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50/50 proiektuak toki-agintarien eta eraikin publikoetako erabiltzaileen eta langileen arteko akordioak dira eta 

instalazioen eguneroko erabileran eta kudeaketan energia aurrezteko ekintzak inplementatzea dute helburu. 

Lortutako aurrezkiak hainbana banatzen dira udalaren eta kasuan kasuko instalazioaren artean.

50/50 proiektuekin, denek irabazten dute: eraikin publikoetako erabiltzaileak energia aurreztera animatzen 

dira, beren jardueretan erabil dezaketen dirua irabazteko edo instalazioen hobekuntzan inbertitzeko; agintari 

publikoak beren energia-gastuak murrizteko gai dira; eta jendeak oro har CO2 isuri atmosferikoa murriztuz 

irabazten du.

Euronet 50/50 max proiektuak Europako 13 herrialdetako 500 eskola eta 50 eraikin publiko baino gehiagotan 

aplikatu den eta emaitza benetan esanguratsuak ekarri dituen metodologia komuna sartzen du.

Proiektua egikaritu den lehen urtean, eskola parte-hartzaileen %71k eta hezkuntzakoak ez diren 50 eraikin 

publiko parte-hartzaileen %60k energia- eta ekonomia-aurrezkiak lortu dituzte:  6.000.000 kWh baino gehiago 

eta 500.000 € baino gehiago.

Ondorioz, 50/50 proiektu batek tokiko klima- eta energia-helburuak erdiesten nabarmen lagundu dezake, eta 

merezi du udal-politikan eta energia iraunkorreko estrategietan txertatzea.

Zure udalerriak Alkateen Itunarekin bat egin badu, Energia Iraunkorreko Ekintza Planean (EIEP) edo beste 

toki- edo eskualde-estrategia batzuetan barne har dezakezu 50/50 proiektua. Lotura honetan zure EIEPen 

50/50 neurriren bat sartzeko fitxaren adibide bat deskargatu dezakezu:

50/50 PROIEKTUAK
energiaren erabilera iraunkorra sustatzen

http://www.diba.cat/documents/471041/0/Euronet+PAES+englsh.pdf/b68aa9b2-2d92-43d9-a4c0-1e69de02c78e
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ZERGATIK?

Eraikin publikoek energia aurrezteko gaitasun handia daukate, eta 50/50 metodologia tresna bikaina da 

instalazio publikoetako erabiltzaile eta langile guztiak energia arduraz erabiltzera animatzeko.

Udal-eraikinetan energia aurrezteko neurriak inplementatzeak gobernariek etorkizun iraunkorrago batekin 

duten konpromisoa erakusten du eta toki-taldeak eta jendea oro har haren adibideari jarraitzeko eta energiari 

dagokionez eraginkorrago izateko inspiratzen ditu.

50/50 proiektuak toki-agintariei energia-fakturak eta CO2 isuriak murriztea ahalbidetzen die; aldi berean, horri 

esker, energia aurrezteko neurri gehiagotan edo eskolen eta eraikin publikoen beste behar batzuetan 

inbertitzeko funts gehigarriak lor ditzakete.

50/50 proiektua Alkateen Itunari atxiki zaizkion udalerriek klima babesteko eta CO2 isuriak murrizteko 

helburuetarako ekarpenak egiteko aukera handia da.

Abantailatsua da zure udalerriko Energia Iraunkorreko Ekintza Planean (edo energia-eraginkortasuna 

sustatzeko beste edozein estrategiatan) 50/50 proiektu bat barne hartzea; izan ere, nahasitako eraikin 

publikoetan energia-kontsumoa eta CO2 isuriak zuzenean murriztu ez ezik eraikin publikoetako erabiltzaileen 

eta haien familien artean portaera aldatzen nabarmen lagundu ere egiten du. Modu horretan, jendea oro har 

eta toki-eragileak nahasiz soilik, Alkateen Ituna sinatzean hartu genuen helburu handinahia lortzen lagundu 

ahal digu.

50/50 PROIEKTUAK
energiaren erabilera iraunkorra sustatzen



EURONET 50/50 MAX
eskoletan eta eraikin publikoetan energia aurreztea

Euronet 50/50 max delakoa eskoletan eta eraikin publikoetan energia aurrezteko Europako proiektua da; 

Bartzelonako Aldundia (DIBA) da burua eta Europar Batasunak finantzatzen du, Europarentzako Energia 

Adimentsua (IEE) programaren bidez.

Proiektuaren xedea EBko 13 herrialdetako 500 eskolatan eta 48 eraikin publikotan 50/50 metodologia 

aplikatuz energia-aurrezkia sustatzea da..

Proiektuak, 2013tik 2016ra arte garatu baita, hauxe lortu du:

Europako 13 herrialdetako 120 udalerritan 50/50 metodologia inplementatzen ari diren eskolek 
eta eraikin publikoek osaturiko lan-sare zabal bat sendotzea.

50/50 metodologia balidatzea inbertsio gastu handirik gabe ekonomia eta energia-aurrezkia 
lortzeko.

Klima-aldaketari buruzko eta eraikin publikoetan energia-kudeaketa optimizatu beharrari 
buruzko kontzientzia publikoa hobetzea.
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50/50 KONTZEPTUA:
energia eta dirua aurreztea

50/50 kontzeptua eraikin publikoen erabiltzaileak eta kudeatzaileak energia aurrezteko jardueretan nahastean 

datza, pizgarri ekonomikoak sortuz. Erabilera publikoko eraikinak eta udalak, fakturak ordaintzen baititu, 

akordio hau egiten dute:

Instalazioaren erabiltzaileek hartutako energia-eraginkortasuneko neurrien bidez 
lorturiko ekonomia-aurrezkiaren %50 instalazio publikoari itzultzen zaio, eskudirutan 
ordainduz.

Lortutako ekonomia-aurrezkiaren %50 aurrezki garbia da energia-fakturak ordaintzen dituen 
toki-erakundearentzat.
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50/50 METODOLOGIA APLIKATZEAREN ABANTAILAK
gure eraikin publikoetan

Energia-kontsumoa eta fakturak murriztea: 50/50 
metodologia aplikatzeak inbertsio ekonomiko handirik gabe ekonomia 
-eta energia- aurrezkiak lortzea ekartzen du. Arrakastaren gakoa 
eraikin publikoetan energia-kudeaketa hobetzeko motibatuta dauden 
energia-taldeak sortzea da.

Eraikin publikoetan energia-kultura hobetzea: 50/50 
proiektuek eraikin publikoetako erabiltzaileei eta langileei instalazioak 
hobeto erabiltzen irakasten diete eta energia-kontsumoa arduraz eta 
eraginkortasunez kudeatzeko know-howa eta tresnak ematen 
dizkiete.

Iraunkortasunarekiko konpromisoa erakustea: toki-
erakundeek iraunkortasunaren alde duten konpromisoa erakuts 
dezakete, eraikin publikoetan energia xahutzen duten ekintzak 
identifikatzen dituzten proiektuak sustatuz eta zuzenduz.

Jendea energia-eraginkortasuna sustatzeko neurriak 
har ditzaten inspiratzea: Eraikin publikoen kudeatzaileek 
jendea oro har espazio publiko partekatuekin duten harremanaz 
berriro hausnartzera hertsatzeko eta energiaren kudeaketari 
dagokionez aztura onak har ditzaten inspiratzeko erabil dezakete 
50/50 proiektua.

Klima-aldaketaren aurkako borrokarekin bat egitea: 
50/50 metodologiak klima-aldaketaren aurkako borrokarekin bat 
egiteko motibatuta dauden pertsonen kopurua handitzeko gaitasun 
handia dauka.
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LORTUTAKO EMAITZAK
eskoletan eta eraikin publikoetan

9

50/50 lan-metodologia aplikatuz, 2013-2016 urteetan Euronet 50/50 max proiektuan parte hartu duten 500 

eskolek eta 48 eraikin publikoek oso emaitza eta aurrezki nabarmenak lortu dituzte.

500.000 € inguru aurreztu dituzte.

Urteko 2.500 € batez beste eraikin bakoitzean.

6.000.000 kWh aurreztu dituzte.

Energia-gastuak %12 murriztu dira.

CO2 isuriak 1.744 tona murriztu dira.
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Nola eratu 50/50 ekintza bat:

Udalak funtsezko zeregina du zentro publiko batean ezarritako 50/50 proiektuetan emaitza onak 

lortzen direla ziurtatzeko.

Udalaren laguntza teknikoa eta lidergoa ezinbestekoak dira 50/50 proiektuetan parte hartzen duten 

instalazio publikoen erabiltzaileen partaidetza sustatzeko.

Toki-agintaritzak energia-kultura berri baten banderaduna bihurtu behar du! 50/50 proiektu bat 

inplementatzeko, udalak hauxe egin behar du:

NOLA ERATU 50/50 PROIEKTU BAT
Zer behar du udalak?

Eskola edo eraikin publikoarekin akordioa sinatzea.

Eraikinarekin zerikusia duten energia-fakturak biltzea.

Energia-taldea nork osatzen duen identifikatzea eta energia-ibilbidea egitea.

50/50 kontzeptuaren aplikazioa sustatu eta erraztea. 

Urtearen amaieran energia-aurrezkia kalkulatzen laguntzea.

Eskola edo eraikin publikoari lortutako aurrezkien %50 itzultzea. 

Erabiltzaileak sentsibilizatzea eta lortutako emaitzak iragartzea.
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BEDERATZI URRATS
energia-aurrezkiak lortzeko

50/50 metodologia eraikinean ekonomia -eta energia- aurrezkiak erdiestean ardazten diren bederatzi 

urratsetan oinarritzen da. 50/50 proiektuak eraikinaren erabiltzaileak energiaren kudeaketa-prozesuan 

aktiboki nahasten ditu eta ekintza praktikoen bidez ingurumena nola errespetatu irakasten die.

Energia-talde on bat sortzea, arrakastaren gakoa. 
50/50 metodologiari esker, instalazio publikoen erabiltzaileak eta kudeatzaileak 
energiaren kudeaketaren erantzunkide bihurtzen dira.

Energia-taldeak 50/50 metodologia instalazioaren energiaren kudeaketan sartzeko 
zeregina du.

Aurrezki onak lortzeko motibatuta dauden pertsonez osatuta egon behar du eta 
eraikineko energia-gastuetan eragina daukaten pertsonen taldeetako ordezkariak 
barne hartu behar ditu.

2

1

Eraikinaren energia-kontsumoa kontrolatzea: Zenbat energia 
erabiltzen ari gara?
50/50 proiektu bat eratzeko, garrantzitsua da jakitea zenbat energia erabiltzen duen 
eraikinak.

Eraikinaren energia-kontsumoa proiektu osoan zehar kontrolatu behar da; beraz, 
komenigarria da zentroan energia-kontrolaz arduratzen den norbait izendatzea.

Hileko energia-fakturak gainbegiratzen dira 50/50 proiektu osoan zehar, neurketa-
ekipamenduak instalatu, eta aldizka irakurtzen dira.

Energia-kontsumoa etengabe kontrolatzea eta analizatzeak gure ekintzen 
eraginkortasuna zehaztea ahalbidetzen digun informazioa ematen digu.

3

Elkarte-akordioa.
Udal-agintariek eta eraikinaren erabiltzaileek elkarrekin lan egiten dute energia eta 
dirua aurrezteko.

Garrantzitsua da toki-agintariek eta eraikinaren kudeaketaren arduradunek 
hartutako eginbeharrak xedatzen dituen elkarte-akordio argia ezartzea.

Lortutako aurrezkien %50 eraikinari itzultzen zaizkio, eta beste erdiak udalari 
mesede egiten dio.
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BEDERATZI URRATS
energia-aurrezkiak lortzeko

Instalazioaren energia-bisita.
Energia-ibilbideak energia-taldeko kideak eta instalazioaren beste erabiltzaile 
batzuk eraikineko gune esanguratsuekin ohitzea du helburu, instalazioa energia-
kontsumoari dagokionez nola dabilen jakin dezaten.

Ibilbideak konexio elektrikoaren puntua, galdara-gela, instalazioen eredu-gela 
bat, espazio partekatuak, etab. barne hartu behar ditu.

Ibilbideak energia-taldeko kideei instalazioaren indargune eta ahulgune nagusiei 
buruzko ideia bat eman behar die, hobekuntza-ekintzak proposatu ahal izan 
dezaten.

Ibilbidea energia-auditoretza egiteko ere erabil daiteke, 4. eta 5. urratsak 
elkarrekin gauzatuz.

5

4

Energia-auditoretza: energia erabiltzen dugun modua.
Energia-auditoretzak, 50/50 proiektu batean, instalazioaren energia-
kontsumoari buruzko beharrezko informazioa ematea du xede.

Energia-taldearentzako informazio-iturri gisa erabili behar da energia 
aurrezteko ekintzak lehenestean.

Eraikineko energia-kudeaketako arazo nagusiak identifikatu behar dira.

Proiektuak inbertsio txikiak eskatzen dituzten eta, bereziki, aztura onak 
hartzearekin zerikusia duten ekintzetan ardaztu behar du.

6
Eraikinaren erabiltzaileei informazioa ematea.
Gainerako erabiltzaile guztiei auditoretzaz eta energia-bisitaz lortutako emaitzetan 
oinarritutako informazioa emateko ekintzak planifikatzen dira.

Puntu honetan, ideiak, iruzkinak, iritziak, etab. jaso daitezke ekintza-planerako 
proposamenak sortzeko helburuarekin (7. urratsa).
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BEDERATZI URRATS
energia-aurrezkiak lortzeko

Ekintza-plana.
Aurreko urrats guztiak burutu direnean, jarraian egin beharreko ekintzak 
planifikatzen dira eta inplementatzeaz arduratuko diren pertsonak eta betetzeko 
epeak ezartzen dira.

Ekintzak energia-taldeak zuzenean defini ditzake edo prozesua instalazioaren 
erabiltzaileak barne hartzeko ireki daiteke.

Ekintzak burutu direnean, energia-kontsumoaren jarraipena egin behar da, energia-
fakturen bidez eta instalazioa kontrolatuz. Horrek hartutako neurrien 
eraginkortasuna ebaluatzea ahalbidetuko du.

7

Emaitzak iragartzea.
Lortutako aurrezkiak eta inbertituko diren modua iragarri behar dira. 

Udalaren komunikazio-kanalak erabiltzea.

Proiektuaren jendaurreko aurkezpena antolatzea energia-taldearekin eta udal-
ordezkariekin.

9

8

Aurrezkien kalkulua.
Urteko aurrezkiak kWh-tan, CO2 tonatan eta eurotan kalkulatu behar dira.

Energia-aurrezkia => aurrezki finantzarioa

Diru-balioa lortzeko, energiaren prezioa lortutako energia-aurrezkiari aplikatzen 
zaio, hau da, zerbitzu bakoitzean (elektrizitatea eta erregaiak) aurreztutako kWh 
kopurua kalkulatzen da eta dagokion fakturan jasotako oraingo batez besteko 
urteko prezioaz biderkatzen da.

Egin klik beheko loturan energia aurrezteko metodologiari buruzko informazio 
gehiago eskuratzeko:

http://euronet50-50max.eu/ca/energy-savings-calculation-tool
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ARRAKASTAREN GAKOAK
50/50 proiektu baten

Motibazioa, berotasuna eta bultzada.
Proiektua zuzendu nahi duten pertsona gogotsuak bilatzea eta 
beharrezko laguntza daukatela bermatzea.

Toki-politikarien laguntza, konpromisoa eta partaidetza edukitzea 
da energia kudeatzeko edozein proiekturako abiapuntua.

Pertsonengan eta aztura onetan ardazten gara. 
50/50 proiektuaren helburua energia aurrezteko ekintzak 
inplementatzea eta jenderengan eta haien azturetan eragina 
izatea da, ez energia-aurrezkian eta eraginkortasunean inbertsio 
handiak egitea.

Hala ere, inbertsio txikiak eskatzen dituzten ekintzak identifika 
daitezke eta lortutako aurrezkiak erabiliz gauzatu daitezke.

Energia-kontsumoa kontrolatzea. 
Oso gomendagarria da konexio-koadro orokorrean eraikinaren 
guztizko kontsumoa kontrolatzeko gailu bat instalatzea. Horrela, 
egindako aldaketez lortu dugun aurrezkia kuantifikatu ahalko 
dugu eta erdietsitako emaitzak komunitate guztiari erakusteko oso 
erabilgarria den ikusizko informazioa edukiko dugu.

Berehalako neurketa-ekipamendurik ez badaukazu, kontsumoa 
kontrolatzeko eskuzko aukerak ere badaude.
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Eraikin publikoetako erabiltzaileak nahastea lortutako 
aurrezkiak gastatzeko modua erabakitzeko.
Energia kudeatzeko, pertsonak behar dira. Garrantzitsua da 
bakoitzaren gaitasuna baloratzea, erantzukizuna emateko eta lortutako 
arrakastaren arabera behar bezala saritzeko.
Funtsezko pertsonek beren proiektuaren zatia inplementatzen dutela 
ziurtatuz, amaierako arrakasta ziurtatuko da.

Eraikinaren erabiltzaileak lortutako aurrezkiak inbertitzeko prozesuan 
parte harraraztea 50/50 proiektuan parte hartzen dutela ziurtatzeko 
modu garrantzitsua da.

Partekatzea
Komunitate guztia proiektuaren, inplementatzeko jarraibideen eta 
lortutako aurrezkiaren jakitun izatea denak proiektuari beren ekarpenak 
egitera animatzeko modu bat da. Horretarako, instalazioan dauden 
komunikazio-kanalak erabil daitezke.

Berrinbertitzea
Energia-kontsumoa murriztu ostean lortutako aurrezkiak energia-
eraginkortasuneko neurri berrietan erabiltzeak energia-kontsumoa 
kudeatu soilik egin bagenu lortuko genituzkeen aurrezkiez haraindi 
joatea ahalbidetzen digu.

ARRAKASTAREN GAKOAK
50/50 proiektu baten
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50/50 proiektuen helburua jendeak 
espazio publikoen kudeaketa 
arduratsuari dagokionez dituen jarrera 
eta konpromisoa hobetzen laguntzea da.

50/50 proiektuak ahalik eta energia-
gastu txikienaz konfort gorena lortzea du 
xede.

Egunero instalazio publiko bat erabiltzen 
duten pertsonen kopuruak instalazioko 
litekeen aurrezkiari eragiten dio: zenbat 
eta erabiltzaile gehiago egon, orduan eta 
aurrezki handiagoa egon ahalko da.

50/50 proiektuek jendeak energia ondo 
erabiltzeko beharrari buruz duen 
kontzientzia areagotzen dute, klima-
aldaketaren ondorioen aurka 
borrokatzeko lehen urrats gisa.

32% 29% 14% 7% 7% 7% 4%

ERAIKIN-MOTAK
50/50 proiektua ezartzeko gaitasuna dutenak
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50/50 EKINTZEN ADIBIDEAK
eraikin publikoetan

Eraikin publikoetan energia aurrezteko ahalmen handia dago; zenbait udalerritan, haien isurien %60 baino 

gehiago haien zerbitzu eta instalazioetatik datoz. 50/50 ekintza gehienak instalazio publikoetan erabilitako 

energia-baliabideak hobeto ezagutzearen eta xahutu behar ez den geure gauza bat direla onartzearen 

ondoriozko ekintza sinpleak dira.

Energia-kontsumoa kontrolatzea. Energia aurrezteko proiektu baten alderdi 
garrantzitsuenetako bat tartean dauden eraikinen energia-kontsumoa kontrolatzea da. 
Horrek hartutako neurrien eta erdietsitako helburuen eragina ikustea errazten du. Bestalde, 
hileko kontsumo-datuak egiaztatzeak eraikinean egon daitezkeen arazoak, hala nola 
hondatutako ekipamenduak edo baliabideen (adibidez, uraren edo energiaren) ihesak 
azkar samar antzematen laguntzen digu. Horrela, gainera, errazagoa da bat-bateko 
kontsumo-gailurrei azkar erantzutea. Beste onura garrantzitsu bat da errazagoa dela 
eraikinaren erabiltzaileak energia aurrezteko motibatzea baldin eta egiten ari direnaren 
emaitzak ikusi ahal badituzte.

Atezainei, garbitzaileei eta eraikinaren erabiltzaileei energia-eraginkortasunari 
buruzko prestakuntza ematea 50/50 jarduerak indartzeko eta energiari buruzko 
kontzientzia areagotzeko. Prestakuntza horrek alde teoriko bat eta alde praktiko bat har 
ditzake barne eta erabilgarria da parte-hartzaileak energiari, energia-unitateei, energia-
iturriei, energiaren eraldaketari, energiaren eta beste baliabide batzuen arrazoizko 
erabilerari buruz sentsibilizatzeko. Era berean, instalazioaren barruko espazioak 
erabiltzeko, mantentzeko eta garbitzeko jarraibideak adosteko izan daiteke erabilgarria.
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50/50 EKINTZEN ADIBIDEAK
eraikin publikoetan

Eraikinean aldizkako sentsibilizazio-kanpainak egitea  erabiltzaileei 
egindako ekintzak, emaitzak, gomendioak, aztura onak, etab. jakinarazteko. 
Komunikazioa erabilgarria da instalazioaren erabiltzaile guztiak nahasteko energia 
aurrezteko ekintzetan parte hartu behar denean. Lortutako emaitzak iragartzeak eta 
aurrezkiak nola erabiliko diren zehazteak 50/50 ekintzetako partaidetza pizten du.

Eguzkiak argi-orduetan emandako argi naturala eta beroa baliatzea 
funtsezkoa da energia aurrezteko, eta aztura erraz batzuk ikas daitezke energia-
baliabideak hobeto erabiltzeko, beharrezkoa ez den argiztapen- eta berokuntza-erabilera 
saihestuz. Tenperaturari dagokionez, garrantzitsua da jakitea neguan 20°C eroso egoteko 
adina beroa dela eta udan 26°C tenperatura bikaina dela.

Argiak, ordenagailuak eta instalazioko gainerako gailu elektriko guztiak 
piztean eta itzaltzean sentibera eta arduratsua izatea. Instalazioaren energia-
auditoretzak eraikinean energia-iturriak erabiltzeko moduari buruzko informazioa 
eskaintzen du. Ekintza sinpleak, hala nola argiak sektoreka piztea edo itzaltzea, 
beharrezkoak ez diren fluoreszenteak itzaltzea edo etxera joaten garenean ordenagailuak 
eta beste ekipamendu informatiko batzuk itzaltzeko erregletak erabiltzea, lagungarriak izan 
daitezke espero dena baino energia-aurrezki handiagoa lortzeko.



KONTAKTUA

50/50 proiektuak emaitza handiak lortzea ahalbidetzen duen metodologia batean oinarritzen dira eta gure 

eraikin publikoetan energia eraginkortasun handiagoaz kudeatzeko beharrari buruzko kontzientzia 

areagotzen dute, tokian klima-aldaketaren eragina murrizten laguntzeko bide gisa.

http://euronet50-50max.eu/es/https://

www.facebook.com/EURONETMAX/https://

www.youtube.com/user/Euronet5050project

Euronet 50/50 max proiektuari buruzko informazio gehiago jaso nahi baduzu edo zure udalerrian 50/50 

proiektu bat ezarri nahi baduzu, 2013-2016ko aldian proiektua tokian ezarri duten kideekin harremanetan jar 

zaitezke. 

PROIEKTUAREN KOORDINATZAILEA 

Katalunian (Bartzelona probintzia), Bartzelonako Aldundia (DIBA).

Webgunea: http://www.diba.cat/mediambient

Helbide elektronikoa: euronet@diba.cat

Espainiako estatuko gainerako tokietan, Huelvako Aldundia (DIHU). 

Helbide elektronikoa: macevedo@diphuelva.org

Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundia

Webgunea: http://www.bizkaia21.eus 

Kontaktua: http://www.bizkaia.eus/laguntzaile_ingurumena
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