontsumitu da.  

Grafikoa 6: 2007 urteko energia kontsumoak alor eta energia iturriaren arabera adieraziak. 
Iturria: berezko lanketa 
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Udaletxeko kontsumo energetikoak 

Honako atalean Hondarribiko Udaletxeko kontsumo inbentarioa aztertzen da oinarri 

urterako, hau da, 2007. Oinarri urtean Hondarribiko Udaletxeko kontsumo handiena 

argiteri publikoari dagokio eta ondoren Udal eraikinetako elektrizitate kontsumoa 

kokatzen da. 

Taula 6. Udaletxeko kontsumo energetikoak (2007). 
Iturria: berezko lanketa 

 

 

  

2007
MWh

910          
1.854        

Elektrizitatea 1.374        
Gas naturala 432          
Gasoleoa 26            

4.596        

Eraikinak

Udal flota
Argiteri publikoa

Arloak

Totala
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6.  2006-2010 urteetako BEG isurpen inbentarioak 

Hondarribiko azken urteetako kontsumoetatik abiatuz, berotegi efektuko gasen (BEG) 

inbentarioak garatu dira, izan ere, Alkateen Itunaren helburua urte oinarri batekiko BEG 

isurpenak %20ean murriztea da, eta beraz, oinarri urtearen BEG isurpenak ezagutzea 

ezinbestekoa egiten da. 

Aztertutako denboraldian zehar guztirako BEG isurpenak murriztu egin dira, 2010 urtean 

2007 urtearen aldean %3,2ko beherakada gertatuz. Isurpen gehienak mugikortasun 

alorrean eman dira, urte guztietan BEG isurpenen %50a gaindituz. Jarraian bizitegien 

alorra kokatzen da, goranzko joera izan duen alor  bakarra, alegia. Honetan, 

denboraldian %8ko areagotzea behatu da eta balio maximoa 2007 oinarri urtean lortu 

da, 17.538 tona CO2b-ren isurpenarekin. Zerbitzuen alorra bereranzko joera erakutsi du 

oro har, BEG isurpenei dagokiola, 2007 urtean maximo batekin ere, eta denboraldi 

amaieran %8ko murrizpenarekin amaituz. Hondakinen arloari dagokiola, ekoizpenaren 

beherakada eta birziklapen ohituren hobetzearekin, BEG isurpenak nabarmenki 

murriztu dira denboraldian, 2010 urtean 2006 urtearekiko %13ko aldea lortuz BEG 

isurpenei lotuta. 

Grafikoa 7: Hondarribiko 2006-2010 urteetako BEG isurpenak energia alor desberdinetan 
adieraziak. 

Iturria: berezko lanketa 
 

 
 

 

BEG isurpenak biztanleko aztertuz, alor desberdinen garrantziak nahiko konstante 

mantendu direla beha daiteke ondorengo grafikoan. 2007 urtean hondarribiar 
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Hondakinak 12.687 12.698 12.404 11.350 10.968
Zerbitzuak 12.020 12.571 11.747 11.848 11.080
Bizitegiak 15.136 17.538 16.541 16.881 16.299
Mugikortasuna 55.126 56.109 54.072 51.826 53.674
Guztira (industria gabe) 94.968 98.916 94.724 91.831 91.929
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bakoitzak 6,1 tona CO2b isuritu ditu atmosferara. Isurpenen hauen erdia mugikortasun 

ohiturek eragin dute, bestelako %30a etxebizitzetan burututako kontsumo elektrikoak, 

nahiz erregai fosilen erabilerak eragin dute eta azkenik %12a sortutako hondakinen 

deskonposaketari dagokio. 

Grafikoa 8: Hondarribiko 2006-2010 urteetako BEG isurpenak biztanleko energia alor 
desberdinetan adieraziak. 

Iturria: berezko lanketa 
 

 
 

2007 oinarri urteko Hondarribiko BEG inbentarioari erreparatuz, isurpenen %57a 

mugikortasun arloari dagokio, 56.109 t CO2b. Jarraian, bizitegien arloa kokatzen da BEG 

isurpenen %18arekin (17.538 t CO2b) eta antzeko balioekin zerbitzu eta hondakinen 

alorrak kokatzen dira isurpenen %12 (12.571 t CO2b) eta %13arekin (12.698 t CO2b) 

hurrenez hurren. 
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Grafikoa 9: Hondarribiko 2007 urteko BEG isurpenak alorreko adieraziz. 
 Iturria: berezko lanketa 

 

 

BEG isurpenak energia iturriaren arabera sailkatuz, azterturiko urte guztietan isurpen 

gehienak ibilgailuetako gasoliotatik datozela beha daiteke, isurpen guztien %50a 

inguruan suposatuz. Gasolioak eragindako BEG isurpen gorenenak 2007 urtean lortu 

dira, 48.562 tona CO2b-rekin eta denboraldi osoan  %4,5ko beherakada izan du. 

 Elektrizitatearen kasuan, kontsumoak BEG isurpenen %21en inguruan adierazten du eta 

kontsumoa denboraldian zehar nahiko konstante mantendu arren, isurpenetan %7,1en 

beherakada ikus daiteke.  
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Grafikoa 10: Hondarribiko 2006-2010 urteetako BEG isurpenak energia iturriaren arabera 
adieraziak.  

Iturria: berezko lanketa 
 

 
 

BEG isurpenen garrantzian ondorengo iturria hondakinen kudeaketa kokatzen da, izan 

ere, zabortegietan gertatutako deskonposizioak denboraldiko BEG isurpenen %12a 

inguruan eragiten du. Hondakinen isurpenak ere beheraka egin dute denboraldian, 

2010 urtean 2006 urtearekiko %13ko aldakuntza aurkeztuz. 

Gas naturalak eragindako BEG isurpenek ez dute ia alketarik izan, eta denboraldi 

osoan batazbeste herriko isurpenen %5a adierazten dute. 2007 urtean denboraldiko 

isurpenen maximoa izan du erregai honek, 5.748 tona CO2b isurituz. 

Bestelako erregai iturrietan, Petrolio Gas Likidotuak eta C gasolioaren erabileragatik 

sortutako BEG isurpenek gorantz egin dute denboraldian zehar guztien erabilera 

nabarmen igo baita. Igoera hau gertatu bada ere, denboraldian zehar BEG isurpen 

guztien %2tik %4ra igo da soilik erregai hauen proportzioa. 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010
Gas Naturala 4.428 5.748 4.817 4.449 4.643
Hondakinak 12.687 12.698 12.404 11.350 10.968
Biodiesela 145 606 1.106 1.580 2.174
A Gasolioa 47.170 48.562 46.290 43.678 45.024
Gasolina 7.811 6.941 6.676 6.568 6.475
C Gasolioa 946 1.202 1.732 2.120 1.909
PGL 904 1.066 1.613 1.572 1.431
Elektrizitatea 20.877 22.093 20.126 20.588 19.395
Guztira 94.968 98.916 94.724 91.831 91.929
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Udaletxeko NEG inbentarioa 

Honako atalean Hondarribiko Udaletxeko negutegi efektuko gasen inbentarioa 

aztertzen da oinarri urterako, hau da, 2007. Udaletxeko NEGen isurpenak 1.713 tCO2 b-

takoak izan ziren. Oinarri urtean Hondarribiko udal eraikinei loturiko isurpenek %39a 

adierazi zuten, berriz, argiteri publikoari loturikoek %46a eta udal flotari lotutakoek %15a. 

 

Taula 7. Udaletxeko NEG inbentarioa (2007). 
Iturria: berezko lanketa 
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7.  BEG isurpenen proiekzioak. 2020 urteko joera 

eszenatokia 

Hondarribiko 2006-2010 urteetako BEG isurpenak oinarritzat hartuz, Hondarribiko 2020 

urteko BEG isurpenen joerazko eszenatokia garatu da. Etorkizuneko kontsumoak 

estimatu ahal izateko, alde batetik, INEk aurreikusitako populazioa hartu da kontuan, 

eta bestetik, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun sailak 2013 urtetik aurrera 

aurreikusitako BPG3

Ondoko grafikoan, Hondarribiko BEG isurpen arlo desberdinen joerazko eszenatokiak 

garatu dira.  

aren urteko arteko aldakuntza tasa erabili da. Ekonomia sailak 2013 

urterako BPGaren balioa oraingoa baino negatiboagoa izatea espero du, urte arteko 

aldakuntza tasa -%1,18koa izatea aurreikusten baitu. Hiri hondakin solidoen kopurua 

estimatzeko, aurreikusitako populazioaz erabiltzeaz gain, egungo biztanleko hondakin 

sortze-tasa mantendu egiten dela onartu egin da. Onarpen hauetatik abiatuz, BEG 

inbentarioko arlo desberdinetarako BEG isurpenen proiekzioak landu dira. 

Grafikoa 11: Hondarribiko 2006-2020 urteetako BEG isurpenak alor desberdinen arabera. 
Iturria: berezko lanketa 

 

                                                           
3 Barne produktu gordina. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bizitegiak 15.136 17.538 16.541 16.881 16.299 16.381 16.184 15.994 16.010 16.026 16.042 16.058 16.074 16.090 16.106
Zerbitzuak 12.020 12.571 11.707 11.774 10.988 11.044 10.926 10.814 10.830 10.840 10.851 10.862 10.873 10.884 10.895
Mugikortasuna 55.126 56.109 54.072 51.826 53.674 53.942 53.295 52.668 52.721 52.774 52.827 52.879 52.932 52.985 53.038
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Desberdintasun handiarekin, 2020 urtean mugikortasun arloa BEG isurpenen arduradun 

nagusia izatea aurreikusten da, 53.038 tona CO2-ren isurpena lortuz. Arlo honek 2020 

urtean, 2007 urtearekiko %5,5eko beherakada izatea espero da. Bizitegien arloari 

dagokionez, isurpenak 2020 urtean oinarri urtearekiko %8,2ko beherakada izatea 

espero da, 17.538 tona CO2-tatik 16.106 t CO2-tara murriztuz. Zerbitzuen arloak joera 

berdina erakustea espero da, denboraldi amaieran isurpenetan %13,3ko murrizpena 

lortuz. Azkenik, aldakuntza handienarekin, hondakinen arloa aurkitzen da. Arlo honetan 

hiri hondakinen sortze tasa behera egitea espero da, honekin zabortegian sortutako 

BEG isurpenak ere murriztuz. Arlo honek %17ko beherakada izatea aurreikusten da, 2020 

urtean 10.530 tona CO2 isurituz. 

Isurpenen aurreikuspenak biztanleko aztertuz, oinarri urtearekiko mugikortasun isurpenak 

ez dira udalerri mailan bezainbeste murrizten. Hondakinen arloan ere, BEG isurpenak 

biztanleko adieraztean ez dira udalerri mailan adina murriztea aurreikusten, 2020 

urtean, 2007 urtearekiko %14an gutxiagotuz. Zerbitzuen arloko isurpenak, bestalde, ez 

dute aldakuntza handirik jasaten 2020 urtean, ordea, bizitegietan isurpen igoera 

txikiagoa egiten da biztanleko 2020 urtean, udalerri mailako datuekiko.  

Grafikoa 12: Hondarribiko 2006-2020 urteetako BEG isurpenak alor desberdinen arabera eta 
biztanleko. 

 Iturria: berezko lanketa 
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Oro har, egungo kontsumo ohitura, BPGaren aurreikuspenak eta populazioaren 

etorkizuneko datuak jontuan hartuz Hondarribiko BEG isurpen guztiekin joerazko 

eszenatokia eratuta, 2020 urtean oinarri urtearekiko BEG isurpenentan %8ko murrizpena 

izango duela aurreikusten da, 90.569 tona CO2-ko isupenak lortuz. Izan ere, oinarri 

urtetik hona, Hondarribian BEG isurpenak murrizten dituzten ekintzak martxan jartzen 

hasi dira, eta ez dugu ahaztu behar, 2008 urtetik Estatuak bizi duen krisi ekonomikoaren 

eraginez gizartearen kontsumoa moteldu egin dela, BEG isurpenen beherakada 

bultzatuz. 

 

Grafikoa 13: Hondarribiko 2020 urterako BEG isurpen joerazko eszenatokia eta EIEP helburua  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Alkateen itunaren testuinguruan, %20ko BEG murrizpena lortzea da helburua, hots, 2020 

urtean BEG isurpenak, gutxienez, 79.133 tona CO2-tara murriztu behar dira. Honetarako, 

Hondarribiko Energia Iraunkorrarerako Ekintza Planak, BEG murrizpen helburura iristea 

ahalbidetuko duten neurriak bilduko ditu, bakoitzaren irismena, kostua eta 

jarraipenerako adierazleak identifikatuz.  

Honako Diagnosia, beraz, EIEParen abiapuntua definitzeko erabilgarria izango da, BEG 

isurpenak murriztuko dituzten ekintzen estrategia garatzea ahalbidetuko baitu. Alor eta 

energia iturri desberdinen kontsumo eta isurpenen egituraketa ezagututa, ekintzen 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Joera eszenatokia 94.968 98.916 94.724 91.831 91.929 92.177 91.191 90.236 90.293 90.343 90.392 90.438 90.483 90.527 90.569
Eszenatoki helburua 94.968 98.916 94.724 91.831 91.929 90.650 89.370 88.090 86.811 85.531 84.251 82.972 81.692 80.412 79.133
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aukeraketa selektiboa egin ahal izango da, alor bakoitzerako BEG murrizpen neurri 

eraginkorrenak proposatuz eta aztertuz. 



 

 
 33 

8. Lurren erabilera eta Lur –erabilera aldaketa sektorearen 

BEG isurpen inbentarioa. 

8.1. Orokortasunak. 

Ondorengo atalean Hondarribiko “Lurren erabilera eta Lur-erabilera aldaketa” (LELEA) 

sektorearen BEG xurgapen/isurpen inbentarioa azaltzen da. Inbentario honen 

estimazioak burutzeko, Klima aldaketaren Gobernu arteko Panelak (IPCC, ingelesezko 

hitzetik) proposaturiko metodologia jarraitu da. Hain zuzen, Berotegi Efektuko Gasen 

Inbentario Nazionalak lantzeko 2006ko IPCC Gidalerroak erabili dira (4.Liburukia: 

nekazaritza, basogintza, eta lurraren beste erabilpenak). Gidalerro berdinak jarraitu 

dira, erreferentziazko datu eta isurpen faktoreak lortzeko. 

Ondorengo ataletan Lurren Erabilera eta Lur-Erabilera Aldaketa alorraren BEGen 

isurpen eta xurgapen inbentarioa burutzeko jarraitutako pausuak azaltzen dira: 

1. Lurraren erabilera desberdin bakoitzaren azaleraren identifikazioa  

Lur erabilera bakoitzari loturiko azaleren identifikazioa burutzeko, EAEko 2005 eta 2010 

urteetako baso inbentariotako lur erabilera eta landaretza estalduraren kartografia 

erabili da, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura atalean eskuragarri dagoena. 

Inbentario hauetan azaltzen diren lur erabilpen kategoriak IPCC Gidalerroetan 

proposaturiko kategorietara moldatu dira, jarraian azaltzen diren erabilpen-kategoriak 

lortuz. 

Irudia 2: Lur erabilera kategoriak (IPCC 2006) 
Iturria: 2006 IPCCtik egokituta 
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2. Erabilpen berdina izaten jarraitzen duten eta erabileraz aldatzen duten lur 
eremuen identifikazioa. 

2005 eta 2010 urteetako lur erabilpen datuetatik abiatuz, denboraldian gertatutako lur 

erabilpen mantentze edota aldaketak estimatu dira, bi mapa kartografikoak 

gainezarriz. Onartu egiten da 2005 eta 2010 urte bitarteko lur erabilera aldaketak modu 

progresiboan gertatu direla. Lortutako datuekin, lur erabilera eta lur erabilera aldaketa 

matrizea eraiki da.  

 

3. Eskualde klimatiko eta lurzoru motaren identifikazioa. 

 

Hondarribiko Udalerriari dagokion klima motari, urtaro lehorrik gabeko klima epel hezea 

edo klima atlantikoa deitzen zaio. Lur motari dagokiola, Soil Taxonomy (USDA, 1985) 

sailkapenaren arabera, inzeptisolak dira nagusi Hondarribian, azalera guztiaren %91a 

betez. Bestelako %9a entisolek osatzen dute.  

Irudia 3: Hondarribiko lurzoru motak. 
Iturria: Berezko lanketa. 
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4. Karbono stock-aren aldakuntzen estimazioa. 

 

LELEA alorrean 2010 urtean,  Hondarribin, gertatutako berotegi efektuko gas isurpen eta 

xurgapenak, “Tier 1”4

Lur erabilera eta lur erabilera aldaketa bakoitzarentzat karbono-gordailu 

desberdinetan (biomasa, materia organiko hila eta lurzoruko karbono organikoa) 

gertatutako karbono-izakin aldaketak estimatu dira, IPCCko 2006 urteko Gidalerroak 

jarraituz.   

 zehaztasun maila batekin estimatu dira. 

8.2. Emaitzak 

Ikerketa eremua: eremu fisikoa eta ezaugarri klimatologiko eta edafologikoak. 

Ikerketa eremua Hondarribiko Udalerrian kokatzen da, zeinak 28,63 km2-ko azalera 

duen. Gipuzkoa probintziako ipar-ekialdeko muturrean kokatzen da, Bidasoa ibaiaren 

itsasadarrean, Hendaiako herriarekin muga naturala egiten duena. Itsas mailatik 

Jaizkibel mendiaren gailurrera 500 bat metrotako desnibela duen herria da. 

Irudia 4: Hondarribiko satelite irudia. 
Iturria: Google maps. 

 

                                                           
4 Berotegi Efektuko Gasen Inbentario Nazionalak lantzeko 2006ko IPCC Gidalerroak (4.Liburukia: nekazaritza, 
basogintza, eta lurraren beste erabilpenak).  
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Hondarribiko “Lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketa” sektorearen berotegi 

efektuko gasen xurgapen eta isurpen inbentarioa  

Jarraian 2005 eta 2010 urteetako lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketen matrizea 

beha daiteke. 

Taula 8: Hondarribiko 2005-2010 urteetako lur-erabilpen matrizea. 
Iturria: Berezko  lanketa 

 
2005-2010 

Ha Baso-
lurrak Larreak Hezegu-

neak 
Kokale-

kuak 
Bestelako 

lurrak 
Nekazaritza-

lurrak 
Guztira 

2005 
Baso-lurrak 955 48 0 9 0 1 1.013 

Larreak 168 1034 3 31 0 7 1.243 
Hezeguneak 0 0 104 0 0 1 105 
Kokalekuak 0 0 0 391 0 0 391 
Bestelako 

lurrak 30 49 0 0 54 0 133 

Nekazaritza-
lurrak 0 0 0 0 0 72 72 

Guztira 2010 1.153 1.132 107 431 54 81        
2.959    

 

 

 

Irudia 5: Hondarribiko lur-erabilpenak 2010 urtean IPCCaren kategorien arabera. 
Iturria: Berezko  lanketa. 
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Hondarribiko karbono stock-aren aldakuntzen estimazioak. 

Ondorengo taulan Hondarribian lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketagatik 

lorturiko CO2 xurgapen eta isurpenak aurkezten dira. 

Taula 9: Hondarribiko LELEA alorreko GEI xurgapen eta isurpenak  
 Iturria: Berezko  lanketa 

 

Erabilera/Erabilera 
aldaketa  

Azalera (ha) Isurpen/Xurgapenak 
(tCO2e) 

2005-2010 2.010 2.006 
BL-BL 955 955 -9.791 
BL-L 48 9,70 3.260 
BL-K 8,83 1,77 175 
BL-NL 0,57 0,11 9,92 
L-BL 167,71 33,54 -1.999 
L-L 1.034 1.034 0,00 
L-K 30,54 6,11 16,84 

L-NL 7,40 1,48 -12,74 
B-BL 30,04 6,01 -650,67 
B-L 49,29 9,86 -446,99 

NL-NL 72,23 72,23 0,00 
K-K 391 391 0,00 
H-H 104 104 0,00 

GUZTIRA -9.439 
 

 
Onartu egiten da gertaturiko aldaketak modu progresiboan eman direla denboraldian zehar, 

hortaz,  2010 urtean gertaturiko aldaketei loturiko xurgapen/isurpen guztien zati bat egotziko zaio 

(soilik 2010 urtean aldatutako azalerari dagokiona) eta bestelako azalera trantsizioan egongo da  

BL: Baso-lurra; L: Larreak; K: Kokalekuak; NL: Nekazaritza-lurra, H: Hezeguneak, B: Bestelako lurrak. 

 

8.3. Ondorioak.  

Hondarribiko lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketengatik gertatutako xurgapen 

eta isurpenak laburbiltzen dituen taulan beha daiteken moduan, bai CO2 xurgapenak, 

bai CO2 isurpenak eman dira. Dena dela, balantze globalari erreparatuz, -9.439  tona 

CO2-ko xurgapena gertatu da 2010 urtean. Xurgapen gehienak baso lurretan gertatu 

dira (-9.791 tCO2). Halaber, isurpen garrantzitsuenak larre bilakatutako baso lurretan 

gertatu dira (3.260  tCO2). 
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9. Estrategia. 

 

Aurreko ataletako emaitza guztiak kontuan hartuz, hots, oinarri urtea ezarri eta 2020. 

urterako joera eszenatokia irudikatu ondoren, Alkateen Ituneko helburua betetzeko 

jarraituko den estrategia  definitu da.  

Oinarri urteko NEG isurpenak bereziki garraio alorrean dute iturri nagusia. Honen atzetik, 

bizitegiei loturiko isurpenak kokatzen dira, hauetan ematen diren elektrizitate eta 

erregai kontsumoei lotuta daudenak, eta azkenik hondakin eta zerbitzu alorrak daude. 

Herrian dagoen industria ez da kontuan hartu, batetik, hauen isurpenak Europako 

Martxoaren 9ko 1/2005 Legearen barnean kudeatzen direlako, hots, berotegi efektuko 

gasak isurtzeko eskubideen merkataritza erregimenaren araudiaren barnean eta 

bestalde, Udalak, batez ere, herritar eta udal eraikinetan eragina izan dezakeelako 

ohitura eta jokamolde aldaketak sustatuz, industria alorrean baino. 

Gauzak horrela, 2007 urtetik aurrera, NEG isurpenen murrizpena eragiten duten 

udalerrian martxan jarritako politika eta ekintzak bildu dira plan honetan barneratzeko. 

Bestalde, ekintza berriak proposatu dira 2020 urtea arteko denboraldian GEI isurpenak 

murrizteko gaitasun handiena duten ildo estrategikoetan: energia (energia eraginkorra 

eta energia berriztagarriak), mugikortasuna, hondakinak ura eta inguru naturala. 

2007 urteko isurpenak kontuan hartuz, energiaren eraginkortasunaren ildoan 33 neurri 

proposatu dira, Hondarribiko EIEPan bildutako neurri guztien %55a osatuz. Ildo honetan 

erakutsitako lehenespena bat etorriko litzake udaleko NEG iturri nagusiekin, eta martxan 

jartzeko udalak hartu ditzakeen konpromisoekin. Mugikortasun ildoan, udalerriko NEG 

iturburu nagusian ere, esfortzu handia egingo da, eta aurreko ildoan bezainbesteko 

neurriak bildu ez arren, hauen eragina handiagoa izango da. 

Honela, energia arloan proposatuko ekintzek energia kontsumoa murriztu, zentzuz 

erabili eta teknologia eraginkorren eskurapena sustatuko dituzte eta mugikortasun 

ildoko neurriak ibilgailu pribatuaren erabilpen murrizpena eta mugikortasun iraunkorra 

bultzatuko dituzte.  

Energia berriztagarrietan ere apustu egingo da, eguzki energia eta biomasa bezalako 

teknologien ezarpena sustatuz. 
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Grafikoa 14: Hondarribiko EIEPan bildutako neurri kopuruak ildo estrategikoetan banatuta.  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Aurreko ildoez gain, hondakinen kudeaketan ere aldaketak proposatzen dira, 

hondakin organikoaren bilketa eta kudeaketa banandua martxan jarriz eta bestelako 

gai hondakinen bilketaren areagotzea proposatzen da, hausnarketa prozesuan 

dagoen bilketa sistema berritzailearen ezarpenarekin, betiere, sentsibilizazio kanpaina 

zuzenduen laguntzaz. 

Bestalde, ura aurreztu eta modu eraginkorrean erabiltzearen aldeko ekintzak proposatu 

dira, uraren banaketa zikloari loturiko energia kontsumoa murriztearren. Gainera, 

udalerrian euri ura erabilera sustatuko da, kale garbiketarako eta baita bizitegietan euri 

ur instalazioan ipintzeko erraztasuna eskainiz. 

Azkenik, Hondarribiak baso azalera handia duela kontuan hartuz, 2007 urtetik 2020 

urtera izandako eta aurreikusitako landaketa berrietan gertatuko diren xurgapenak 

aintzat hartu dira. 
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10. EIEParen ekintzen proposamena 

10.1. Neurriak.  

Hondarribiko EIEPrako planteatutako estrategia jarraituz, ondorengo atalean, 2020 

urtean Alkateen Itunaren helburua betetzearren martxan jartzea hautatutako ekintzak 

aurkezten dira. Neurri guztiak Euskal Energia Erakundeak proposaturiko fitxa ereduan 

aurkezten dira. Jarraian fitxa hauetan agertzen diren atalak deskribatzen dira. 

Irudia 6: Hondarribiko EIEPan bildutako ekintzen fitxen eredua 
 Iturria: Berezko lanketa 

 

 

Neurrien ezarpenagatik 2020an lortuko 
den CO2b isurketa murrizpena adierazten 

du (tCO2b)

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

Kostua eta aurrezpen ekonomikoaren 
arteko erlazioa da, egindako inbertsioa 

noiz berreskuratuko den adierazten 
duena.

Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Aurrezpen ekonomikoa

Neurrien ezarpenagatik PAESaren 
denboraldian lortuko den CO2b isurketa 

murrizpena adierazten du (tCO2b)

Neurrien ezarpenagatik aurreztutako diru 
kopurua, erabiltzea eragozten den 

energiaren prezioaren arabera kalkulatua.

Neurri kostuaren arduradura hartzen duena. 
Erakundea, tokiko administrazioa edota 

herritarra izan daiteke neurriaren 
ezarpenerako behar den inbertsioa egiten 

duena.

NEURRIAREN IZENBURUA: 

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

Aurrezpena planaren 
denboraldian

Aurrezpena 2020 urtean            

Neurriaren ezarpenagatik 2020 urtean 
lortuko den energia, ura edo hondakin 

ekoizpenaren aurrezpena adierazten du  
(kWh, m3 edo tona)

Neurriaren ezarpenagatik PAESaren 
denboraldian lortuko den energia, ura 

edo hondakin ekoizpenaren aurrezpena 
adierazten du (kWh, m3 edo tona)

FinantzaketaBerreskuratze tasa simplea

Kostua/ tCO2 

Egindako inbertsioa eta PAESaren 
denboraldian murriztutako CO2b isurpenen 

arteko erlazioa (€/tCO2b). 

Kostua                                 

2020 urtean saihestutako 
emisioak

Esleitutako adierazlea Egutegia

Ekintzen irismena ezagutzeko eta urteetan zeharreko jarraipena aurrera 
eraman ahal izateko, ezinbestekoa da neurriei loturiko indikatzaile 

batzuk identifikatzea. Adierazleak alde batetik, sintetikoak eta 
ulergarriak izan behar dira, eta 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. 

Energia berriztagarrien 
ekoizpena

Neurriarengatik ekoiztutako energia 
berriztagarri kopurua (kWh).

Neurriak martxan jartzeko aurreikusten den denboraldia adierazten du. 
Hondarribin honako epe-denboraldiak zehaztu dira: 
Epe laburra: 2007-2012 urte bitartean (biak barne)
Epe laburra: 2013-2016 urte bitartean (biak barne)
Epe laburra: 2017-2020 urte bitartean (biak barne)

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Neurri berdina edo antzekoa duen plana Elementu sustatzaile mota nagusiak, Hirigintza planak, Ordenantzak, 
Ekintza Planak, Zergak eta Diru-laguntzak dira.

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Neurriaren ezaugarriak adierazten du.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea

Ekintzaren martxan jartzean parte hartzen duten hiritar taldeak, 
elkarteak edota bestelako eragileak. / Komunikazio edo sentsibilizazio 

kanpainen hartzaile izango diren hiritar taldeak, elkarteak edota 
bestelako eragileak.

Deskribapena
PAESean neurrien ezarpen eta betetzean laguntzen duten elementuak 

dira. Ezinbestekok dira bereziki zuzenean udaletik martxan jarri ez 
daitezkeen ekintzak aurrera eramateko, hots, bizitegi eta zerbitzu 

alorretan. 

Arduraduna

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

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

Lehentasun maila: neurriaren ezarpen garrantzia adierazten du 1etik
5erako balioetan. V.II. eranskinean definitzen dira neurrien lehentasuna
zehazteko erabilitako irizpideak.

NEURRI MOTA: inbertsio batez lagundutako ekintza edo ohitura kanpaina

Helburua
Neurriaren xedea adierazten du.
Neurriaren deskribapena

ILDO ESTRATEGIKOA: Ekintza Planean landuko diren eta aztertzeko xede izango diren ildo estrategikoak: 
energia-eraginkortasuna, mugikortasuna, energia berriztagarriak, hondakinak eta ura.
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Lehen aipatu bezala, Hondarribiko EIEPan bildutako ekintza guztiak 5 ildo 

desberdinetan eragingo dute. Jarraian ildo hauen berezitasun nagusiak deskribatzen 

dira. 

Irudia 7: Hondarribiko EIEPean bildutako ekintzen fitxen eredua 
 Iturria: Berezko lanketa 

 

 

 

Energia eraginkortasuna 

Ildo estrategiko honen bidez, aurrezpen energetikoa sustatzeko ekintzak martxan jarriko 

dira. Horretarako, energia eskaria murrizten duten teknologia berri eta erregai 

eraginkorragoen erabilera proposatzen da, baita zentzuzko kontsumoa bultzatzen dute 

sentsibilizazio kanpainak ere. Honekin, udalerriko elektrizitate eta erregai fosilen 

kontsumoa murriztea lortu nahi da. 

Ildo estrategiko honen barne, udal sailak neurri ugari biltzen ditu, izan ere, honek izango 

du biztanlearekiko eredu bezala jokatzeko eginkizuna. Bizitegi eta zerbitzuetan ere 

energia eraginkortasuna areagotzen duten ekintzak proposatzen dira, hauengan 

udalak sustatzaile moduan arituko litzakeelarik. 
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Energia berriztagarriak 

Energia berriztagarriak erabiltzean, erregai fosilen kontsumoa jaisten da, hauen eskaria 

murrizten delako, eta ondorioz, NEG isurpenenak ekiditen dira. Ildo estrategiko honen 

bitartez, Hondarribiko udalerrian biomasa energia-iturriaren erabilpena sustatuko da 

eta bestalde eguzki energia termikoa, zein fotovoltaikoaren instalazioak ezarriko dira. 

Ura 

Ildo honetan bildutako neurriek ur hornidura sarearen eraginkortasuna emendatzea 

ahalbidetuko dute eta herritarren artean uraren zentzuzko kontsumoa sustatuko dute. 

Izan ere, askotan ahaztu egiten bada ere, uraren kontsumoak energia kontsumoa 

dakar, uraren zikloan gauzatzen diren fase guztietan (adukzio, potabilizazio, banatze, 

erabilera,arazketa eta berrerabilpena). Hori dela eta, uraren kontsumoaren murrizpena 

energia kontsumoa eta NEG isurpenen beherapena eragiten du. 

Mugikortasuna 

Garraiobide desberdinen erabilera eta, bereziki, ibilgailu pribatuarekiko 

menpekotasunak sortarazten ditu Hondarribiko NEG isurpen gehienak. Horrexegatik, 

ildo estrategiko honetan, ibilgailu pribatuaren erabilera ospatzen duten ekintzak 

proposatzen dira, betiere oinezko edo bizikleta bidezko mugikortasuna sustatuz eta 

horretarako baliabideak eskainiz. Bestalde, garraio publikoaren hobetze eta ibilgailu 

eraginkorren erabilera bultzatuko da, hauen gaineko  

Hondakinak 

Hondarribiko hondakinen bilketa selektiboa areagotzearren sentsibilizazio kanpainak 

berezi eta zuzenduak antolatuko dira eta bilketa sistema berrien saiakerak egingo dira. 

Honen bidez, zabortegira eramaten den hondakin kopurua murriztea espero da, honi 

loturiko NEG isurpenak murriztuz. 

Inguru Naturala 

Hondarribiko baso azalerek karbono hustulekuak dira, zuhaitzek atmosferatik CO2 

xurgatzen dutelako euren adar, enbor eta sustraietan metatuz. Hondarribian, baso 

azalera berrien landaketak sustatuko dira eta baso azaleren areagotzeak udalerriaren 

GEI balantzea beherantz egingo du. 

Ondoko orrialdeetan Hondarribiko EIEPa osatzeko hautatu diren neurrien fitxak azaltzen 
dira. 
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Jarraian aukeratutako neurrien fitxak azaltzen dira. Neurri bakoitzari dagokion saila 

(Udaletxea, bizitegia eta zerbitzuak) eta jarraituko duen lerro estrategikoa adieraziko 

da. 

Alorra: Udala 

Eraginkortasun energetikoa 

UDALA 

Eraginkortasun energetikoa 

 

 

4.985 €/ tCO2

1,06 tCO2 5 tCO2

26.400 € 1155 €/urte
23 urte Laguntzak

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

5793 litro gasoil/urte

20.475 kWhPCS/urte

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako leihoen azalera (m2) eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero ematen dira.

1159 litro gasoil/urteEnergia aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena 0 kWh
4.095 kWhPCS/urte

Epe laburra (2007-2012): Neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): Neurria burututa egongo da.

Hondarribiko Udala

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 

ekintzekin erlazioa du
Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

Udaletxe zaharra eta Satarka talaia eskolan, kristal bakarreko leiho eta karpinteria zaharkitua duten leihoak, kristal bikoitz eta
karpinteria eraginkorragoa duten leihoengatik aldatu.

Neurriaren deskribapena
Neurri hau, eskola eta udaletxe zaharrean burutuko da.
Bertako leihoak zaharkiturik daude eta isolamendua ez da ona, beraz, berokuntzaren kontsumoaren zati bat, leihoak
suposatzen duten bero galera haundia ekiditzeko dira.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Udaletxe zaharrean eta Satarka talaia eskolan, kristal bakarreko 
leihoak, kristal bikoizdun eta arotzeria eraginkorrago bat duten 

leihoengatik aldatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

1. Neurria:  Udaletxe zaharrean eta Satarka talaia eskolan, kristal bakarreko leihoak, 

kristal bikoizdun eta arotzeria eraginkorrago bat duten leihoengatik aldatu. 
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0 kWh

279,13 €/ tCO2

1,43 tCO2 7 tCO2

2.000 € 390 €/urte
5 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

35.550 kWhPCS/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria aurrera eramatea eta kontsumo energetikoa ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            7.110 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): Neurria burututa egongo da.

---

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 
ekintzekin erlazioa du

---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Eskolan, berokuntza zirkuitoa banatzea.
Neurriaren deskribapena
Gaur egun eskolan, zirkuitoa bitan banatuta dago baina berokuntza sistema berdina da zirkuito bientzat. Eskolako parte
bakoitzak orientazio desberdina izanik, berokuntza kontsumo desberdina izango du egunaren orduaren arabera. Zirkuituak
independizatzea proposatzen da, horrela, kontsumoa banatu egingo da eskolako parte bietan eta honek kontsumoaren
gutxiagotze bat suposatuko du.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Satarka Eskolako berokuntza zirkuitoen banaketa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

2. Neurria:  Satarka Eskolako berokuntza zirkuitoen banaketa. 
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0 kWh

15,31 €/ tCO2

1,31 tCO2 7 tCO2

100 € 514 €/urte
0 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

17415 kWh/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria aurrera eramatea eta kontsumo energetikoa ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            3483 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): Neurria burututa egongo da.

---

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 
ekintzekin erlazioa du

---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Gaur eguneko klimatizazio sistema birprogramatzea udaletxe berrian.
Neurriaren deskribapena

Gaur egun, udaletxe berrian termostatoak programaturik daude eta egunero erloju batekin pizten dira progamaturiko
tenperatura ezarriz. Neurri honekin, udaletxe berria gehiegi berotzen da eta leihoak zabaldu behar dituzte. Pizte tenperaturak
birprogramatzea proposatzen da, era honetan, gune bakoitzean tenperatura egokia jarriz eta larregiko berokuntza ekidituz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udaletxeko eraikin berrian, klimatizazio sistemak erregulatzeko 
termostatoak birprogramatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

3. Neurria:  Udaletxeko eraikin berrian, klimatizazio sistemak erregulatzeko 

termostatoak birprogramatu. 
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0 kWh

191 € €/ tCO2

6,57 tCO2 33 tCO2

6.280 € 1854 €/urte

3 urte

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide 
propioak/Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

105.848 kWhPCS/urte

4362 litro gasoil/urte

Esleitutako adierazlea Egutegia
Instalaturiko balbula kopurua eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero ematen dira.

21.170 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpenaEnergia aurrezpena 2020 urtean            
872 litro gasoil/urte

Epe laburra (2007-2012): Neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): Neurria burututa egongo da.

Hondarribiko Udala

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 

ekintzekin erlazioa du
Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzakHondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak, Gizarte Zerbitzuak eta 

Hezkuntza

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Satarka Eskola, Kasino Zaharra eta Udaletxeko eraikin zaharreko berogailuetan, balbula termostatikoen instalazioa.
Neurriaren deskribapena
Satarka eskola, Kasino Zaharra eta udaletxe zaharreko berogailuetan balbula termostatikoak instalatzea. Balbula termostatikoak,
berogailuaren tenperaturaren kontrol zehatzago bat bideratzen dute. Erabiltzaileak, tenperatura zehatza aukera dezake. Kontrol
haundiago honeek, eraikinaren kontsumo 

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
 Satarka eskola, Kasino Zaharra eta Udaletxeko eraikin zaharreko 
berogailuetan, balbula termostatikoen instalazioa gauzatu gaur 

egungo berogailuetan

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

4. Neurria:  Satarka eskola, Kasino Zaharra eta Udaletxeko eraikin zaharreko 

berogailuetan, balbula termostatikoen instalazioa gaur egungo berogailuetan 
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---

0 kWh

0 €/ tCO2

9,68 tCO2 77 tCO2

0 € 1955 €/urte
0 urte

Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian

363991 kWh/urte
1545 litro gasoil/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria burutzea eta kontsumo energetikoa ---

45499 kWhPCS/urteEnergia aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena
193 litro gasoil/urte

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Erregailuen doitzea urtero burutuz.

Epe luzea (2017-2020): neurria aurrera eramango da.
Erregailuen doitzea urtero burutuz.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 

ekintzekin erlazioa du
---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak, Gizarte Zerbitzuak 

eta Hezkuntza.

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Udaletxeko eraikin zaharrean, Kasino Zaharrean, kiroldegian eta Satarka eskolan erregailua ondo doituta egotea.
Neurriaren deskribapena
Galdararen erregailua doituko da, errekuntza parametroak ahalik eta optimizatuago egon daitezen. Era honetan,
galdararen kontsumoa energia kopuru berdina emateko gutxiago izango da eta aurrezpen energetiko bat egongo da.
Neurri hau, udaletxe, kasino zaharrean, hondartza kiroldegian eta Satarka eskolan aplikatuko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udaletxeko eraikin zaharrean, Kasino Zaharrean, kiroldegian 
eta Satarka eskolan, galdaren erregailua doitzea.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

5. Neurria:  Udaletxeko eraikin zaharrean, Kasino Zaharrean eta Satarka eskolan, 

galdaren erregailua doitzea. 
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0 kWh

225 € €/ tCO2

11,13 tCO2 45 tCO2

10.000 € 2083 €/urte
5 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ESE

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 220380 kWhPCS/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Esleitutako adierazlea Egutegia

Hondarribiko Udala

Neurria burutzea eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero emango dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            55095 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. 

ekintzekin erlazioa du
Dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak eta Hezkuntza.

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Kiroldegiko igerilekuetan berritzen den uraren energia termikoa aprobetxatu ur berria berotzeko.
Neurriaren deskribapena
Neurriaren helburua, kiroldegiko kontsumo termikoa jaistea da, uraren berokuntzan kontsumitutako energiaren zati bat
ekidituz. Honetarako, bero trukatzaile bat instalatu behar da, botatzen den urak eta saretik datorren ur berriak energia
trukatu dezaten.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal kiroldegian, igerilekuko berritze uraren energia 
aprobetxatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

6. Neurria:  Udal kiroldegian, igerilekuko berritze uraren energia aprobetxatu. 
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0 kWh

100 € €/ tCO2

7,53 tCO2 38 tCO2

3.750 € 1410 €/urte
3 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ESE

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 186455 kWhPCS/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Esleitutako adierazlea Egutegia

Hondarribiko Udala

Instalaturiko manta eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero emango dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            37291 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- Dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak eta Hezkuntza.

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Kiroldegian, manta termikoa instalatu, gaueko galerak ekiditzeko.
Neurriaren deskribapena

Kiroldegiko igerilekuetan, manta termikoaren instalazioa, gaueko galerak ekiditzeko. Gauean igerilekuko ura tenperatura baten
mantentzeko, manta termikoa erabiliko da eta ez da ur hori gau guztian zehar berokuntza konstantean egon beharko.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Kiroldegian, manta termikoa instalatu, gaueko galerak ekiditzeko.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

7. Neurria:  Kiroldegian, manta termikoa bat instalatu, gaueko galerak ekiditzeko. 
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---

0 kWh

51 € €/ tCO2

3,15 tCO2 16 tCO2

800 € 1248 €/urte
1 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

78000 kWhPCS/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria burutzea eta kontsumo energetikoa ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            15600 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2, E 4.3.3. eta E 
7.3.6. ekintzekin erlazioa du

---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak eta Hezkuntza.

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Klmiatizazio kontsumoaren murrizpena.
Neurriaren deskribapena
Gaur egungo termostatoak, todo-nada izanik, ez dute klimatizazioaren erregulazio zorrotz bat egiten. Gaur egungo
termostatoek inpultsuka egiten dute lan, beraz lan egiteko tarte haundiago bat dute. Termostato digitalekin kontrol
zehatzago bat egin daiteke, energia aurrezpen bat lortuz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Klimatizazioaren kontrola hobetzeko, termostato digitalen 
instalazioa gauzatu Loraitz Haurtzaindegian

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

8. Neurria:  klimatizazioaren kontrola hobetzeko, termostato digitalen instalazioa 

gauzatu Loraitz Haurtzaindegian 
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0 kWh

389,9 €/ tCO2

2,37 tCO2 11 tCO2

4.160 € 893 €/urte
5 urte Baliabide 

propioak/Laguntzak

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal eraikinetako igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
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 8 udal eraikinetan aurrera eramatea proposatzen da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
- Dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 28698 kWh/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Hondarribiko Udala
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 4 udal eraikinetan
eragitea aurreikusten da.

Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 4 eraikinetan eragitea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Jarritako presentzia detektagailuak eta kontsumo Dirulaguntzak urtero emango dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            6377 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

9.Neurria: Udal eraikinetako igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa 
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---

0 kWh

7,91 tCO2 40 tCO2

2.000 € 2592 €/urte
1 urte

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian

Instalaturiko erlojuak eta kontsumo energetikoa
Egutegia

---

Energia aurrezpena 2020 urtean            11774 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
273 l gasoleo/año
11768 kWhPCS/urte

Kostua/ tCO2 €/ tCO250,5458871 kWh/urte
1363 l gasoleo/año
58840 kWhPCS/urte

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Esleitutako adierazlea

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2 eta E 4.3.3. E 
7.3.6. ekintzekin erlazioa du

---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---Hondarribiko Udala/Zerbitzu teknikoak, Gizarte zerbitzuak 

eta Kirolak.

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Zuloaga etxean, Udaletxean zaharrean, Hondartza kiroldegian eta Biteri eskolan, galdararen funtzionamendu orduak,
eraikinaren funtzionamendu orduen arabera definitu. Berokunta sistema behar ez den momentuetan martxan egotea ekidituko
da
Neurriaren deskribapena
Berokuntza sisteman erloju bat jartzea proposatzen da. Era honetan, galdara eraikina martxan ez dagoenean itzalita egongo
da nahiz eta erabiltzaile bakoitzak bere berogailu edo klima sistema piztuta utzi.
Hasiera baten, neurri hau hurrengo eraikinetan egitea proposatzen da, Zuloaga, Udaletxea, Kasino Zaharra, Polikiroldegia eta
Biteri talaia.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Zuloaga etxean, Udaletxean zaharrean, Hondartza kiroldegian 

eta Biteri eskolan, galdararen funtzionamendu orduak 
kontrolatuko dituen erlojuaren instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

10. Neurria:  Zuloaga etxean, Udaletxe Zaharrean, Hondartza kiroldegian eta Biteri 

eskolan, galdararen funtzionamendu orduak kontrolatuko dituen erlojuaren instalazioa. 
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---

0 kWh

280 € €/ tCO2

4,25 tCO2 21 tCO2

5.952 € 1775 €/urte
3 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

56887 kWh/urte

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako potentzia eta kontsumo energetikoa ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            11377 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.2, E 4.3.3. eta E 

7.3.6. ekintzekin erlazioa du
---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

Udal eraikinetako fluoreszente zaharkituak, eraginkorragoak diren batzuengatik aldatzea. Gehienbat, Udaletxe zaharrean,
kiroldegian eta Satarka eskolan zentraturik dago neurria, bertako fluoreszenteak, fluoreszente eraginkor batzuengatik
aldatzea posiblea baita.

Neurriaren deskribapena
Udal eraikinetan orokorrean, eskolan, kiroldegian eta udaletxe zaharrean bereziki, gaur egungo fluoreszente zaharkituak,
berri eta eraginkorrago diren batzuengatik aldatzea. Fluoreszente berri hauek, kontsumo energetikoaren murrizpen bat
suposatuko dute.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Udal eraikinetan orokorrean, eta batez ere, Satarka Eskolan, 
kiroldegian eta Udaletxeko eraikin zaharrean gaur egungo 

fluoreszenteak, fluoreszente eraginkor batzuengatik aldatzea.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

11.  Neurria: Udal eraikinetan orokorrean, eta batez ere, Satarka Eskolan, kiroldegian 

eta Udaletxeko eraikin zaharrean gaur egungo fluoreszenteak, fluoreszente eraginkor 

batzuengatik aldatzea. 
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0 kWh

313 € €/ tCO2

7,88 tCO2 39 tCO2

12.320 € 4709 €/urte
3 urteBerreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

105465 kWh/urte

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako potentzia eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero ematen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            21093 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Hondarribiko Udala

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Satarka eskolan, kiroldegian eta Udaletxeko eraikin zaharrean, balasto elektronikoen instalazioa.
Neurriaren deskribapena
Udal eraikinetan, fluoreszenteek balasto elektronikoak izan ditzaten proposatuko da. Satarka eskola, kiroldegia eta udaletxe
zaharreko fluoreszenteak, ez dituzte balasto elektronikoak. Balastoak instalatzean, argi bera emateko, fluoreszenteen kontsumo
energetikoa murriztu egingo da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Satarka eskolan, kiroldegian eta Udaletxeko eraikin zaharrean, 
balasto elektronikoen instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

12. Neurria: Satarka eskolan, kiroldegian eta Udaletxeko eraikin zaharrean, balasto 

elektronikoen instalazioa. 
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---

0 kWh

0 €/ tCO2

3,90 tCO2 18 tCO2

3.390 € 2806 €/urte
1 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

90.180 kWh/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako argi kopurua eta kontsumo energetikoa. ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            20040 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): neurria 15 eraikinetan aurrera
eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria 15 eraikinetan aurrera
eramango da.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren  E 7.3.7. ekintzarekin 
erlazioa du

---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Gaur egungo lanpara inkandeszenteak kontsumo baxudun argiteriagatik aldatu, energia aurrezpen bat lortuz.
Neurriaren deskribapena
Lanpara inkandeszenteak, kontsumo baxuko lanparengatik aldatzea proposatzen da. Era honetan, gaur egun 40W
kontsumitzen duten lanparak, 8W kontsumitzera pasako dute. Aurrezpen energetiko bat ekarriz.
Neurri hau, 30 udal eraikinetan aurrera eramango da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal eraikinetako gaur egungo argiteria, kontsumo baxudun 
argiteria eraginkorrago batengatik aldatzea.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

13. Neurria: Udal eraikinetako gaur egungo argiteria, kontsumo baxudun argiteria 

eraginkorrago batengatik aldatzea. 
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---

0 kWh

237,33 €/ tCO2

1,26 tCO2 6 tCO2

1.500 € 541 €/urte
3 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

16854 kWh/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako potentzia eta kontsumo energetikoa ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            3371 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da burutuko.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E.7.3.6- ekintzarekin 

erlazioa.
---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Udal eraikinetan (udaletxeko bi eraikinetan), asko erabiltzen ez diren guneetan, pizte eta itzaltze automatizatua burutuko
duten sistemen instalazioa.
Neurriaren deskribapena
Udaletxe zahar eta berriko pasilloetan, argiztapenaren pizte eta itzaltzea kontrolatuko duten mugimedu sentsoreen
instalazioa pasilloko argiztapenean.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udaletxeko bi eraikinetan, pizte eta itzaltzea kontrolatuko duten 
sistemen instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

14. Neurria: Udaletxeko bi eraikinetan, pizte eta itzaltzea kontrolatuko duten sistemen 

instalazioa. 
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0 kWh

0 €/ tCO2

107,47 tCO2 976 tCO2

418.724 € 40470 €/urte
10 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2.624.343 kWh/urte

Baliabide propioak/ Laguntzak

Neurria aurrera eramatea eta kontsumo energetikoa Dirulaguntzak urtero ematen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            289075 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria aurrera eramango da.
Epe ertaina (2013-2016): neurria aurrera eramango da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da

Hondarribiko Udala

Esleitutako adierazlea Egutegia

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Kanpo argiterian hobekuntzak egitea, energia aurrezteko helburuarekin,
Neurriaren deskribapena

Alde Zaharrean, Muliate-Zezen eta Soroetaberri auzoetako argiztapenean hobekuntzak egingo dira.
Luminaria eta proiektoreen aldaketa, hobe eta eraginkorrengatik.
Fluxu erreguladoreen instalazioa.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Kanpo argiteria osatzen duten luminaria eta proiektoreak, 

eraginkorragoak diren batzuengatik aldatzea eta fluxu 
erreguladoreen instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

15. Neurria: kanpo argiteria osatzen duten luminaria eta proiektoreak eraginkorragoak  

diren batzuengatik aldatzea eta fluxu erreguladoreen instalazioa. 
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---

0 kWh

2103,68 €/ tCO2

9,28 tCO2 73 tCO2

153.800 € 3496 €/urte
44 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

196.653 kWh/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako ekipo kopurua eta aurrezpen energetikoa. ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            24972 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): ekipoen %70a aldatuko da.
Epe ertaina (2013-2016): ekipoen %15a aldatuko da.
Epe luzea (2017-2020): ekipoen %15a aldatuko da.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- ---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Udal eraikinetan dauden ekipamendu elektronikoak, berri eta eraginkor batzuengatik aldatzea.
Neurriaren deskribapena
Gaur egun udal eraikinetan 146 CPU eta 43 inpresora daude. Udal ekipamendu osoa aldatuko da 2007tik 2020ra. Ekipo guztiak, 
eraginorragoak diren ekipoengatik berriztuz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Ekipamendu elektronikoa erosteko orduan, energia 
eraginkortasun irizpideak barneratu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

16. Neurria: ekipamendu elektronikoa erosteko orduan, energia eraginkortasun 

irizpideak barneratu. 
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---

0 kWh

332,64 € €/ tCO2

6,01 tCO2 48 tCO2

2.000 € 2704 €/urte
1 urte

Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian

114924 kWh/urte

360 litro gasoil/urte

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea
Aurrezturiko energia totala

Egutegia
---

14365 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpenaEnergia aurrezpena 2020 urtean            

45 litro gasoil/urte

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.

Epe ertaina (2013-2016): kontrol zehatza udal eraikinetan
eraikinetan egingo da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burututa egongo da.

Hondarribiko Udala Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E.7.3.5.- ekintzarekin 

erlazioa du.
---

Udal instalazioen kontrol egokia izateko eta energia elektriko eta termikoaren kontsumo gehigarria ekiditeko, espezializatuta
dagoen pertsona izendatzea. 
Neurriaren deskribapena

Eraikinen kontrol zehatza eramango duen pertsona baten bitartez, eraikinean egon daitezkeen arazoak konponduko ditu eta
kontrol bat eraman instalazioetan. Kontrol zehatz honek, energiaren kontrol zehatzago bat ekarriko du eta energiaren
xahutzea ekiditu.
Neurri hau udal eraikinetan aurrera eramango da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea

3282 kWhPCS/urte

26.256 kWhPCS/urte

NEURRIAREN IZENBURUA: 

Udal instalazioen funtzionamendu egokia kontrolatze aldera, 
Udaletik espezializatuta dagoen pertsonalaren kontratazioa edo 

jadanik udal langilea den pertsona baten prestakuntza 
proposatzen da.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

17. Neurria: Udal instalazioen funtzionamendu egokia kontrolatze aldera, Udaletik 

espezializatuta dagoen pertsonalaren kontratazioa edo jadanik udal langilea den 

pertsona baten prestakuntza proposatzen da. 
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---

0 kWh

0 0 €/ tCO2

0,00 tCO2 0 tCO2

6.500 € 0 €/urte
0 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Egindako hitzaldiak ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            0 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Epe honetan ez da kanpainarik
burutuko
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 2 kanpaina burutzea
aurreikusten da.

Epe luzea (2017-2020): Batazbeste kanpaina 1 burutzea
aurreikusten da.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Honarribiko Tokiko Ekintza Planaren E7.3.3. ekintzarekin 

erlazioa du. 
---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Jarduera / Ohitura kanpaina

Helburua
Jarduera hauen bidez, udal langileak formatzea. Ondoren, egunerokotasunean, formakuntzan ikasitako erabiltzeko.
Neurriaren deskribapena

Burutuko diren sentsibilizazio ekintzak jarraian zehazten dira:
- Argi naturalaren onura sustatzeko neurriak martxan jarri.
- Argien pizte eta itzaltze egokia...
- Berokuntza sistemen erabilera egokiena.
-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 triptiko bat.
-Tailerrak.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, Udal langileek 

kontsumo arduratsuaren  eta natur baliabideen kontsumo 
iraunkorraren baloreak eskuratu eta barneratzeko.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

18. Neurria: Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, Udal langileek kontsumo 

arduratsuaren  eta natur baliabideen kontsumo iraunkorraren baloreak eskuratu eta 

barneratzeko. 
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Energia berriztagarriak 

 

 

  

0 kWh

0 €/ tCO2

7,00 tCO2 38 tCO2

50.000 € 2636 €/urte
19 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

103.554 kWh/urte

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Egindako instalazioak eta sortutako energia elektrikoa

Energia aurrezpena 2020 urtean            18828 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): instalazio bat burutuko da.
Epe luzea (2017-2020): instalazio bat burutuko da.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Hondarribiko Tokiko Ekintza planaren E.7.3.2. ekintzarekin 
erlazioa du.

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Udal eraikinetan plaka fotovoltaikoen instalazioa.
Neurriaren deskribapena

Hondarribiko bi udal eraikinetan, Zuloaga etxea eta Hondartzako aldageleta, plaka fotovoltaikoak instalatuko dira.
Instalazio bakoitza 10 kWp-koa izango da eta energia elektrikoa bertan kontsumituko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Zuloaga etxean eta Hondartzako aldageletan plaka 
fotovoltaikoak instalatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: BERRIZTAGARRIAK

19. Neurria: Zuloaga etxean eta Hondartzako aldageletan plaka fotovoltaikoak 

instalatu. 
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0 kWh

0 €/ tCO2

85,46 tCO2 633 tCO2

423.050 € 20010 €/urte
21 urteBerreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

3.133.050 kWhPCS/urte

Egutegia
Instalaturiko plaken azalera Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            423050 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Esleitutako adierazlea

Epe laburra (2007-2012): bi instalazio burutuko dira
Epe ertaina (2013-2016):  hiru instalazio burutuko dira.
Epe luzea (2017-2020): Instalazio bat burutuko da.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Biztanleria

Arduraduna
EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Hondarribiko 5 udal eraikinetan plaka termikoak instalatuko dira.
Neurriaren deskribapena

5 udal eraikinetan, plaka termikoak instalatuko dira. Plaka termiko hauen bidez, eraikinen berokuntza eta ur bero eskariaren zati bat
asetuko da.
Plakak ondorengo eraikinetan instalatuko dira: Hondartza polikiroldegia, Loraitz, Bordari eta Biteri CEP talaia LHI eta Jostaldi
polikiroldegian.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondarribiako bost udal eraikinetan, plaka termikoen instalazioa 
gauzatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: BERRIZTAGARRIAK

20. Neurria: Hondarribiko bost udal eraikinetan, plaka termikoen instalazioa gauzatu. 
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47099 kWhPCS

10513,0076 €/ tCO2

9,51 tCO2 9,51 tCO2

100.000 € 566 €/urte
177 urte

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Satarka eskolan, biomasa galdara baten instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Udal eraikinak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Energia berriztagarrien emendioa.
Gaur egun Hondarribiko udal eraikinetan ez da biomasazko galdararik. Satarka eskolako gas naturaldun galdara, biomasazko galdara
batengatik aldatzea proposatzen da.

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea

Satarka eskolako galdara, biomasazko galdara batengatik aldatzea proposatzen da epe luzean. 
Gaur egun instalaturiko galdara aldatzeko ordua heltzean, biomasazko galdara bat instalatzea proposatzen da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Hondarribiko Udala

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak
Beste plan batzuekin erlazioak

Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.4. eta E 3.6.5. ekintzekin erlazioa du
Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): neurria ez da aurrera eramango.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan, biomasazko galdararen instalazioa burutuko da.

Esleitutako adierazlea
Instalazioa burutzea

Deskribapena Deskribapena

Aurrera eramango diren kanpainak, 33. neurrian deskribatzen dira EEE-k ematen dituen dirulagutnzak.

Mota Mota
Kanpaina Dirulaguntza.

Arduraduna Arduraduna
Hondarribiko Udala Biztanleria.

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

Egutegia Egutegia
Kanpainak urtero egingo dira Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            47099 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 47099 kWhPCS/urte Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

21. Neurria: Satarka eskolan, biomasa galdara baten instalazioa. 
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Mugikortasuna 

 

 

 

 

 

 

 

0 kWh

      80.299   kWhPCS         7.275   €/ tCO2

2,84 tCO2 20 tCO2

144.000 € 1.631 €/urte
88 urte

Udaleko ibilgailuen erosketek ez dute inbertsio gehigarririk suposatuko, EIEPa aurrera eraman ez arren, ibilgailu horiek, halaber,
berrituko liratekeelako.

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Funts propioak eta EEEko dirulaguntzak

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan udal flotako 5
ibilgailu aldatzea aurreikusten da.

Epe luzea (2017-2020): ez da aldaketa gahiagorik aurreikusten.

Energia aurrezpena 2020 urtean                    12.354 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Esleitutako adierazlea Egutegia

Aldaturiko ibilgailu kopurua.

Euskadiko Energia Erakundea

Urtero 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 3.6.1. ekintza Dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

NEURRIAREN IZENBURUA: Udaletxeko ibilgailuen aldaketa, ibilgailu elektriko edo hibrido 
konektagarriengatik

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua

Udal flotako bost ibilgailuen aldaketa proposatzen da, hauen ordez ibilgailu elektrikoak eskuratuz.

Neurriaren deskribapena
Hondarribiko udal flotan hamabost bat urte dituzten ibilgailuak daude, beraz, epe ertainean hauen berrikuntza aurreikusten
da. Ordezkapena egin behar dela aprobetxatuz, antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailu elektrikoengatik ordezkatzea
proposatzen da, Euskadiko Energia Estrategiaren ildoan aurrera egiteko. Estrategia honetan ibilgailu elektrikoa sustapena
azpimarratzen da, errekarga puntuen ezarpenari indarra emanez. Helburu bezala, 2020 urterako errepidetik dabiltzan ibilgailuen
%4a erregai fosilez ez dabiltzan ibilgailuak izatea da.  
Neurriari esker, gasoil eta gasolio kontsumoa murriztuko da, beraz, NEG isurpenek ere, behera egingo dute.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

22. Neurria: Udaletxeko ibilgailuen aldaketa, ibilgailu elektriko edo hibrido 

konektagarriengatik. 
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0 kWh

       1.186   kWh           3.732 €/ tCO2

0,05 tCO2 0,3 tCO2

1.300 € 25 €/urte
51 urte

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko. Euskadiko Energia Erakundea
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan bi bizikleta
eletriko erosiko dira udal langilen artean erabilzteko. 
Epe luzea (2017-2020): ez da aldaketa gahiagorik

ik t

Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Eskuratutako bizikleta kopurua eta kontsumoa. Urtero 

Energia aurrezpena 2020 urtean            198 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
- Dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
EEE-ko dirulaguntzak

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera

Helburua
Distantzia txikiko ibilbideak egiteko, udal langileekerregai fosilez dabiltzan ibilgailuak erabili beharrean bizikleta elektrikoa
erabiltzea proposatzen da.

Neurriaren deskribapena

Hondarribiko udal langileak modu iraunkorrean desplazatzearen alde egitearren, distantzia motzeko ibilbideentzat oinezko
edo bizikleta bidezko mugikortasuna sustatuko da. Apur bat luzeago edo zailago izan daitezkeen ibilbideetan bizikleta
elektrikoaren erabilerak mugikortasuna erraztuko du. Gaur egun, udaleko motor batek urtean eginiko kilometro kopuruak
ekidingo direla estimatzen da (556 km). Neurriarekin, udal langileek haien lan desplazamenduetan kontsumitutako erregai
litro kopurua murriztea lortuko da, NEG isurpenak ere behera eginez.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal langileek bizikleta elektrikoak erabiltzea sustatu

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

23. Neurria: Udal langileek bizikleta elektrikoak erabiltzea sustatu. 
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Hondakinak 

 

 

 

 

 

 

 

- tCO2 - tCO2

- -
-

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
ih t t k  i i k

Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 ez dagokio

Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): udal eraikinetan hondakinak
jasotzeko ontziak ipintzen hasiko dira. 
Epe ertaina (2013-2016): bi urtetik behin kanpainak
antolatzea aurreikusten da. Hondakin gai guztiak banatzeko
ontziak jarriko dira Udal Eraikinetan.
E  l  (2017 2020)  bi t tik b hi  k i k t l t  Esleitutako adierazlea Egutegia

Kanpainetan parte hartu duten langile kopurua.

ez dagokio

ez dagokioEnergia aurrezpena 2020 urtean            ez dagokio

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko Udala.

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: element u sust at zailea
Helburua
Udaletxeko hondakinak modu egokian kudeatzea, birtziklapena balio maximoetara eramanez.
Neurriaren deskribapena

Udal langileen artean hondakinen kudeaketa egokia eta eraginkorra sustatzearren, bi urtetik behin, sentsibilizazio
kanpainak antolatuko dira, hondakinen kudeaketaren inguruan informazioa banatuz eta prestakuntza jarduerak antolatuz. 
Udal eraikinetan hondakin gai guztiak banatzeko ontziak ezarriko dira eta gai organikoa konpostatua izatea bultzatuko
da, honen bilketa modu egokian kudeatuz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Udal langileak. Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal langileen artean ingurumen praktika egokiak zabaltzea 
eta hondakinen kudeaketa egokia egitea

ILDO ESTRATEGIKOA: HONDAKINAK

24. Neurria: Udal langileen artean ingurumen praktika egokiak zabaltzea eta 

hondakinen kudeaketa egokia egitea. 
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- tCO2 - tCO2

- -
-

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
ih t t k  i i k

Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

ez dagokio
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): pleguak aldatzea proposatzen da.
Epe luzea (2017-2020): neurriak martxan jarraituko du.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Iraunkortasun irizpideak barneratu dituzten plegu kopurua

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

Energia aurrezpena 2020 urtean            

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: element u sust at zailea

Helburua
Kontratazio pleguak aldatzea ingurumen irizpideak gehitzeko
Neurriaren deskribapena

Tokiko administrazioaren kontratazioetan iraunkortasun eta energia eraginkortasun irizpideak barneratuz, enpresen
lehiakortasuna, garapen iraunkorra eta enpresaren gizarte erantzunkizuna sustatzea baimentzen da. Irizpide hauek
ondorengo kontratu mota desberdinetan gehitzea proposatzen da: kontratazio zentralizatua, zerbitzuen kontratazioa eta
arlo publikoko kontratatuen 30/2007 Legearen barneko eta ur, energia, garraio eta posta zerbitzuen kontratazio
jardunbideen inguruko 31/2007 Legearen barneko obra kontratuak.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Euskal Kontsumo Planean bildutako iraunkortasun irizpideen arabera hornitzaileen
esleipena sustatzen duten kontratazio baldintza eta lehentasunak ezarriko dira, ondorengo kontratazio alderdietan:
● Kontratuaren xedea.
● Espezifikazio teknikoa.
● Kontratisten hautatzea.
● Kontratuen esleipena.
● Kontratuaren gauzatzea.
Bereziki, kontratazioetan ibilgailu elektrikoak erabiltzea bultzatuko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Udaletxearen hornitzaileak Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal erosketa edo kontratazio jardueran iraunkortasun 
irizpideak txertatzen joatea

ILDO ESTRATEGIKOA: ZEHARKAKO NEURRIA

25. Neurria: Udal erosketa edo kontratazio jardueran iraunkortasun irizpideak txertatzen 

joatea. 
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        142.959   m3 Ez dagokio

     1.228.683   m3               235   €/ tCO2

            1.001   tCO2            8.601   tCO2

Kostua                                 236.149 €/urteAurrezpen ekonomikoa
Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

              2.021.462,20 € 
Berreskuratze tasa sinplea 9 urte Txingudiko Mankomunitateko aurrekontuak

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe luzea (2017-2020): ur galerak %36an murriztuko dira.
Esleitutako adierazlea Egutegia

Ur ihesaldiei loturiko ur bolumena (m3)

Ur aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena
Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
-

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Neurriaren deskribapena

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Txingudiko Mankomunitatea Deskribapena

Hondarribiko Udalak emandako datuen arabera ihesaldi eta eraginkortasun faltagatik 337.651 m3 ur galtzen dira urtero ur-
hornidura sarean. Hori dela eta, Txingudiko Mankomunitateak ur sarearen konponketa lanak burutuko ditu ur galeren kopurua 
Ur edangarriaren adukzioak, tratamenduak eta banaketak, eta geroko saneamenduak eta arazketak energia kontsumoa dakarte
lotuta, beraz, NEG isurpenak ere suposatzen dituzte, 7 kgCO2/m3-ko hain zuzen ere.

Epe laburra (2007-2012): ur galerak %23an murriztuko dira.
Epe ertaina (2013-2016): ur galerak %29an murriztuko dira.

NEURRIAREN IZENBURUA: Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketa burutu

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

Arduraduna
Txingudiko Mankomunitatea

ALORRA:            Udala Lehentasun maila: 2

NEURRI MOTA:  inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Hondarribiko ur hornikuntza sarean ematen diren ur galerak murriztea %42an, horrela, galera %17koa izango da.

26. Neurria: Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketa burutu. 
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       2.806   m3 Ez dagokio

      19.642   m3           113   €/ tCO2

19,64 tCO2 137 tCO2

15.585 $ 4635 €/urte
3 urte

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

-
Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Esleitutako adierazlea Egutegia

Ur edangarriaren kontsumoa kaleen garbiketarako (m3)

Ur aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena
Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Hondarribiko Udala Deskribapena

Nazio Batuen erakundeak baliabide hidrikoen mundu mailako txostenean adierazi duenez, uraren krisiak asko egingo du
okerrera hurrengo urteetan. Populazioa eta poluzioa handitu egingo dira eta, ondorioz, gaur egungo inertziari segitzen
bazaio, ur-baliabideak murriztu besterik ez dira egingo.

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Kaleak garbitzeko erabiltzen den ura edangarriaren ordez, euri ura erabiltzea proposatzen da.
Neurriaren deskribapena

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea

Horregatik, uraren kontsumoa murriztu eta ura xahutzea ekiditeko helburuarekin, kaleak garbitzeko ura edangarria ez izatea
eta euri ura aprobetxatzeko sistemak ezartzea bultzatuko da.

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.

Udaleko aurrekontuak

NEURRIAREN IZENBURUA: Edateko desegokia den ura ureztapenerako erabili

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA:  inbert sioa behar duen jarduera
Helburua

27. Neurria: Edateko desegokia den ura ureztapenerako erabili. 
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        20.098   m3 Ez dagokio

        90.441   m3 1,38 €/ tCO2

            141   tCO2                633   tCO2

873 $ 33.199 €/urte
0 urteBerreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Ur aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena
Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Aurrezpen ekonomikoaKostua                                 

Epe luzea (2017-2020): ur aurrezgailuen instalazioa udal
eraikinen ur  txorroten %100ean aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Udal eraikinetako ur aurrezgailuak duten ur txorroten 

ehunekoa

Neurriaren deskribapena

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

ALORRA:            Udala Lehentasun maila:

NEURRI MOTA:  inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Udal eraikinen ur txorrotetan ur aurrezgailuak jartzea ur kontsumoa murrizteko asmoz.

NEURRIAREN IZENBURUA: Udal eraikinetan ur aurrezgailuak jarri dutxa eta lababoetan

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): ur aurrezgailuen instalazioa udal
eraikinen ur txorroten %50ean aurreikusten da.

Ur aurrezgailuen instalazioak ura modu azkar eta eraginkorrean aurreztea gauzatzen du. Dispositibo hauen instalazioari esker ur
kontsumoa %30ean aurreztuko dela estimatzen da. Modu honetan, uraren hornikuntzan eta kudeaketan erabilitako kontsumo
energetikoa murriztuko da, baita loturiko NEG isurpenak ere.

Hondarribiko Udal eraikinen kasuan, ur txorrota guztietan aurrezgailuak ezartzea espero da 2020 urterako, honela, eraikin hauen
kontsumoa %30ean murriztuko da.

Udal aurrekontuak

Arduraduna
Hondarribiko Udala

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
-

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

28. Neurria: Udal eraikinetan ur aurrezgailuak jarri dutxa eta lababoetan. 
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Inguru naturala 

 

 

 

 

 

 

1,00 ha 0 kWh

175 ha 10 €/ tCO2

2.287 tCO2 32.858 tCO2

      312.412 € 0 €/urte
-

Kostua                                 

2020 urtean landatutako hektareak

Denboraldian landatutako hektareak

Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Energia berriztagarrien ekoizpena

Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): 133 ha baso landatu dira.
Epe ertaina (2013-2016): hektarea baten landaketa
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): hektarea baten landaketa aurreikusten
da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
landatutako baso hektarea berriak

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko udala

ALORRA:            Udala Lehentasun maila: 2

NEURRI MOTA:  inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Udalerriko baso azalera 175 ha-tan areagotzea, 2007 urtetik 2020 urtera.
Neurriaren deskribapena

Hondarribiko udalerrian 2005 urtetik 2010 urtera 197 hektarea baso landatu dira. Landatutako baso azalerak burututako
karbono xurgapenak ezagutzeko 2005 urteko baso inbentarioaren espezieak hartu dira kontuan. Honela, baso hektareak
Hondarrin 13,4 tona CO2/ha xurgatzen direla estimatu da.
2011 urtetik aurrera urtero batazbeste 1ha-ko azalera landatu da, urtero ospatzen den Zuhaitz egunean. Hurrengo urteetan
azalera berdina mantentzea aurreikusten da. Landatutako espezieak, batez ere, Lizarra (Fraxinus Excelsior ) eta Ametza
(Quercus pyrenaica ) izango dira. 
Nahiz eta neurri honek 2020 urtean 2.784 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 barnetatzeko, baso landaketekin lortutako murrizpenetatik, soilik 2.287 t CO2 hartuko dira kontuan.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Zuhaitz landaketak sustatzea Hondarribiko basoetan

ILDO ESTRATEGIKOA: INGURU NATURALA

29. Neurria:  Zuhaitz landaketak sustatzea Hondarribiko basoetan. 
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BIZITEGIAK 

Eraginkortasun energetikoa 

 

 

  

0 kWh

7.207.135 kWhPCS/urte 2823,699286 €/ tCO2

296,77 tCO2 1335 tCO2

3.771.000 € 75755 €/urte
50 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Etxebizitzen, erreformatu barik dauden leihoak kristal bikoitzdun eta arotzeri eraginkorrago bat duten leihoengandik aldatuz. Guztira, 1.676 
etxebizitzetan aldatuko dira.

EEE-ko dirulaguntzak.

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Dirulaguntzak urtero ematen dira. Kanpainak urtero egingo dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            1.601.586 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Arduraduna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Herritarrak. Hondarribiko Udala.
Egutegia Egutegia

Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko dira

Mota Mota
Dirulaguntza. Kanpaina

Epe laburra (2007-2012): batazbeste 7 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 831 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 838 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak
Beste plan batzuekin erlazioak

---
Egutegia eta maiztasuna

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak ipiniz eta inguruko arotzeria 
berrituz.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoa leihoak jarriz eta inguruko arotzeria berrituz.

Adatutako leiho kopurua/Kontsumo energetikoa

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
---

30. Neurria: leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak ipiniz eta inguruko arotzeria 

berrituz. 
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0 kWh

3.603.191 kWhPCS/urte 11973,98651 €/ tCO2

161,74 tCO2 728 tCO2

8.715.200 € 37874 €/urte
230 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Herritarrak Hondarribiko Udala.
Egutegia Egutegia

Dirulaguntzak urtero ematen dira. Kanpainak urtero egingo dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            800.709 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Mota Mota
Dirulaguntza Kanpaina
Arduraduna Arduraduna

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko diraEEE-ko dirulaguntzak

Kanpo egitura zaharkiturik duten etxebizitzek, arazoak izan ditzakete isolamenduarekin. Gaizki isolatuta izanik, etxebizitzek arazo haundiak izan 
ditzakete barne tenperatura eta humedadeekin. Kanpo egiturak hobetzean, arazo horiek desagertzeaz gain, etxebizitzako berokuntza kontsumoa 
txikiagoa izango da.
838 etxebizitzetan kanpo egituren berrikuntza proposatzen da.

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 419 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 419 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.

Inguratzailearen birgaikuntza egindako etxebizitza kopurua eta kontsumo energetikoa

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
---

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak

Esleitutako adierazlea

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz.

31. Neurria: eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz. 
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0 kWh

2.342.319 kWhPCS/urte 2114,20336 €/ tCO2

105,14 tCO2 634 tCO2

1.340.800 € 24620 €/urte
54 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Herritarrak
Egutegia

Dirulaguntzak urtero ematen dira. Kanpainak urtero egingo dira.

Hondarribiko Udala.
Egutegia

Energia aurrezpena 2020 urtean            520.515 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Mota Mota
Dirulaguntza Kanpaina
Arduraduna Arduraduna

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko diraEEE-ko dirulaguntzak

838 etxebizitzetan kondentsazio galdaren instalazioa proposatzen da. Galdara honeek, galdara konbentzionalek baino errendimendu hobeagoa 
dute eta energia aurrezpen bat suposatuko dute.

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 419 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 419 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.

Kondentsazio galdarak instalatuko dituzten etxebizitza koprura eta kontsumo energetikoa

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
---

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak

Esleitutako adierazlea

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatzea.

32. Neurria: etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu. 
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0 kWh

378 € €/ tCO2

17,57 tCO2 79 tCO2

29.880 € 6616 €/urte
5 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

212671 kWh/urte

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Jarritako presentzia sentsoreak eta kontsumo energetikoa Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            47260 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 42 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 41 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.

Biztanleria

Esleitutako adierazlea Egutegia

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko dira

Udala

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 blokeko bakoitzeko

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Etxebizitza blokeetan, gune amankomun eta pasiloetan, argi 

artifizialaren gutxiagotzea, argiztapen kontrola, presentzi detektore eta 
tenporizadoreen bidez.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

33. Neurria: etxebizitza blokeetan, gune amankomun eta pasiloetan, argi artifizialaren 

gutxiagotzea, argiztapen kontrola, presentzi detektore eta tenporizadoreen bidez. 
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0 kWh

389,9 €/ tCO2

24,60 tCO2 111 tCO2

43.160 € 9263 €/urte
5 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

297739 kWh/urte

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Jarritako presentzia detektagailuak eta kontsumo Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            66164 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 42 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.

Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 41 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.

Biztanleria

Esleitutako adierazlea Egutegia

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko dira

Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
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 83 etxebizitza blokeetan egingo da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

34.Neurria: igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa 
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0 kWh

101 € €/ tCO2

193,17 tCO2 869 tCO2

87.990 € 66110 €/urte
1 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

2124959 kWh/urte

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Aldatutako potentzia  eta kontsumo energetikoa Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            472213 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 1.467 etxebizitza

   Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 1.466 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia

Biztanleria

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko dira

Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Kontsumo baxudun lanparen instalazioa.
Neurriaren deskribapena
2.933 etxebizitzetan (etxebizitza parkearen %35) kontsumo baxudun lanparen instalazioa proposatzen da. Kontsumo baxudun
lanparek energia aurrezpen bat suposatuko dute gaur egungo inkandeszenteekin konparaturik. Aldaketa hau egitean, argiztapen
kontsumoa murriztea lortuko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Kontsumo baxudun lanparen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

35. Neurria: kontsumo baxudun lanparen instalazioa 
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0 kWh

0 €/ tCO2

276,98 tCO2 1384,90 tCO2

3.264.848 € 81252 €/urte
40 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

3.385.520 kWh/urte

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

Kanpainak urtero egingo diraAldatutako etxetresna kopurua eta kontsumo energetikoa

Energia aurrezpena 2020 urtean            677104 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 838 etxebizitza bloketan

  Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 838 etxebizitza bloketan
eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia

Biztanleria

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 34 neurrian zehaztuko dira

Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak barneratu.
Neurriaren deskribapena

Tresna elektriko berriak erostean, zerbitzu berdina emoteko energia gutxiago kontsumituko duten tresnak erosiko dira.
1.676 etxebizitzetan, ekipo elektrikoak ekipo berri eta eraginkorragoengatik aldatzea proposatzen da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun 
irizpideak barneratu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

36. Neurria: tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak 

barneratu. 
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---

0 kWh

0 0 €/ tCO2

0,00 tCO2 0 tCO2

6.500 € 0 €/urte
0 urte

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak

Hitzaldietara joandako jendea eta egindako hitzaldi ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            0 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): GAP programa burutu zen.

Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 4 kanpaina burutzea
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 4 kanpaina burutzea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- ---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Jarduera / Ohitura kanpaina

Helburua
Hondarribiko herritarrek energia kontsumo arduratsua eta energia eraginkortasuna kontzeptuak barneratzea eta praktirara
eramatea. 
Neurriaren deskribapena
Kanpaina bat burutuko da urtero, non energia kontsumo arduratsuari buruzko sentsibilizazio jarduerak txertatuko  diren:
- 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.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Herritarrak Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, herritarrak 

kontsumo arduratsuaren  eta natur baliabideen kontsumo 
iraunkorrean baloreak eskuratu eta barneratzeko.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

37. Neurria: Sentsibilizazio jarduera bereziak antolatu, herritarrak kontsumo 

arduratsuaren  eta natur baliabideen kontsumo iraunkorrean baloreak eskuratu eta 

barneratzeko. 
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Energia berriztagarriak 

 

 

 

 

 

48000 kWhPCS

2063114,81 €/ tCO2

0,01 tCO2 0 tCO2

90.000 € 2270 €/urte
40 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Hondarribiko Udala Biztanleria.
Egutegia Egutegia

216000 kWhPCS/urte

Kanpainak urtero egingo dira Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            48000 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Mota Mota
Kanpaina Dirulaguntza.

Arduraduna Arduraduna

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

EEE-k ematen dituen dirulagutnzak.Aurrera eramango diren kanpainak, 33. neurrian deskribatzen dira

Guztira 12 etxebizitzetan plaka termikoak instalatzea. Instalazioa 4 kaptadores osatuta egongo da eta kaptadore bakoitzaren azalera 2 
m2 izango da.

Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan 7 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe ertaina (2013-2016): epe honetan 3 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan 2 instalazio berri izatea aurreikusten da.

Instalaturiko m2 kopurua

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Hondarribiko Udala

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak

Esleitutako adierazlea

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota baserrietan

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

Energia berriztagarrien emendioa.
Plaka termikoaren instalazioarekin, energia gutxiago kontsumituko da ur berokuntzan.

38. Neurria: plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota baserrietan 
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56484 kWh

1587,37289 €/ tCO2

21,00 tCO2 94 tCO2

150.000 € 7908 €/urte
19 urte

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Hondarribiko Udala
Egutegia

Kanpainak urtero egingo dira Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Biztanleria.
Egutegia

254178 kWh/urte
Energia aurrezpena 2020 urtean            56484 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

Mota Mota
Kanpaina Dirulaguntza.

Arduraduna Arduraduna

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

EEE-k ematen dituen dirulagutnzak.Aurrera eramango diren kanpainak, 33. neurrian deskribatzen dira

Plaka fotovoltaikoak etxebizitzetan instalatuko dira, guztira 12 instalazio jarriko dira.
Instalazio bakoitza, 5kWp-koa izango da.

Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak

Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan 7 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe ertaina (2013-2016): epe honetan 3 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan 2 instalazio berri izatea aurreikusten da.

Instalaturiko plaka kopurua

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Hondarribiko Udala

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak

Esleitutako adierazlea

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Plaka fotovoltaikoak instalatu etxebizitzetan

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Energia berriztagarrien emendia etxebizitzetan. Plaka fotovoltaikoak sortuko duten energia elektrikoa etxebizitzetan kontsumituko
da, horrela, energia elektriko gutxiago kontsumituko dute saretik.

39. Neurria: plaka fotovoltaikoak instalatu etxebizitzetan 
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28668 kWhPCS

13817,4286 €/ tCO2

5,79 tCO2 5,79 tCO2

80.000 € 494 €/urte
162 urte

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondarribiko etxebizitzetan, biomasa galdaren instalazioa.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

Energia berriztagarrien emendioa.
Gaur egun, Hondarribiko etxebizitzetan ez da biomasazko galdararik. Plana amaitu orduko, herriko etxebizitzetako galdaretatik 200 kW,
biomasazkoak izango dira. Gutxi gora beherea sei etxebizitzetan aldaketa hau egingo da.

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea

Gaur egungo gas natural, gasoil edo elektrizitatearen bidezko eraikinaren beroketa biomasazko galdara batez egitea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Hondarribiko Udala

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak
Beste plan batzuekin erlazioak

´---
Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): neurria ez da aurrera eramango.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan, biomasazko galdararen instalazioa burutuko da.

Esleitutako adierazlea
Instalazioa burutzea

Deskribapena Deskribapena

Aurrera eramango diren kanpainak, 33. neurrian deskribatzen dira EEE-k ematen dituen dirulagutnzak.

Mota Mota
Kanpaina Dirulaguntza.

Arduraduna Arduraduna
Hondarribiko Udala Biztanleria.

Egutegia Egutegia
Kanpainak urtero egingo dira Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            28668 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 133784 kWhPCS/urte Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

40. Neurria: Hondarribiko etxebizitzetan, biomasa galdaren instalazioa. 
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Mugikortasuna 

 

 

Ez dagokio

          4.641   €/ tCO2

435 tCO2           1.958   tCO2

9.085.791 €
36 urte

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) Hondarribiko udala

Kostua                                 
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Aurrezpen ekonomikoa 253.486 €/urte
EEEko diru-laguntzak eta funts 

pribatuak

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 8.201.525 kWhPCS

Mota Mota
Diru-laguntza Ohitura kanpaina
Arduraduna Arduraduna

Egutegia Egutegia
Urtekoa Urtekoa

Energia aurrezpena 2020 urtean            1.822.561 kWhPCS Energia berriztagarrien ekoizpena

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak
3.500 kg-tik beherako MMA duten automobil eta merkataritza-

ibilgailu elektriko eta hibrido berriak erosteko diru-laguntzak

Udalerriko ibilgailu parkearen ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarrien ehunekoa.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Arduraduna
Hondarribiko Udala

Beste plan batzuekin erlazioak
Eusko Jaurlaritzaren ibilgailu elektrikoaren aldeko estrategia

Egutegia eta maiztasuna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan udalerriko ibilgailu parkeraren %4a elektriko edota hibrido konektagarria izatea
 Esleitutako adierazlea

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan udalerriko ibilgailu parkeraren %2a elektriko edota hibrido konektagarria izatea

 

Hondarribiko mugikortasun azterlanean beha daitekeenez, biztanleriaren %49a kotxez egiten ditu bai barruko bai kanpoko
desplazamenduak, hauetatik gehiengoak udalerritik kanpora doazen herritarrenak izanik.Ondorioz, mugikortasuna negutegi
efektuko gasen isurpenetan sektore garrantzitsuenetarikoa bihurtu da. Bestalde, DGTko datuek diotenez, Hondarribin ez dago
ibilgailu elektrikorik. 

Eusko Jaurlaritzak ibilgailu elektrikoaren aldeko estrategiaren bidez, 2020 urtean matrikulatutako ibilgailuen %10a (ibilgaili parke
osoaren %4a gutxigora behera) elektriko edota hibrido konektagarria izatea helburutzat finkatu du.

Hondarribiren kasuan, 2020 urtean ibilgailu parkearen %4a elektriko edota hibrido konektagarria izatea aurreikusten da. Neurria
turismoentzat kalkulatuta dago soilik, aplikazio esparrua bizitegiak baita.
Gaur egun, Hondarribiko Eroskin errekarga puntuak daude. Hala ere, hurrengo urtetan errekarga puntu gehiago beharrezkoak
izango balira, Udaletxeak haien instalazioa egitea aztertuko luke.

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

ALORRA:        Bizitegiak            Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Eusko Jaurlaritzak ezarritako ildoa jarraituz, Hondarribiak 2020 urtean udalerriko ibilgailu flotaren %4a elektrikoa edota hibrido
konektagarria izatea aurreikusten du. 

41. Neurria:  Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea 
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Ez dagokio

            -     €/ tCO2

285 tCO2         1.283   tCO2

19.979 €/urte
0 urte

Diru-laguntza Ohitura kanpaina
Arduraduna Arduraduna

Beste plan batzuekin erlazioak

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak
3.500 kg-tik beherako MMA duten automobil eta merkataritza-

ibilgailu elektriko eta hibrido berriak erosteko diru-laguntzak
Mota Mota

Udalerriko ibilgailu parkean bioerregaiak kontsumitzen dituzten ibilgailuen ehunekoa

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena Deskribapena

Eusko Jaurlaritzaren energia iturriak dibertsifikatzeko aldeko plangintza
Egutegia eta maiztasuna

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) Hondarribiko udala
Egutegia Egutegia
Urtekoa Urtekoa

Energia aurrezpena 2020 urtean            1.088.420 kWhPCS Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 4.897.891 kWhPCS Kostua/ tCO2 

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan udalerriko ibilgailu parkearen %4a bioerregaiak erabiltzea aurreikusten da.
Esleitutako adierazlea

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan udalerriko ibilgailu parkearen %2a bioerregaiak erabiltzea aurreikusten da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Arduraduna
Hondarribiko Udala

Neurriaren deskribapena

Bioetanola, azukre kanabera eta erremolatxaren hartziduratik lorturiko alkohola da, bioetanol E85aren kasuan, %85a bioetanola da
eta gainerakoa gasolina. Biodiesela berriz soja, koltza eta ekiloreetatik lortutako olio begetala da, biodiesel B30aren kasuan %30
biodiesela da eta gainerakoa gasolioa. Kasu bietan, bai kanabera eta erremolatxatik, bai soja, koltza eta ekiloreetatik ateratako
produktuek ez dauzkate isurpenak esleituta, landarea hazten denean CO2a xurgatzen duenez isurpenak konpentsatu egiten baitira.

Nahiz eta gas naturala edo PLGak erabiltzen dituzten ibilgailuak egon, hornitzerako orduan bioetanol E85 eta, batez ere, biodiesela
eskaintzen dituzten gasolineren kopurua askoz handiagoa denez, bi erregai mota hauen sustapena aukeratu da.

NEURRIAREN IZENBURUA: Bioerregaien kontsumoa emendatu

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

ALORRA:               Bizitegiak     Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Hondarribiko turismoen %4a bioerregaiak erabiltzea 2020 urtean, biodiesela eta bioetanola bereziki.

EEEko diru-laguntzak eta fondo 

EEEk dioenez bioerregai hauek kontsumitzen dituzten ibilgailuek ez dute gainkosturik. Kontuan hartu behar da, kotxe baten erosketak 
ez duela mozkin ekonomikorik, nahiz eta erregai fosilak kontsumitu. Hori dela, eta berrekuratze tasa sinple altua izango da beti.

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa sinplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

42. Neurria:  Bioerregaien kontsumoa emendatu 
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Ez dagokio

          2.354   €/ tCO2

125 tCO2           1.293   tCO2

3.044.658 € 69.413 €/urte

44 urte

Epe laburra (2007-2012): kotxez egindako barne
desplazamenduen %5a oinez egitea aurreikusten da. Igogailua
eta eskailera eraikiko dira.

Epe ertaina (2013-2016): kotxez egindako barne
desplazamenduen %7a oinez egitea aurreikusten da.

Hondarribiko udala

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe luzea (2017-2020): kotxez egindako barne
desplazamenduen %10a oinez egitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Kotxez egindako barne desplazamenduen ehunekoa Epe laburra

Energia aurrezpena 2020 urtean            484.744 kWhPCS Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 5.040.332 kWhPCS

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko HAPOa Diru laguntza

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Herritarrak Deskribapena

Hondarribiko mugikortasun azterlanean ikusi daitekeenez, bertan egindako desplazamenduen %44a oinez egiten dira. Honek,
desplazamendu modu hau hobetzeko apustua justifikatzen du oinezkoen zonalde berriak sustatuz eta herriko goiko eta beheko
auzoen lotura hobea bermatuz.

Hala ere, 6.300 barruko desplazamendu baino gehiago kotxez egiten dira. Gehienak gainera, kilometro bat baino gutxiagokoak
dira, beraz mugikortasun beste modu batera alda daitezke.

Udal aurrekontuak eta 
Estatu mailako 
di l t k

NEURRIAREN IZENBURUA: Herri historikoaren peatonalizazioa gauzatu, motordun 
garraiobideen sarrera kontrolatuz

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

Arduraduna
Lanbidea eta Ekonomia suspertzeko Plan Espainola (Plan E)

Hondarribiko Udala

ALORRA:         Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Mugikortasun jasangarria sustatu nahian kotxez egiten diren barne desplazamenduak %22ean murriztuko dira. 
Neurriaren deskribapena

43. Neurria:   Herri historikoaren peatonalizazioa gauzatu, motordun garraiobideen 

sarrera kontrolatuz. 
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      4.152.902    kWh 0 kWh

     45.580.133   kWh             -     €/ tCO2

1.089 tCO2       11.949   tCO2

0 € 589.080 €/urte
0 urte

Energia berriztagarrien ekoizpena

Udalerriko biztanleria

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): bidaiariak %65ean emendatu dira epe
honetan.

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Urtekoa

Hondarribiko udala

Epe ertaina (2013-2016): bidaiariak 2007 urtearekiko %70ean
igotzea aurreikusten da. 
Epe luzea (2017-2020): bidaiari kopuruak konstante mantentzea
aurreikusten da.

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak
Hondarribiko Udala

Mota

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
Autobus erabiltzaile kopurua

Energia aurrezpena 2020 urtean            

Gipuzkoako Foru Aldundia 

Beste plan batzuekin erlazioak

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

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

ALORRA:         Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Garraio publikoaren erabilera %70ean areagotzea 2020an.

Mugikortasun plana Ohitura kanpaina

Arduraduna

Neurriaren deskribapena

Hondarribiko garraio publiko sarea hobetuz, erabiltzaileen areagotzea sustatu nahi da. 2007 urtean, Lurraldebus zerbitzua martxan
jarri zenean, Hondarribitik Donostiara doan autobus zerbitzua 1.130.821 erabiltzaile izan zituen. Zerbitzuaren hobekuntzagatik
hurrengo urteetan erabiltzaileak areagotuz joan dira, %65ean areagotuz arte 2012 urtean. 2020 urterako erabiltzaileak %70eraino
areagotzea espero da. Autobus erabiltzaileen emendio honek ibilgailu pribatuen erabilera murriztuko duela aurreikusten da. Izan
ere, garraio publikoaren aldeko sustapen politika eta zerbitzu beraren hobekuntzak mugikortasun iraunkorraren aldeko ohiturak
bultzatzea aurreikusten da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

44. Neurria:   Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin, ordutegi moldaketarekin, 

zerbitzuen emendatzearekin, etab. 
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ez dagokio

    591.050   kWh 2.582 €/ tCO2

20,66 tCO2 155 tCO2

400.000 € 10.751 €/urte
37 urte

Hondarribiko udala
Epe laburra (2007-2012): ez da bizikleta bidezko
mugikortasunaren emendiorik espero. 
Epe ertaina (2013-2016): bizikleta bidezko mugikortasuna
%1era areagotzea aurreikusten da. 

Epe luzea (2017-2020): bizikleta bidezko mugikortasuna
%1,5era igotzea aurreikusten da. 

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Esleitutako adierazlea Egutegia
16 urte baino helduagoen mugikortasun ohitura bizikletaz 

(%)
Urtekoa

Energia aurrezpena 2020 urtean            78.807 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Ohitura kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak

Hondarribiko Udala

ALORRA:         Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Bizikleta bidezko mugikortasuna %0,3tik (Eustat, 2008), %1,5era igotzea aurreikusten da 2020 urtean.
Neurriaren deskribapena

Eustat-eko datuen arabera, 2008 urtean, 16 urte baino helduagoak diren pertsonen artean %0,8ak bizikletaz egiten zituen
desplazamenduak. 2007tik 2020 urtera, osotara, 4,2 km bidegorri gehiago eraikiko dira herrialdean. Bestalde, administrazio
desberdinetatik mugikortasun iraunkorraren alde egiten diren kanpainei esker, bizikleta bidezko desplazamenduak
areagotzea espero da. 
Neurriarekin, 2020 urterako, udalerri barnean 47 ibilgailuen erabilera ekiditea aurreikusten da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Udalerriko biztanleria Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Bizikletaren erabilera bultzatzeko ekintzak

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

45. Neurria:   Bizikletaren erabilera bultzatzeko ekintzak. 
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Ez dagokio

0 €/ tCO2

21 tCO2 96 tCO2

0 € 11.283 €/urte
0 urte

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): ikasleen %5ak Oinezbusa zerbitzua
erabiltzea aurreikusten da.

Hondarribiko udala

Epe luzea (2017-2020): ikasleen %10ak Oinezbusa zerbitzua
erabiltzea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Ekimenean parte hartzen duten ikasle kopura. Urtekoa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Energia aurrezpena 2020 urtean            81.950 kWh Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 368.774 kWh

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
- Ohitura kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak

Hondarribiko Udala

ALORRA:         Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbert sioa behar duen jarduera
Helburua
Ikasleen %10aren eskolara kotxez joateko ohitura aldatzea, eskoletara oinez joateko joerak bultzatuz.
Neurriaren deskribapena
Eskolara joateko garraiobide jasangarria (oinez edo bizikletaz) bultzatuko da Hondarribiko NEG isurpenen murrizpena sustatu
nahian. “Oinezbus” izeneko zerbitzua martxan jarriko da haurren desplazamenduak eskolara joateko garaian jasangarriak izan
daitezen. Neurria eskolara joateko zehaztutako ibilbide jakin batean haurrak oinez laguntzean datza. Ekimen honen bidez,
ohitura aldaketa gauzatuko da haurren artean ibilgailu pribatuaren erabilera murriztuz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Eskola-haurrak eta gurasoen elkarteak Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Oinezko eta bizikleta bidezko eskolarako joan-etorrien sustapena

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

46. Neurria:   Oinezko eta bizikleta bidezko eskolarako joan-etorrien sustapena. 
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0 kWh

 1.806.204   kWh 0 €/ tCO2

106,40 tCO2 479 tCO2

42.000 € 54.459 €/urte
1 urte

Epe laburra (2007-2012): 2008 urtetik aurrera urtero ekintza
desberdinak burutu dira.

Epe ertaina (2013-2016): urtero zerrendan proposaturiko
ekintzaren bat gauzatzea aurreikusten da. 

Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe luzea (2017-2020): urtero zerrendan proposaturiko
ekintzaren bat gauzatzea aurreikusten da. 

Esleitutako adierazlea Egutegia
Mugikortasun iraunkorraren aldeko kanpaina eta 

prestakuntza ekintzetan parte hartu duten biztanle kopurua.

Energia aurrezpena 2020 urtean            401379 kWh Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Hondarribiko TEParen E  5.4.1. ekintzarekin erlazioa du.

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:         Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: ohit ura kanpaina
Helburua
Urtero udalerriko biztanleriaren %10ari bideratutako mugikortasun prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainak antolatzea.

Neurriaren deskribapena
Hondarribiko biztanleei bideratutako mugikortasun iraunkorraren aldeko prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainen bitartez,
populazioaren mugikortasun ohiturak hobetu nahi dira, ibilgailuen erabilra murrizteko. Aurrera eramango diren ekintzen
artean ondorengoak azpimarratzen dira:
* Ibilgailu garbien sustapena. Ibilgailu elektriko, hibrido konektagarria, eta bioerregaiak. Ibilgailu elektrikoen sustapena
ekintzak ospatuko dira, hauen inguruko informazioa banatuz.
* Mugikortasun osasuntsua. Bizikleta eta oinez bidezko mugikortasuna bultzatzen duten ekintzak ospatuko dira (kotxerik
gabeko eguna, mugikortasun astea, etb.).
* Garraio publikoaren indartzea, autobusaren erabilera areagotu nahian. 
* Gidatze eraginkorraren aldeko ikastaroak. Prestakuntza honen bitartez, erregaia eta dirua aurrezten dela erakutsiko da,
NEG isurpenen murrizpenean lagunduz.
* Ibilgailua partekatzeko ekiminen aldeko sustapena.  
* Mugikortasun astearen ospakizuna.
* Eskola Agenda 21 programaren barnean mugikortasun iraunkorra jorratzea.
* GAP programan partehartzea.
* Herri foroetan mugikortasuna jorratzea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Udalerriko biztanleria Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Mugikortasun iraunkorraren aldeko prestakuntza eta 
sentsibilizazio kanpainak

ILDO ESTRATEGIKOA: MUGIKORTASUNA

47. Neurria:   Mugikortasun iraunkorraren aldeko prestakuntza eta sentsibilizazio 

kanpainak. 
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Hondakinak 

 

 

  

1.350 t 0 kWh

10.937 t 0,92191885 €/ tCO2

3.930 tCO2 28.636 tCO2

26.400 € 0 €/urte

0 urte

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Hondarribiko Udala eta 
Txingudiko 

Mankomunitatea

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
ih t t k  i i k

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): Udalerriko hondakin gaien bilketa
selektiboaren portzentaiak areagotzea, alegia, paperaren
%75a, ontzi arinen %88a eta beiraren %90a birziklatzea.
Kanpainak bi urtetik behin burutzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): hondakin gaien birtziklapen
portzentaiak mantentzea espero da. Kanpainak bi urtetik
behin burutzea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Udalerriko hondakin gaien bilketa selektiboaren portzentaiak

Energia berriztagarrien ekoizpena

Planaren denboraldian era 
bananduan jasotako gai 
hondakinak

Kostua/ tCO2 

2020 urtean era banaduan jasotako hondakin 
gaiak         

Udalerriko biztanleria Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Helburua
Hondarribiko hondakin gai bakoitzaren banaketa selektiboaren portzentaiak areagotzea.
Neurriaren deskribapena

Hondarribiko Udalak, egungo hondakinen sorrera eta kudeaketarekin dauden arazoaei konponbide bat ematearren,
biztanleen kontsumo arduratsua eta hondakinen sorrerarekiko ardura sustatu nahi ditu. Horretarako, Udalak hondakinen
sorrera murriztu eta gai desberdinen birtziklapen eraginkorra sustatuko du sentsibilizazio kanpaina eta hondakin kudeaketa
sistema berria bultzatuz. Udalak, bestalde, epe ertainean martxan jarriko du bilketa sistema berriaren lehen fasea, hots,
proba fasea. Honen bitartez, hondakin gai guztiak (organikoa, ontzi arinak, papera, beira eta errefusa) modu bananduan
biltzea lortu nahi da, egungo kale ontzien sistema mantenduz. Helburua, gutxienez, Gipuzkoako Hiri Hondakin Planaren
biltze portzentaiak betetzea da.
Bestalde, kontsumo arduratsua sustatzeko, hainbat kanpaina eta ekintza antolatuko dira:
-Natur baliabideei buruzko kontsuamoari lotutako datu zehatzak herritarren artean ezagutarazi.
-Jardunaldi bereziak antolatu herritarek garapen iraunkorrarekin zerikusia duten baloreak eskuratzeko eta barneratzeko.
-Nekazaritza ekologikoko urteko feriak antolatzea.
-Bertako nekazariei, nekazaritza ekologokoari buruzko prestakuntza ikastaroak eskaintzea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea

NEURRIAREN IZENBURUA: Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio 
kanpainak 

ILDO ESTRATEGIKOA: HONDAKINAK

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: ohit ura kanpainak

48. Neurria:    Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainak. 
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Ura 

 

 

 

 

 

 

 

      85.114   m3 0 kWh

    383.014   m3 0 €/ tCO2

596 tCO2 2.681 tCO2

25.940 $ 140.597 €/urte
0 urte

Kostua/ tCO2 

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): Udalerriko etxebizitzen %15ean
txorrota murrizgailuak ipintzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): Udalerriko etxebizitzen %30ean txorrota
murrizgailuak ipintzea aurreikusten da.

Hondarribiko Udala

Esleitutako adierazlea Egutegia

Uur murrizgailuak ipini dituzten etxebizitza kopurua. Bi urtetik behin

Ur aurrezpena 2020 urtean            Energia berriztagarrien ekoizpena
Ur aurrezpena planaren 
denboraldian

Hondarribiko biztanleria Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
Ohitura Kanpaina

Arduraduna
Ur kontsumoa aurrezteko sentsibilizazio kanpaina

Hondarribiko biztanleria

Helburua
Udalerriko etxebizitzen %30ean txorrota murrizgailuak ipintzea.
Neurriaren deskribapena

Etxebizitzetan ur kontsumoa aurreztearren Hondarribiko Udalak, sentsibilizazio kanpainen bitartez, hiritarrek euren etxebizitzetan
etxetresnen berritzea eta txorrota murrizgailuen instalazioa sustatuko du. Etxetresna zaharrak A klaseko tresnengatik aldatzean,
ur kontsumoa %40an murriztu daiteke. A klaseko etxetresnek, gainera, energia kontsumoa murriztea baimentzen dute. Bestalde,
ura murrizteko gailuak kanilatan eta dutxan ipiniz ur kontsumoa gutxienez %30ean murriztea lortzen da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea

ALORRA:           Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA:  inbert sioa behar duen jarduera

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

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

49. Neurria: Ura modu eraginkorrean erabiltzen duten etxetresnen erosketa eta txorrota 

murrizgailuen erabilera sustatzea. 
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9.900 $
-

Ez dagokio Ez dagokio

Aurrezpen ekonomikoa Ez dagokioKostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian saihestutako 
emisioak

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Udal aurrekontuak

Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2  Ez dagokio 

Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): bi urtetik behin kanpainak
antolatzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): bi urtetik behin kanpainak antolatzea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Kanpainetan parte hartu duen biztanle kopurua

Ez dagokio

Ez dagokioUr aurrezpena 2020 urtean             Ez dagokio 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:           Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA:  ohit ura kanpainak 
Helburua
Hondarribiko biztanleria ur kontsumo arduratsu bat izatea sustatzea.
Neurriaren deskribapena

Udalak, bi urtetik behin, Udalerriko ur kontsumoa murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainak antolatzea aurreiskusten du.
Kanpaina hauetan, ura aurrezteko praktika egokien inguruko informazioa banatuko da eta eskolatan jardunaldiak ospatzea
espero da. Jorratuko diren gaien artean, honakoak azpimarratzen dira;
- Etxebizitzetako kanila eta dutxatan ur kontsumo aurrezteko ur-murrizgailuen aurkezpena.
- Komunetako uraska eraginkorren aurkezpena.
- Ur iturrien mantenimendu egokia burutzeko oharrak.
- Etxetresnen kontsumoa eta egungo alternatibak (A klaseko etxetresnak).
- Jardunbide egokiak eguneroko ekintzetan.
- Elikadura produktuei loturiko ur kontsumoa.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko biztanleria Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak 
etxebizitzetan 

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

50. Neurria: Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak etxebizitzetan. 
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ZERBITZUAK 

Eraginkortasun energetikoa 

 

 

  

0 kWh

209 € €/ tCO2

8,50 tCO2 38 tCO2

8.000 € 2926 €/urte
3 urte

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondarribiko zerbitzu lokaletan, kontsumo baxudun lanparen 
instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaleko arduradunak

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Kontsumo baxudun lanparen instalazioa gauzatzea Hondarribiko zerbitzu-lokaletan.
Neurriaren deskribapena
25 zerbitzutan (zerbitzu parkearen %5) kontsumo baxudun lanparak instalatzea proposatzen da. Kontsumo baxudun lanparek
energia aurrezpen bat suposatuko dute gaur egungo inkandeszenteekin konparaturik. Aldaketa hau egitean, argiztapen
kontsumoa murriztea lortuko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
--- Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
--- Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 94050 kWh/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Hondarribiko Udala
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 13 zerbitzutan eragitea

 Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 12 zerbitzutan bloketan
eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako potentzia  eta kontsumo energetikoa Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            20900 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

51. Neurria: Hondarribiko zerbitzu lokaletan, kontsumo baxudun lanparen instalazioa 
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0 kWh

0 € €/ tCO2

10,35 tCO2 47 tCO2

0 € 3644 €/urte
0 urte

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondarribiko zerbitzu-lokaletan, argi naturala modu 
eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaleko arduradunak

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua

Argi naturala era eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri.
Kontsumo elektrikoan murrizketa bat lortuz.

Neurriaren deskribapena
25 zerbitzutan (zerbitzu parkearen %5) argi naturala erabiliz, argi artifizialaren kontsumoa murriztea lortuko da. 
Zerbitzura sartzen den argi naturala nahikoa den momentuetan, argi artifiziala itzali edo erregulatuko da, argiztapen
kontsumoa murriztuz. Bai zerbitzuaren arduradunaren bitartez eta era automatiko baten (erregulazio sistemen bidez).

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 117113 kWh/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Hondarribiko Udala
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 13 zerbitzutan eragitea

 Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 12 zerbitzutan bloketan
eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria aurrera eramaten duten zerbitzu kopurua eta 

kontsumo energetikoa
Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            26025 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

52. Neurria: Hondarribiko zerbitzu-lokaletan, argi naturala modu eraginkorrean 

erabiltzeko neurriak martxan jarri. 
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0 kWh

107.100 kWhPCS/urte 221,870927 €/ tCO2

3,82 tCO2 22 tCO2

4.800 € 894 €/urte
5 urte

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Kondentsazio galdarak instalatu Hondarribiko zerbitzu-lokaletan

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Zerbitzu lokaletan, kondentsazio galdarak instalatzea.

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea

3 zerbitzu lokaletan galdaren instalazioa proposatzen da. Galdara honeek, galdara konbentzionalek baino errendimendu hobeagoa dute eta 
energia aurrezpen bat suposatuko dute.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
---

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaleko arduradunak

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurria aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 2 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste zerbitzu batean eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea
Kondentsazio galdarak instalatuko dituzten zerbitzu kopurua eta kontsumo energetikoa

Deskribapena Deskribapena

EEE-ko dirulaguntzak Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Mota Mota
Dirulaguntza Kanpaina
Arduraduna Arduraduna
Herritarrak Hondarribiko Udala.
Egutegia Egutegia

Dirulaguntzak urtero ematen dira. Kanpainak urtero egingo dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            18.900 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

53. Neurria: Kondentsazio galdarak instalatu Hondarribiko zerbitzu-lokaletan 
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0 kWh

84 € €/ tCO2

2,69 tCO2 12 tCO2

1.000 € 687 €/urte
1 urte

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Zerbitzu eraikinen barne tenperatura mugatu: Udan ez da 

eraikinetako tenperatura 26 ºC-tik jaitsiko eta neguan, berriz, ez 
da 21ºC baino altuagoa izango.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaleko arduradunak

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Hondarribiko zerbitzu-lokaletako barne tenperatura mugatzea, eta honela, energia kontsumoa murriztea
Neurriaren deskribapena
5 zerbitzu lokalek, euren barne tenpeaturak mugatuko dituzte.
Mantendu beharreko tenperaturak, 21ªC neguan eta 26ºC udan izango dira. Kanpainak burutuko dira, zerbitzuetako
arduradunei neurriaren garrantzia azalduz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian 63866 kWhPCS/urte Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Hondarribiko udala
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 3 zerbitzutan eragitea

 Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 2 zerbitzutan bloketan
eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Neurria aurrera eraman duten zerbitzu kopurua eta 

kontsumitutako energia
Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            14515 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

54. Neurria: Zerbitzu eraikinen barne tenperatura mugatu: Udan ez da eraikinetako 

tenperatura 26 ºC-tik jaitsiko eta neguan, berriz, ez da 21ºC baino altuagoa izango. 
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0 kWh

359.888 kWhPCS/urte 773,76 €/ tCO2

16,15 tCO2 73 tCO2

56.250 € 3783 €/urte
15 urte

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondarribiko zerbitzu-lokaletako edo eraikinetako leiho zaharren berrikuntza 
gauzatu, kristal bikoitzekoak ipiniaz eta inguruko arotzeria berrituaz. 

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoa leihoak jarriz eta inguruko arotzeria berrituz.

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea

Zerbitzu lokaletan, leiho zaharren berrikuntza. Kristal bikoitzdun leihoek, isolamendu hobeago bat dakarre. Isolamendu hobeago batekin, 
kontsumo energetikoa murriztea lortuko da.
Guztira 25 zerbitzu lokalek aldatuko dituzte leihoak.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
---

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaletako arduradunak

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): batazbeste 5 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 10 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 10 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea
Adatutako leiho kopurua/Kontsumo energetikoa

Deskribapena Deskribapena

EEE-ko dirulaguntzak. Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Mota Mota
Dirulaguntza. Kanpaina
Arduraduna Arduraduna
Herritarrak. Hondarribiko Udala.
Egutegia Egutegia

Dirulaguntzak urtero ematen dira. Kanpainak urtero egingo dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            79.975 kWhPCS/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

55. Neurria: Hondarribiko zerbitzu-lokaletako edo eraikinetako leiho zaharren 

berrikuntza gauzatu, kristal bikoitzekoak ipiniaz eta inguruko arotzeria berrituaz. 
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0 kWh

1.128 € €/ tCO2

1,80 tCO2 9 tCO2

9.740 € 678 €/urte
14 urte

NEURRIAREN IZENBURUA: Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun 
irizpideak barneratu.

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
Aurrera eramango diren ekintzak 63 neurrian zehaztuko dira

Hondarribiko Udala/Zerbitzu lokaleko arduradunak

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak barneratu.
Neurriaren deskribapena

Tresna elektriko berriak erostean, zerbitzu berdina emoteko energia gutxiago kontsumituko duten tresnak erosiko dira.
5 zerbitzutan (zerbitzu parkearen %1ean), ekipo elektrikoak ekipo berri eta eraginkorragoengatik aldatzea proposatzen da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
--- Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
EEE-ko dirulaguntzak Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 23236 kWh/urte

Epe laburra (2007-2012): Ez da neurria aurrera eramango.

Hondarribiko Udala
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 3 zerbitzutan eragitea

 Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 2 zerbitzutan eragitea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Aldatutako etxetresna kopurua eta kontsumo energetikoa Kanpainak urtero egingo dira

Energia aurrezpena 2020 urtean            4841 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

56. Neurria: Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak 

barneratu. 
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---

0 kWh

0 0 €/ tCO2

0,00 tCO2 0 tCO2

6.500 € 0 €/urte
0 urte

NEURRIAREN IZENBURUA: 
Energia kontsumo arduratsuan eta energia 

eraginkortasunean hezi eta sentsibilizatu zerbitzuetako 
langileak

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Arduraduna
---

Hondarribiko Udala

ALORRA:            Bizitegiak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Jarduera / Ohitura kanpaina

Helburua
Zerbitzuetako langileek energia kontsumo arduratsua eta energia eraginkortasuna kontzeptuak barneratzea eta praktikara
eramatea
Neurriaren deskribapena
Energia kontsumo arduratsuari buruzko sentsibilizazio jarduerak txertatzeko, Kanpaina bat burutuko da urtero, non bere
helburuak hurrengoak izango diren:
- 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.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko Udala Deskribapena

Beste plan batzuekin erlazioak Mota
GAP programa eta Hondarribiko Tokiko Ekintza Planaren E 

7.3.3. ekintza
---

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Energia aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Epe laburra (2007-2012): Epe honetan ez da kanpainarik
burutuko
Epe ertaina (2013-2016): Batazbeste 4 kanpaina burutzea
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): Batazbeste 4 kanpaina burutzea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia
Hitzaldietara joandako jendea eta egindako hitzaldi ---

Energia aurrezpena 2020 urtean            0 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Baliabide propioak/ 

Laguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

57. Neurria: Energia kontsumo arduratsuan eta energia eraginkortasunean hezi eta 

sentsibilizatu zerbitzuetako langileak. 
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Energia berriztagarriak 

 

 

 

 

  

37656 kWh

1503,82695 €/ tCO2

14,00 tCO2 66 tCO2

100.000 € 5272 €/urte
19 urte

Neurriaren deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Plaka fotovoltaikoak instalatu zerbitzu lokaletan

ILDO ESTRATEGIKOA: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:            Zerbitzuak Lehentasun maila: 

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria

Helburua
Energia berriztagarrien emendia etxebizitzetan. Plaka fotovoltaikoak sortuko duten energia elektrikoa etxebizitzetan kontsumituko
da, horrela, energia elektriko gutxiago kontsumituko dute saretik.

Lotutako elementu sustatzailea Lotutako elementu sustatzailea

Plaka fotovoltaikoak etxebizitzetan instalatuko dira, guztira 4 instalazio jarriko dira.
Instalazio bakoitza, 10 kWp-koa izango da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Hondarribiko Udala

Arduraduna
Hondarribiko Udala/Herritarrak
Beste plan batzuekin erlazioak

EEE-ko dirulaguntzak
Egutegia eta maiztasuna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan 2 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe ertaina (2013-2016): epe honetan 1 instalazio berri izatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan 1 instalazio berri izatea aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea
Instalaturiko plaka kopurua

Deskribapena Deskribapena

Aurrera eramango diren kanpainak, 63. neurrian deskribatzen dira EEE-k ematen dituen dirulagutnzak.

Mota Mota
Kanpaina Dirulaguntza.

Arduraduna Arduraduna
Hondarribiko Udala Zerbitzuetako arduradunak

Kostua                                 Aurrezpen ekonomikoa

Egutegia Egutegia
Kanpainak urtero egingo dira Dirulaguntzak urtero publikatzen dira.

Energia aurrezpena 2020 urtean            37656 kWh/urte Energia berriztagarrien ekoizpena
Energia aurrezpena planaren 
denboraldian

178866 kWh/urte
Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Baliabide propioak/ 
Laguntzak

58. Neurria: Plaka fotovoltaikoak instalatu zerbitzu lokaletan 
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Ura 

 

 

 

  

9.900 €
-

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Egutegia

Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa

Ez dagokio

Ez dagokio Ez dagokio

Aurrezpen ekonomikoa Ez dagokioKostua                                 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
ih t t k  i i k

Ez dagokio

 Ez dagokio 

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Ur aurrezpena 2020 urtean             Ez dagokio 
Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

Energia berriztagarrien ekoizpena

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): bi urtetik behin kanpainak
antolatzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): bi urtetik behin kanpainak antolatzea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea

Udalak, bi urtetik behin, Udalerriko ur kontsumoa murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainak antolatzea aurreiskusten du.
Kanpaina hauetan, ura aurrezteko praktika egokien inguruko informazioa banatuko da eta merkatariekin jardunaldiak
ospatzea espero da. Jorratuko diren gaien artean, honakoak azpimarratzen dira;
- Hostalaritza lokaletan Kanilako ura kontsumoaren sustapena.
- Zerbitzuetako kanila eta dutxatan ur kontsumo aurrezteko ur-murrizgailuen aurkezpena.
- Komunetako uraska eraginkorren aurkezpena.
- Ur iturrien mantenimendu egokia burutzeko oharrak.
- Etxetresnen kontsumoa eta egungo alternatibak (A klaseko etxetresnak).
- Jardunbide egokiak eguneroko ekintzetan.
- Elikadura produktuei loturiko ur kontsumoa.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko zerbitzuetako langile eta jabeak Deskribapena

Udal aurrekontuak

NEURRIAREN IZENBURUA: Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak 
zerbitzu lokaletan 

ILDO ESTRATEGIKOA: URA

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:           Zerbitzuak Lehentasun maila:

NEURRI MOTA:  ohit ura kanpainak 
Helburua
Hondarribiko zerbitzuetako ur kontsumo arduratsu bat izatea sustatzea.
Neurriaren deskribapena

59. Neurria: Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak zerbitzu lokaletan. 
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Hondakinak 

 

 

  

9.900 €
-

Ez dagokio

Ez dagokio Ez dagokio

Aurrezpen ekonomikoa Ez dagokioKostua                                 
Berreskuratze tasa simplea Finantzaketa Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Ur aurrezpena planaren 
denboraldian Kostua/ tCO2 

2020 urtean saihestutako emisioak Planaren denboraldian 
saihestutako emisioak

Ur aurrezpena 2020 urtean            
 Ez dagokio 

Energia berriztagarrien ekoizpena

 Ez dagokio 

Ez dagokio

Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): bi urtetik behin kanpainak
antolatzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): bi urtetik behin kanpainak antolatzea
aurreikusten da.

Esleitutako adierazlea Egutegia

Beste plan batzuekin erlazioak Mota

Egutegia eta maiztasuna Arduraduna

Arduraduna
Hondarribiko Udala

ALORRA:           Zerbitzuak Lehentasun maila: 4

NEURRI MOTA: ohit ura kanpainak
Helburua
Hondarribiko zerbitzu lokaletan gai bakoitzaren banaketa selektiboaren portzentaiak areagotzea.
Neurriaren deskribapena
Hondarribiko zerbitzu lokaleetan kontsumo arduratsua eta hondakinen sorrerarekiko ardura sustatu nahian Udalak
hondakinen sorrera murriztu eta gai desberdinen birtziklapen eraginkorra sustatuko du sentsibilizazio kanpainak aurrera
eramanez. Horrez gain, hondakin gai guztiak (organikoa, ontzi arinak, papera, beira eta errefusa) modu bananduan biltzea 
lortu nahi da, egungo kale ontzien sistema mantenduz.
Kontsumo arduratsua sustatzeko kanpaina:Hondakin eta klima aldaketa, hondakinek ingurumenean sortzen dituzten
kalteak eta praktika onak hondakinen sorrera murrizteko. 

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa Lotutako elementu sustatzailea
Hondarribiko zerbitzuetako langile eta jabeak Deskribapena

NEURRIAREN IZENBURUA: Hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio 
kanpainak Zerbitzu lokaletan

ILDO ESTRATEGIKOA: HONDAKINAK

60. Neurria:  Hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainak Zerbitzu 

lokaletan. 
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10.2. EIEParen jarraipenerako adierazleak 

Hondarribiko EIEParen ezartze maila ezagutzeko, Alkateek Itunaren bulegoak bi urtetik 

behin jarraipen bat egitea eskatzen du, beraz lan hau erraztearren EIEParen 

jarraipenean lagunduko duten adierazleak identifikatu dira. 

10.2.1. Adierazleak orokorrak 

Euskadiko jasangarritasunerako udalerrien euskal sarearen esparruan, Udalsarea 21, 

Hondarribiako udalak urtero udalerriaren eraginkortasunari loturiko hainbat adierazle 

aurkezten ditu (MUGI adierazleak). Hori dela eta, eta EIEParen jarraipena erraztearren, 

MUGIko adierazleak erabiliko dira adierazle orokor moduan.  

Taula 10: Hondarribiko EIEParen jarraipenerako adierazle orokorrak. 
 Iturria: Berezko  lanketa 

 

ISURPEN TOTALA
Negutegi  efektua eragiten dute gasen 

isurpenak udalerrian
t CO2baliokidea

Udalerriko biztanleak guztira biztanleak
Etxeetako elektrizitate-kontsumoa kWh

Zerbitzu alorreko elektrizitate-kontsumoa kWh
Elektrizitatearen kontsumo industriala kWh

Etxeetako gas naturalaren kontsumoa kWh
Zerbitzu alorreko gas naturaleko 

kontsumoa
kWh

Energia berriztagarrien ekoizpen totala kWh

GARRAIOA Udalerriko ibilgailu parkea Ibilgailu parkea

Gaika bildutako hiri-hondakinak: papera 
eta kartoia.

tona

Gaika bildutako hiri-hondakinak: ontziak. tona
Gaika bildutako hiri-hondakinak: beira. tona

Gaika bildutako eta konpostajera 
eramandako hiri-hondakinak.

tona

Tratamendu mekanikora eta 
biologikoetara eramandako hiri-

tona

Erraustutako hiri-hondakinak. tona

Hondakindegietara eramandako hiri-
hondakinak.

tona

HONDAKINAK

KONTSUMO 
ENERGETIKOA

ALORRA Adierazlea  Unitatea

NEGUTEGI EFEKTUA ERAGITEN DUTEN GASEN ISURPENAK UDALERRIAN
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10.2.2. Adierazle espezifikoak 

Hondarribiko EIEPan bildutako neurri guztien jarraipena burutzeko neurri 

bakoitzarentzako adierazle espezifikoa aukeratu da. Aipatutako adierazleak neurri 

bakoitzaren fitxan beha daitezke.  

ISURPEN TOTALA
Udaleko negutegi efektua eragiten duten 

gasen isurpenak
tCO2baliokide

Eraikuntza publikoetako elektrizitatearen 
urteko kontsumoa

kWh

Eraikuntza publikoetako gas naturalaren 
urteko kontsumoa

kWh

Eraikuntza publikoetako fuel/gasolioaren 
urteko kontsumoa

litroak

Eraikuntza publikoetako butanoaren urteko 
kontsumoa

litroak

Eraikuntza publikoetako propanoaren 
urteko kontsumoa

litroak

Udal argiztapenaren kontsumo energetikoa kWh

Administrazio publikoan energia 
berriztagarrien bidez ekoiztutako 

l kt i it t

kWh

GARRAIOA

Udal flotaren kontsumoa
A)Ibilgailu motaren arabera (autobusa, 

autoa, kamioia, furgoneta, hibridoa) eta 
erabiltzen duen erregaiaren arabera 

(gasolioa, gasolina, biodiesela, 
bioetanola):

-Ibilgailu kopurua
-Erregaiaren batazbesteko kontsumoa 

(l/km)
- Urteko ibilera (km)

B)Udal flotaren kontsumo totala erregai 
motaren arabera (gasolioa, gasolina, 

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

B) litroak

ALORRA Adierazlea  Unitatea

KONTSUMO 
ENERGETIKOA

NEGUTEGI EFEKTUA ERAGITEN DUTEN GASEN ISURPENAK UDALEAN



 

 
 105 

11. EIEP eszenatokia 

Jarraian PAES eszenatokia aurkezten da, non Plan honi loturiko NEG isurpenen 

murrizpenak kontuan hartzen diren.  

Aurretik deskribatutako neurri guztien ezarpenak, 2020 urtean 2007 oinarri urtearekiko 

NEGen %20,1eko murrizpena suposatuko du, denen artean 11.513 t CO2b-ko 

murrizpena lortuz. 

Era berean, gaur egungo joera mantendu ezkero, EIEPeko neurriei esker, %13ko NEG 

murrizpena emango da 2020 urtean EIEP eszenatokian joera eszenatokiarekiko 

alderatuta. 

 

Grafikoa 15: Aurreikusitako bilakaera tendentziala, EIEP eszenatokiko bilakaera tendentzialarekin eta 
2007ko eszenatokiarekin alderatuta.  

Iturria: berezko lanketa 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Joera eszenatokia 94.968 98.916 94.724 91.831 91.929 92.177 91.191 90.236 90.293 90.343 90.392 90.438 90.483 90.527 90.569
EIEP eszenatokia 94.968,398.915,994.724,391.830,8 91929 90642 89355 88067 86780 85493 84205 82918 81631 80343 79.056
Oinarri urtea 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916 98.916

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

tC
O

2e



 

 
 106 

EIEPak eragindako NEG murrizpen guztietatik %33a Udal alorrari, %67a bizitegi alorrari 

eta %0,5a zerbitzu alorrari dagokie. Udal alorrean sartutako neurri aipagarrienak, 

zuhaitzen landaketak, ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketak, kanpo 

argiteriaren berrikuntza eta Udalean energian espezializatuta dagoen pertsonalaren 

ezarpena dira. Bizitegi alorrean, bereziki, garraio publikoaren hobetzea, herriko 

hondakinen sorrera murriztea, ura modu eraginkorrean erabiltzea edo energia 

eraginkortasuna emendatzea aipatu dezakegu. Azkenik, zerbitzu alorrean 

eraginkortasun energetikoa bultzatzen duten neurriak nabarmentzen dira. 

Grafikoa 16: Murrizpenaren portzentaia alorraren arabera.  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Alorrez gain, EIEPan sartutako neurriak martxan jartzen lortuko diren murrizpenak ildo 

estrategikoetan banatu dira. Honela, egindako azterketek adierazten dutenez, NEG 

murrizpen gehienak Hondakinen ildoan lortuko dira, %34a lortuz. Ondoren, 

mugikortasun eta inguru naturala ildoak kokatuko lirateke, %18 eta %20a lortuz. Bere 

aldetik, ura, energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien ildoek murrizpenetatik, 

hurrenez hurren, %15a, %11a eta %1a azaltzen dute. 

 

 

 

 

 

33%

67%

0,5%

Udala Bizitegiak Zerbitzuak
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Grafikoa 17: Murrizpenaren portzentaia ildo estrategikoaren arabera.  
Iturria: berezko lanketa 

 

 

Hondarribiko EIEPan sartutako 60 neurrien eraginez, 2020 urtean udalerriaren isurpenak 

%20,1ean murriztuko dira, Alkateen Itunaren helburua betetzen.  
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