
III-B ERANSKINA 
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Zer proiektutarako eskatzen den 

Proiektua 
 
 
 

 

Obra 
 
 
 

 

Ibilgailuak / 
makineria / 
iragazkiak 
eskuratzea 

 

Hustubidea
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Smart cities 

 
 
 

 

Isurketa-
iturrien 

azterketa 
 

 

Zarata-
mapa 

 
 

 

Bestelakoak 
 
 
 

 

 
 

Azaldu zergatik daukan jardunak izaera estrategikoa. 
(Jarduna bat dator Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta programekin, klima-aldaketarako 
udal plan edo programarekin, Ekintza Energetikoari buruzko Planarekin, Airearen Kalitatearen Ekintza Planarekin,  
Tokiko 21 Agendarekin, eta abarrekin) 

 
 
 
 
 

Airearen Kalitatearen Ekintza Plana. 

 Hasita dago Airearen Kalitatearen Ekintza Plana ezartzeko prozesua 
 (zehaztu egoera eta aurrerapenak) 
 
 
 
 

 
 

Eraginak murrizteko helburuak 
(Adierazi nolako ingurumen-helburuak lortu nahi diren ekintzaren bidez). Bete dagozkion atalak, proiektu-mota 
aintzat hartuta.)
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Negutegi-efektuko gas-isurketen 
murrizketa (CO2, N2O, CH4

2
) 

 

CO2 t bal: 

Erabilitako isurketa-
faktorea: 

N2O t: CH4:t: 

Airearen kalitatearekin zuzeneko lotura 
duten isurketen murrizketa 

PM10 t: PM2,5 t: NO2 t: 

Bestelako kutsatzaileen murrizketa: 
(Ad.: SO2, CO, COV…) 

 

Zarata murriztea  

Bestelako ingurumen- edo gizarte-
eraginak murriztea (zehaztu) 

 

                                                           
1
 Proiektua balioetsi ahal izateko, azaldu beharko da nolako murrizketa lortzea espero den proposatutako ekintzen 

bidez. 
2
 Negutegi-efektuko gas-isurketen murrizketei dagokienez, CO2-ren murrizketa dakarten proiektuak baino ez dira 

diruz lagunduko, eta, hortaz, ezinbestekoa da murrizketa horien kalkulua egitea. 



Mugikortasun-proiektuetan, kalkulatu 
urtean zenbat km gutxiago egiten den 

 

 
 

Azaldu erabilitako kalkulu-metodologia, aurretiazko diagnostikoa egin den ala ez eta emaitzak ebaluatzeko egiten 
den proposamena 

Azaldu nolako metodologia erabili 
den eraginaren murrizketa 
kalkulatzeko 

 

Energia-kontsumoaren 
zenbatespena (energia-mota eta 
kopurua) 

Energia-mota 
(elektrikoa, 
gasolioa, fuel-
olioa, eta abar) 

 Energia-
kontsumoa 
(litroak, petrolio 
tona baliokideak, 
kw/h, eta abar.) 

 

Energia-kontsumoaren 
murrizketaren zenbatespena 
(energia-mota eta kopurua) 

Energia-mota 
(elektrikoa, 
gasolioa, fuel-
olioa, eta abar) 

 Energia-
kontsumoa 
(litroak, petrolio 
tona baliokideak, 
kw/h, eta abar.) 

 

Isurketa-ratioak (kutsatzaile gr / 
energia-unitatea) 

 Ekintzaren 
errendimendua 
(%) 

 

Azaldu aurrez egindako 
diagnostikoa, halakorik egin bada 

 

Azaldu zein den emaitzen jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko 
proposamena, halakorik egin bada 

 

 

Kostu-onura erlazioa eta izaera estrapolagarria: 

Proiektuaren kostu-onura 
erlazioaren gaineko kalkulua 

 

Izaera estrapolagarria (azaldu 
zenbat udalerritan aplikatu litekeen 
ekintza) 

 

 

Jardunak lur-sailen baten gainean eraginik baldin badu (adibidez, aldirietako aparkalekuak, hustubideak): 

Deskribatu nolako kokalekuan egingo 
den jarduna 

 

Azaldu nola duen izena diru-laguntzaren 
xede den jardunaren eraginpeko 
kokalekuak 

 

Kokalekua (Erantsi planoak):  Azalera.(m
2
):  

Egungo 
titulartasuna

3
 

 

Publikoa  Pribatua   

 Titulartasuna pribatua izanez gero, lur-sailaz jabetzeko erabakirik hartu al du udal 
erakundeak? Bai    Ez  

                                                           
3
 Lur-saila udal titulartasunekoa dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. 



 

Egun duen 
hirigintza-
kalifikazioa 

(Hautatu 
aukeretako bat) 

Urbanizagarria   

  Egungo egoera:  Asfaltatua   Lursail naturala  

Industriala  

Landa-eremua   

Hustubide-
proiektuen 
kasuan, zehaztu 
nolako espezieak 
erabiliko diren 

 

 
Zarata-mapak edo zarata murrizteko proiektuak prestatzeko jardunen kasuan: 
 

Zarata-mapa egiteko 
proposatutako metodologia 

 

Udalerrian, ba al dago 
trantsizio akustikoko 
eremurik? 

Bai (zehaztu)  

Ez  

Ba al dago aurretiazko 
diagnostikorik? (aurretiazko 
azterlanak, beste zarata-
mapa batzuk...) 

Bai (zehaztu)  

Ez  

Udalerrian, egin al da 
zonakatze akustikorik? 

Bai, onartuta dago   

Izapidetze-aldian dago (zehaztu)  

Ez  

Mapan sartu egingo da 
zaratak herritarrei sortzen 
dizkien eragozpenei buruzko 
ebaluazioa 

Bai (zehaztu)  

Ez  

 


	Azaldu zergatik daukan jardunak izaera estrategikoa Jarduna bat dator Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia plan eta programekin klimaaldaketarako udal plan edo programarekin Ekintza Energetikoari buruzko Planarekin Airearen Kalitatearen Ekintza Planarekin Tokiko 21 Agendarekin eta abarrekinRow1: 
	Hasita dago Airearen Kalitatearen Ekintza Plana ezartzeko prozesua zehaztu egoera eta aurrerapenak: 
	Hasita dago Airearen Kalitatearen Ekintza Plana ezartzeko prozesua: Off
	N2O t: 
	CH4t: 
	PM10 t: 
	PM25 t: 
	NO2 t: 
	Bestelako kutsatzaileen murrizketa Ad SO2 CO COV: 
	Zarata murriztea: 
	Bestelako ingurumenedo gizarte eraginak murriztea zehaztu: 
	Casilla de verificación98: Off
	Casilla de verificación99: Off
	Casilla de verificación100: Off
	Casilla de verificación101: Off
	Casilla de verificación102: Off
	Casilla de verificación103: Off
	Casilla de verificación104: Off
	Casilla de verificación105: Off
	Texto106: 
	Texto107: 
	Mugikortasunproiektuetan kalkulatu urtean zenbat km gutxiago egiten den: 
	Azaldu nolako metodologia erabili den eraginaren murrizketa kalkulatzeko: 
	Energiamota elektrikoa gasolioa fuel olioa eta abar: 
	Energia kontsumoa litroak petrolio tona baliokideak kwh eta abar: 
	Energiamota elektrikoa gasolioa fuel olioa eta abar_2: 
	Energia kontsumoa litroak petrolio tona baliokideak kwh eta abar_2: 
	Isurketaratioak kutsatzaile gr  energiaunitatea: 
	Ekintzaren errendimendua: 
	Azaldu aurrez egindako diagnostikoa halakorik egin bada: 
	Azaldu zein den emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko proposamena halakorik egin bada: 
	Kostuonura erlazioa eta izaera estrapolagarria: 
	Proiektuaren kostuonura erlazioaren gaineko kalkulua: 
	Izaera estrapolagarria azaldu zenbat udalerritan aplikatu litekeen ekintza: 
	Deskribatu nolako kokalekuan egingo den jarduna: 
	Azaldu nola duen izena dirulaguntzaren xede den jardunaren eraginpeko kokalekuak: 
	Kokalekua Erantsi planoak_2: 
	Azaleram 2: 
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	Publikoa Pribatua: 
	pribatua: Off
	izanez: Off
	Asfaltatua: Off
	Lursail naturala: Off
	Urbanizagarria Egungo egoera Asfaltatua Lursail naturala Industriala LandaeremuaHustubide proiektuen kasuan zehaztu nolako espezieak erabiliko diren: 
	Zaratamapa egiteko proposatutako metodologia: 
	Bai zehaztu Ez: 
	Bai zehaztu: Off
	Ez_4: Off
	Bai zehaztu_2: Off
	Ez_5: Off
	Bai zehaztu Ez_2: 
	Bai onartuta dago: Off
	Bai onartuta dago Izapidetzealdian dago zehaztu Ez: 
	Izapidetzealdian dago zehaztu: Off
	Ez_6: Off
	Bai zehaztu Ez_3: 
	Bai zehaztu_3: Off
	Ez_7: Off
	Casilla de verificación108: Off
	Casilla de verificación109: Off
	Casilla de verificación110: Off


