
III-B ERANSKINA 

ATMOSFERA-KLIMA-ALDAKETA" EREMURAKO MEMORIA OSAGARRIA 

Diru-laguntza zer proiektutarako eskatzen den 

Azterketa Obra Makinak, lursaila… 
erostea  

Hustulekuak Beste zenbait 

Aire-kalitatearen egoera 
(udalerriko aire-kalitatearen egoerari buruzko datuak, indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen mugak gainditzen 
diren kasuei dagozkienak) 
Airearen kalitatea zaintzeko eta 
kontrolatzeko sareko neurketa-
estazioak 
Muga zenbat aldiz gainditu 
den 

 Urtea - Gainditze-
kopurua urteko 

Inpaktu-murrizketaren helburuak 
(jarduerarekin lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Deskribatu klima-aldaketan zer ingurumen-onura lortuko diren 
ekintza martxan jarrita) 
Berotegi-efektuko gasen emisioak 
murriztu egingo dira (CO2, N2O, 
CH4): 

tCO2: tN2O: tCH4: 

Beste zenbait 
(adibidez, poluitzaile atmosferikoak 
murriztea): 

tPM: tSO2: tCO: tCOV: 

Inpaktua murrizteko kalkuluaren justifikazioa (kalkulu-metodologia) 

Energia-kontsumoaren kalkulua 
(tipologia eta kantitatea) 

Energia-mota 
(elektrikoa, 
gasolioa, fuel-
olioa, etab.) 

 Energia-
kontsumoa 
(litroak, ptb, 
kWh, etab.) 

Energia-kontsumoaren 
murrizketaren kalkulua (tipologia eta 
kantitatea) 

Energia-mota 
(elektrikoa, 
gasolioa fuel-
olioa, etab.) 

 Energia-
kontsumoa 
(litroak, ptb, 
kWh, etab.) 

Emisio-ratioak (Gr 
poluitzaile/energia-unitate) 

Ekintzaren 
errendimendua 
(%) 

Ibilgailuei lotutako proiektuetan, adierazi urteko egingo diren km-en zenbatespena: .................................................  
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Jarduera egiteko ekintzaren bat egin behar bada lursailen batean (aldirietako aparkalekuetan eta hustubideetan, 
adibidez) 

Jarduera egin behar den lekuaren deskribapena: 

Laguntza-eskaeraren xedeari 
dagokion lekuaren izena 

Lekua (erantsi planoak):  Azalera (m2):  

Egungo titulartasuna Publikoa 

Pribatua 

 Kasu honetan, bada hitzarmenik udal-entitateak lursaila erosteko? 

 Bai   Ez 

Egungo hirigintza-kalifikazioa
(hautatu aukera bat): 

Urbanizagarria 

 Egungo egoera: 

 Asfaltatua   

 Lurzoru naturala 

Industriala 

Landa-ingurunea 

Hustubide-proiektuetan 
erabiliko diren espezieak 

Klima Aldaketaren Udal Planeko edo Programako zer eremu edo programatakoa den, hala badagokio 

Eremu estrategikoa:  

Programa:  

Energia Jasangarriaren Ekintza Planeko (EJEP) zer eremu edo programatakoa den, hala badagokio 

EJEPen eremu estrategikoa:  

EJEP programa:  
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