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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2015eko deialdia 

PROIEKTUAREN AZALPEN MEMORIA – KLIMA-ALDAKETA ETA ATMOSFERA 
ZARATAREN ARLOKOARENTZAT IZAN EZIK 

(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak

Tokiko erakundearen 
izena: 

 

 
Eskatutako diru-laguntzaren 
xede den jardunaren izenburua: 

 

 
 

Diruz laguntzea nahi den proiektuaren datuak

Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota (markatu dagokiona) 

Airearen 
kalitatea 

 

 

CO2-aren 
murrizketa 

 

 

 

Birgaitze-
azterketak 

 

 

Egokitzapena 
(ekintzak) 

 

 

Hobekuntzar
ako ekintza-
planak 

 

CC gaitzaren azterketa 
azpiegitura edo 

hirigintza plan berrietan 

 

 
 

Laburpena  
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Azpiegituretan honako justifikazioa: 
-Erabilitako materialaren % 50 biriziklatua izatea (azpiegiturak) 
-Irizpide ekologikoak, paisaiaren integrazioa eta biodibertsitatearen kontserbazioa 
Argibidea: laburpen bat egin daiteke eta kontzeptu horiek zein dokumentu eta ataletan garatu diren argitu.
 Birziklatutako materiala 

 

 

 

 

 

 Irizpide ekologikoak, paisaiaren integrazioa eta biodibertsitatearen kontserbazioa 

 

 

 

 

 

 
 
I. JARDUNAREN IZAERA BERRITZAILE ETA ESTRATEGIKOAREN JUSTIFIKAZIOA: 
 

Izaera berritzailea: 
Lehenago beste udalerriren batean garatu da?  Bai    Ez 

Non garatu da:  

Proiektuaren izaera berritzailearen 
justifikazioa (ezarpen baxua EAEn, 
ezaugarri berriak, pilotajea...) 

 

 
 

Ekintzaren izaera berritzailea eta/edo estrategikoa 
(Ekintzak Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta programei egingo dien ekarpena aipatu 
behar da) 
 

 

 

 

PALa gainditua daukan adierazi  
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PALaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena  
Airearen Kalitatearen Ekintza Plana dagoen adierazi  
Beste planik, programarik, ordenantzarik edo 
nazioarteko hitzarmenik (alkateen arteko ituna, compact 
of mayors...) daukan adierazi. 

 

Argibidea: Aurreko informazioa behar bezala justifikatu beharko da, 11.2 artikuluak dioenaren arabera 
 

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen irizpideen eransketa justifikatu (laburpen bat egin daiteke eta 
kontzeptu horiek zein dokumentu eta ataletan garatu diren argitu).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egokitzea: 
-Egokitze-ekintzetan justifikatu egokitze-planarekiko lerrokatzea.  
-Egokitze-planetan, edo azpiegitura/plan urbanistiko berrien afekzio-azterketetan, justifikatu labur urrakortasuna. 
(Laburpen bat egin daiteke eta kontzeptu horiek zein dokumentu eta ataletan garatu diren argitu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  EKINTZAREN EMAITZAK 
 

Eragina: Isurien murrizketa bermatzen ez duten proiektuek aurreikusi duten ingurumen-onuraren deskribapen 
kualitatibo bat egin beharko dute. 



 
 
 
 
 
 

 

4 
 

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA 
SAILA 
Ingurumen Sailburuordetza 
Natura Ingurunearen eta Ingurumen 
Plangintzaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICA TERRITORIAL 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
Dirección de Medio Natural y Planificación 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
Onura jaso duen biztanleria 1  
Ekintza ezartzearen ondoriozko onurek zuzenean eraginpean hartuko dituzten herritarren ehunekoa, 
gutxi gorabehera: 

---- % 

Ekintza ezartzearen ondoriozko onurek zeharka eraginpean hartuko dituzten herritarren ehunekoa, gutxi 
gorabehera: 

---- % 

Oharrak:  
 
 

 
 
ISURIEN MURRIZKETA PROIEKTUETAN (CO2-a EDO AIREAREN KALITATEA) ETA XURGATZEAK 
(HUSTULEKUAK) 
 
Argibidea: Murriztutako isurien kalkulua eskatutako ekintzara egokitu behar da soilik. Murrizketa horiek zehazteko 
hipotesi, aurreikuspen, sarrera-datu, kalkulu, isurtze-faktore eta erabilitako iturri bibliografiko guztiak atxikitako 
dokumentu batean azalduko dira. 
 

Inpaktu-murrizketaren helburuak:    
Klima-aldaketaren proiektuetan derrigorrezkoa da CO2-aren murrizketa kalkulatzea. Parametroen kalkulua 
gomendagarria da 
Airearen kalitatearen proiektuetan derrigorrezkoa da partikulen edo NOx-aren murrizketa kalkulatzea 

F
u

n
ts

ez
ko

 
p

ar
am

e
tr

o
ak

: Berotegi efektuko gas-isurien 
murrizketa2 

(kalkulu-base edo besteren bat 
aukeratu) 3: 

CO2 t urteko  

CO2 t  

Kg PM  

                                                 
1 Co2aren murrizketa bermatzen duten proiektuek ez dute atal hau justifikatu behar 
2 CO2-aren baliokideen tonak. 
3 Oro har, aurreikusitako urteko murrizketak espero dira, baina badago urteko estimazio konplexua duen proiekturik; horietan, errazagoa da ziklo 
jakin baterako (baso-sartzeak, adibidez) tona guztien estimazioa egitea. Kasuaren arabera, datu bat edo bestea aukeratzen da. 
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Airearen kalitatearekin 
zuzenean lotuta dauden 
isurketen murrizketa 

Honela adieraziak4:  

Kg NOx5  

Oharrak:  
 
 

Argibideak: 
Elektrizitate-kontsumoaren CO2 isuriak kontuan hartu beharko dira. Eranskinean aipatutakoa ez den beste faktore bat 
erabiliz gero, justifikatu egin beharko da. 
 
7.4 artikulua aplikatzen den kasuetan (udaleko ibilgailuak, autobusak, edo beste hornikuntzak, adibidez), 
teknologiaren eta ohikoaren isurien arteko desberdintasuna kontabilizatuko da. Desberdintasun hori argi eta garbi 
dokumentatu eta justifikatuta egongo da atxikitako dokumentuan. 
 
Estolda-zuloen kasuan, espezierik erretiratuko den ala ez argitu beharko da. Zuhaitz-espezierik erretiratuz gero, 
proiektuak xurgatutako CO2-a landatuko diren eta erretiratu diren espezieen arteko desberdintasuna izango da.  
 
GEHITU BEHARREKO BESTE DATU BATZUK: 

Bidegorriak edo trafikoa murrizteko 
beste sistema batzuk 

Murriztutako kilometro kopurua 
urteko 

 

Bidegorriak Eraikiko den bidegorri kilometro 
kopurua 

 

Bide berdeak, oinezko bideak etab. Eraikiko den bide kilometro kopurua  
Diru-laguntza autobus-linea edo 
beste garraio publiko motentzat6 

Garraiatuko den bidaiari kopurua 
urteko 

 

Aldirietako aparkalekurik eraikiko 
den 

Plaza kopurua  

Baso eta ibaiertzak: Leheneratutako 
hektareak 

 

Landatutako espezieak  
Erretiratutako espezieak  
Ibaiertzak: leheneratutako metro 
linealak 

 

Oharrak  
 
 

 

                                                 
4 Partikulak PM10, PM2,5 partikula oso gisa adierazi daitezke. Jakinez gero, adierazi hemen. 
5 Berdin erabil daitezke kg NO2 edo NOX. 
6 Ez bete atal hau flotaren berrikuntza kasuetan, adibidez, autobus bat beste batengatik ordezkatzean 
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Energia-kontsumo bakoitzerako estimatutako energia-kontsumoan murrizketarik badago: 
Energia-iturriaren izena Murriztutako kopurua Unitateak 
   
   
   
   
   
Oharrak  

 
 

Argibidea:  
Saihestutako kilometro kopurua atxikitako dokumentuan argi eta garbi azaldu eta marraztuta egon behar da, 
erabilitako formulak identifikatu eta datuen jatorria behar bezala adierazita (estimazioak, inkestak, kalkuluak...) 
 
MURRIZTUTAKO BESTE INPAKTU BATZUK 

Beste ingurumen-kutsatzaile batzuen 
murrizketa  
(Adib. SO2, CO, COV, zarata…) 

 

 

 

Klima-aldaketara moldaketa  

 

 

Beste ingurumen-inpaktu batzuen 
murrizketa 
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ERAIKUNTZA-PROIEKTUETAN 
 

Eraikinaren izena 

(udala titular den eraikin guztien zerrenda 
txertatu behar da eta argi eta garbi adierazi 
behar da birgaitze-azterketa zein eraikini 
dagokion) 

Jendeak 
erabiltze
ko irekia 
da? 

Bai/Ez 

Eraikinaren 
antzinatasu
na, gutxi 
gorabehera 

Azken 
birgaitzearen 
gutxi 
gorabeherak
o data 

Ba al du 
energia-
ziurtagiririk
? 

Bai/Ez 

Energia-
kalifikazioa 

(ziurtagiriare
n arabera) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Birgaitze-azterketa egin nahi zaion 
eraikinaren 2014ko energia-
kontsumoa  

Energia elektrikoa:  ………………. 
Erregaiak:      ………………… (zehaztu zein) ……………………… 

2. artikuluan zehaztutako irizpideak bete beharko dira (inguratzailearenak, energia-eskarirenak etab.) 
 
III. PROIEKTUAREN KALITATE TEKNIKOA ETA BIDERAGARRITASUNA: 
 

Diruz laguntzea nahi den proiektuaren datuak 

Diruz laguntzea nahi den proiektuaren deskribapena (aurrekariak edo aurretiazko proiekturik ba ote 
dagoen, irismena, faseen edo ekintzen deskribapena). 
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Proiektuaren kronograma (faseak eta epeak zehaztu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ekintza burutzeko erabiliko den metodologia zehaztu, kasuari badagokio: 
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Kalkulua egiteko erabilitako metodologia, aurretiazko diagnostikorik ba ote dagoen, emaitzak ebaluatzeko 
proposamena. 

Inpaktuen murrizketarako erabilitako kalkulu-metodologien laburpena, kilometroen kalkulua, etab. (kasuari 
badagokio, adierazi baita ere zein dokumentu eta ataletan ageri den) 

 

 

 

 

 

 

 

Hala badagokio, aurretiazko diagnostikoaren deskribapena 

 

 

 

 

 

 

 

Hala badagokio, jarraipen-proposamen eta emaitzen ebaluaketaren deskribapena (Helburuak, deskribapenak, 
metodologia...) 
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Inplikatutako agenteak 

(sentsibilizazio eta dibulgazioen ekintzen gauzatzean inplikatutako sail eta eragile publiko zein pribatuak deskribatu 
behar dira, baita horien funtzioak ere) 

 

 

 

 
 
 
 

Jarduerak lursailen baten gaineko ekintzarik badakar (esaterako, aldirietako aparkalekuak, estolda-zuloak, ibaiertzen 
birsorkuntzak, bidegorriak etab.) 

Laguntza eskaeraren xedearen eraginpeko 
kokalekuaren izena 

 

Kokalekua:  UTM koordenatuak: 

X: 

Y: 

(Jardueraren kokalekuaren ongi islatuta gelditzeko, beharrezko mapa eta plano guztiak atxiki eta ongi zehaztu 
jarduera-lekua)  
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(ikus oin-oharra)7: 

Diru-laguntza jaso dezakeen jarduera burutuko den kokalekuak 4/2015 LEGEA, ekainaren 25koa, 
lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa denaren I. ERANSKINEAN barne hartzen 
duen ekintzaren bat jasan al du? (ikus linka https://www.euskadi.eus/r48-
bopv2/eu/bopv2/datos/2015/07/1502935e.shtml ). 

Bai    
Ez  

Kokalekua 
inbentarioan al 
dago? 

Bai  Geoiker kodea: 

(ikus linka: http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp) _________ 

Ez  

 
 
  

                                                 
7 Argibidea: Dokumentazioari proiektuaren kokalekuaren mapa bat (edo mapak) atxiki beharko zaio, esku-hartzearen gunea zehatz-mehatz 
identifikatzen duena. Mapa hori Geoeuskaditik behar bezala eratorritakoa izan beharko du eta kapa jakin batzuk behar bezala aktibatuta eraman 
(adib. Natura 2000...) guneko babes-maila edo ingurumen-hobekuntzarako beste funtsezko alderdi batzuk mugatzea ahalbidetzeko.  (Ikus linka: 
http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?conf=INGURUMENA/INGURUMENA.xml&def_groups=natura_2000&amp;layers=natura_2000-LIC_ZEC ). 
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Egungo titularra Publikoa     Pribatua   

Titularra pribatua izanez gero, udaleko erakundeak ba al dauka akordiorik lursaila eskuratzeko?  
Bai   Ez  

Egungo hirigintza 
kalifikazioa 

(Hautatu aukera 
bat) 

Urbanizagarria   

  Egungo egoera:      Asfaltatua            Lur naturala  

Industriala  

Landagunea   
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ERANSKINA: LAGUNTZARAKO ISURTZE-FAKTOREAK 
 
 

 
Estatuko mix elektrikoaren isurtze-faktorea: 0,27 kgCO2/Kwh    
Iturria: CNMC, 2012. urtea 
 
Auto ertain baten isurtze-faktoreak: 
 

Batez 
besteko 

kontsumoa 
(l/km) 

NO2 MP CO2 

 g/km  g/km g/km 

0,08 1,14 0,08 204

Iturria: Udalsarea 21en kalkulu-tresnak 
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