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EDUKIAK

EDUKIAK

Udal mailan, eraikin publikoak energia kontsumitzailerik handienen artean daude, Udalaren energia
kontsumo osoaren %60ra ere iristen da haiei dagokiena. Kontsumo horretan inpaktu positibo handiagoa
izateko eskariari heldu behar diogu. Energia eraginkortasuna energia kontsumoa murriztea lortzeko modu
bat da. Neurri handi edo txikiagoan, inbertsio motaren bat dakar beti, izan dauden ekipamenduak hobetzeko
edo eraginkorragoak erosteko. Beste aukera bat eskarian zuzenean jardutea da, kudeaketaren eta portaera
aldaketen bidez. Gida honen asmoa instalazioen erabiltzaileen portaera aldaketak kudeatzeko eta sartzeko
modu bat garatzea da, energia kontsumoa murriztu xedez. Eraikin publikoetan energia kudeaketa sartzeko
gure ohiturak aldatu, gure erosotasuna urritu gabe gure kontsumoa optimizatu eta, batez ere, zentzu
komuna erabili behar dugu.

Energiaren kontrolak eta portaera aldaketek ez dakarte eurekin kostu ekonomikorik. Kostua, batez ere,
jokatzeko moduak gauzatzeko erabilitako denbora da. Eraikin batean energia kudeaketa sartzeak haren
erabiltzaileekin eta kudeatzaileekin batera lan egitea esan nahi du. Portaerari lotutako aurrezpenek,
esfortzuari dagokionez, energia eraginkortasuneko neurrietan inbertitzeak baino kostu txikiagoa izan ez
ezik, arrazoi horrexegatik, iraunkor eta jasangarriagoak izan daitezkeen aurrezpenak ere badira beti.

50/50 metodologiak finantza pizgarri bat sartzen du energiaren kudeaketa onagatik eta haren bidez
pertsonak dira energia aurrezpeneko arrakastaren gakoa. Gida hau Europako Euronet 50/50 max
proiektuaren esparruan egin da, eta 50/50 kontzeptua udal instalazioetan aplikatzeko metodologia eta
adibide batzuk dakartza.
Espero dugu dokumentu hau erabilgarria izango dena energiaren aurrezpena lortzen eraikin publikoen
erabiltzaile komunitatea osatzen duten pertsona guztiak engaiatzeko eta, hala, berotegi-efektuko gasen
isuriak murrizten eta eraikin publikoak hobeto kudeatzen lagunduko duela.
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1.SAILA

1. ZERTARAKO DA GIDA HAU?

1.1. EURONET 50/50 MAX PROIEKTUA
Euronet 50/50 max proiektua Alemaniako eskola askotan pilatutako esperientziatik eta 2009-2012

1.1 SAILA

bitartean Europako zenbait herrialdetako 50 eskolatan burutu zen proba pilotutik (Euronet 50/50 proiektua)
aurrera hasi zen. Orain, proiektu berriak erabili eta probatu den 50/50 metodologia transferitu die
proiektuko herrialdeen artean banatutako beste 500 eskolari (oraingoan lehen hezkuntza eta institutuak)
eta beste 48 udal instalaziori. Energia aurrezpenaren eta klima aldaketaren aurkako borrokaren aldeko
Europako eskolen eta beste eraikin publikoen sarea zabaltzeko modu bat da hori.

EURONET 50/50 (2009-2012)

EURONET 50/50 max (2013-2016)

9 herrialde /bazkide

13 herrialde /16 bazkide

Metodologia egokitzea –“sortzea” – ePack

ePack (hezkuntza paketea) hobetzea /institutuei

50/50

eta eraikin publikoei egokitzea

Lehen hezkuntzako 50 eskolatan ezartzea

Lehen

hezkuntzako

eta

institutuko

500

eskolatan ezartzea
50/50 eskola sarea sortzea

50/50 lan sarea hedatzen jarraitzea (eskolak eta
beste eraikin publikoak)

%2.5eko energia murrizketa lortzea

%8ko energia murrizketa
48 eraikin publikotan 50/50 metodologiaren
sustapen estrategikoa egitea
Nazio, eskualde eta toki mailako estrategietan
eragitea 50/50 metodologia sartzeko
50/50

kontzeptua

jasangarritasunerako

Alkateen
Itunaren

energia
ekimenean

sartzea.

Proiektuaren helburu nagusia eraikin publikoetan energia kontsumoa murriztu eta lortutako ekonomia
aurrezpenak eraikinen erabiltzaileekin partekatzea da.
Proiektuaren iraupena hiru urtekoa da (2013 – 2016) eta aldi horretako helburuak honakoak dira:
Energia kontsumoa murriztea lortzea erabiltzaileen portaerak aldatuz, energia eraginkortasuna
mantendu eta hobetzeko neurri txikiekin uztartuta.
Eraikin publikoen kudeatzaile eta erabiltzaileei eginkizun garrantzia ematea energia aurrezteko ideien
eta neurrien proposamenean.
Eraikin

publikoetako

langileen

eta

erabiltzaileen

artean

energia

eraginkortasunari

buruz

sentsibilizatzea eta proiektuaren aplikazioa Euronet 50/50 max-en iraupenetik harago luzatzea.
Energian gastatuko zatekeen dirua aurreztea eta hura beste proiektu edo jarduera batzuk edo
instalazioetako hobekuntzak finantzatzeko erabiltzea.
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Gida

honen

asmoa

50/50

metodologia

eraikin publikoei aplikatzeko modu erraza
ematea da, energia aurrezpena inbertsio
handirik

egin

gabe

lortzeko,

funtsean

instalazioen erabileran portaera aldaketak
eginez.
Eraikin eta instalazio publiko mota asko dago: kirol instalazioak, udal bulegoak, espazio soziokulturalak
(liburutegiak, zentro zibikoak, museoak, etab.) eta beste batzuk, hala nola azoka publikoak, osasun
zentroak, etab.

Zeinek bere ezaugarriak dauzka eta, beraz, proposamenek berariazkoak izan behar dute bakoitzarentzat,
baina denak datoz bat gauza batean: agintaritza publiko batek kudeatzen ditu eta energia aurrezteko
ahalmena dute.

Euronet 50/50 max-ek ikuspegi desberdinak proposatu ditu udal instalazioen aniztasunari egokitzeko, izan
instalazioak maneiatzen dituzten pertsonekin lan eginez zein kudeaketa taldearen eta eraikinean dauden
erakundeen ordezkariek osatutako energia taldeak sortuz.

Euronet 50/50 max proiektuak garrantzi handia ematen dio instalazioaren erabiltzailek prozesu osoan
parte hartzeari: gerenteengandik, langileengana, erabiltzaile taldeak edo banakoak barne. Pertsona horiek
dira proiektuaren egiazko protagonistak eta egile nagusiak energia aurrezteko xedea lortzeko, instalazioen
erabilera hobetuz.

Gomendagarria da parte-hartzea ikusgai bihurtzea instalazioetan, bisitariek eta erabiltzaileek energia
aurrezteko egindako lanen berri izan dezaten, eta uneoro egiten ari dena eta lortzen ari diren emaitzak
ezagutu ahal izateko.

50/50 metodologia aplikatzeko 9 urrats zehaztuko dira, urtebetean aplika daitezkeenak, baita proiektua
antolatzeko moduari buruzko xehetasunak ere, energia taldeak 50/50 metodologia aplikatzeko erabil
ditzakeen jarraibideak, ideiak eta baliabideak emanik.

Gida osatzeko, informazio erabilgarria dakarten zenbait eranskin sartu dira. Eranskinok metodologia
honetan ezarritako urratsen barruan aplikatuko den ekintza multzo bat osatzen dute.

Energia aurrezpena eraikin publikoetan. 1.2 SAILA 9

1.2 SAILA

1.2. ZER AURKITUKO DUZU HEMEN
ETA ZERTARAKO BALIO DU?

2. SAILA

2. ZER EGIN BEHAR DUGU
HASI AURRETIK?
Udalerriko gobernuak 50/50 metodologia udal eraikinetan ezartzea iradokitzen duenean, lehenago zenbait
zeregin burutu beharko dira:

2.1 PROIEKTUKO JARRAIPEN
BATZORDEA
Gomendagarria

da

Udalean

barne

batzorde

bat

sortzea

proiektuaren jarraipena egiteko. Udal horretan arlo / sail bat baino
gehiago badago edo zenbait instalazio mota, haietako bakoitzak
bere ordezkaria izan beharko du batzordean.

Proiektuaren jarraipen batzordeak teknikariak edota politikariak bil ditzake:
Ingurumen edota energia saileko ordezkariak.
Saileko ordezkariak, instalazio bakoitzak erabakiak.
Esku-hartzearen edota idazkaritzaren ordezkariak.
Komenigarriak iritzitako beste batzuk.
Batzordeak honako eginkizunak dauzka:
50/50 ekintza aplikatzeko eraikinak hautatzea
Proiektuaren fase orokorrak eta egutegia adostea eta planifikatzea Beharbada lan egiteko modurik
errazena urte naturalak erabiltzea da
Eraikineko kudeaketa taldearekin sinatuko den hitzarmena prestatzea (2. eranskinean ageri da
hitzarmen eredu bat)
Proiektua ondo garatzeko behar den informazioa ematea (energia kontsumoaren xehetasunak,
erabiltzaile kopurua, erabiltzeko orduak, azalera, etab.)
Proiektua ikuskatzea
Energia aurrezpenei esker lortutako aurrezpen ekonomikoak nola finkatu proposatzea
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Lehenik, helburu den eraikina edo eraikin multzoa hautatzeko funtsezkoa da azken
hiru urteetako energia kontsumoari buruzko informazioa bildu ahal izatea. Ondoren
beste informazio garrantzitsu batzuk bilduko ditugu, hala nola eraikinaren egitura,
erabiltzaileak

eta

langileak,

operazio

kontuak

(berokuntza

sistemaren

funtzionamendu orduak, mota eta funtzionamendua, ohiturak, etab.). Eraikinari
buruz zenbat eta informazio gehiago eduki hobeto planifikatu ahalko dugu
proiektuaren garapena.
Honako irizpideak hartu behar dira kontuan helburu diren eraikinak hautatzeko:

ERAIKINAK HAUTATZEKO IRIZPIDEAK
1 Kudeaketa taldearen eta han lan egiten duten langileen motibazio handia.
Proiektuaren arrakastan giltzarria da hari ekiteko eta denboran iraunarazteko prest dagoen pertsona
edo pertsona taldea aurkitzea. Pertsona horiek egonez gero, zalantza barik, eraikin hori
hautatzerakoan kontuan hartu beharreko irizpide nagusia da. Bestalde, eraikinean gatazkaren bat
piztuta badago, hobe da momentuz kanpoan uztea (bigarren faserako gordetzea).
Gainerako irizpideak, garrantzitsuak izanik ere, bigarren mailakoak dira. Arrakastarako bermerik onena
norbaitek proiektua bere hartzea da. Laburbilduz, hartutako ohitura berriak gainerako erabiltzaileen
artean hedatu eta bultzatuko dituzten pertsonak aurkitu eta zentroko energia taldean daudela ziurtatu
behar dugu.
2 Eraikineko kudeaketa taldearen laguntza eta partaidetza.
Garrantzitsua da kudeaketa taldearen eta eraikin bakoitzean proiektua gidatzen duen pertsonaren edo
pertsonen laguntza adierazia aurkitzea. Eraikinean lan egiten duten pertsona guztiek aldeko jarrera
hori zenbat eta argiago ikusi, energia taldeak sustatutako kudeaketa zereginek indar eta zilegitasun
handiagoak izango dituzte gero. Hori egiteko une egokia da eraikinean proiektua aurkezteko egindako
lehen bilera burutu bitartean.
3 Eraikinaren erabiltzaile motak ezagutzea.
Oso garrantzitsua da eraikinaren erabiltzaile motak ezagutzea; izan ere, aurreikusitako ekintzen
garapen ona eta arrakasta horren mende egon daitezke. Gomendagarria da erabiltzaile motei buruzko
informazioa izatea (zentro zibiko bateko ikastaroetan dauden ikasleak, kirola egiten duten ikasleak,
edo eraikinean lan egiten duten pertsonak baino ez dauden, etab.), haien kopuruak, ordutegiak, eta
euren artean dauzkaten harremanak.
4 Harreman arina eta erraza kudeaketa taldearen eta erabiltzaileen artean.
Eraikineko kudeaketa taldeak erabiltzaileekin harreman ona badu, eta argi ezarritako komunikazio bideak
badaude, errazagoa izango da 50/50 metodologia aplikatzea. Bestalde, proiektuari on egin diezaioke
halako komunikazio bideak egoteak, energia aurrezteko moduei buruzko mezuak hedatzeko.
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2.2 SAILA

2.2 ZELAN AUKERATZEN DIRA
50/50ERAKO ERAIKINAK?

2.2 SAILA

5

Aldez aurretik jakitea aurrezteko ahalmena dagoela..
Oro har, beti dago aurrezteko ahalmena edozein eraikinetan: gauzak beti hobetu daitezke. Energia
kontsumo esanguratsua duten eraikinak hautatzea gomendatzen da. Energia aurreztea lortzea,
udalaren onerako izan ez ezik, energia taldea motibatzeko bide ere bihurtuko da.

6 Eraikinari buruzko informazioa edukitzea: Planak, berriki egindako energia auditoria, eta batez ere,
energia kontsumoaren datuak.
Eraikinari buruz zenbat eta informazio gehiago eduki, errazagoa izango da 50/50 metodologia
aplikatzea, informazio hori bereziki erabilgarria izango baita auditoria etaparako. Halaber, ideia ona
izan daiteke handitzerik, egituren birmoldaketarik, etab. gertatu ez den eraikinetan hautatzea, energia
aurrezpenen kalkulua sinpletzeko.
7 Eredu izateko eginkizuna betetzea, beste eraikin publiko batzuk 50/50 metodologian has daitezen.
Udalerrian mota bereko instalaziorik badago, orduan, haietako bat besteentzako eredu erabil daiteke.
Hautaketa dela-eta, udalerrian oso ondo kokatutako eraikina izan behar du, eta erabilera intentsiboa
eduki eta herritar guztiek ondo ezagutu behar dute. Hiriko eraikin esanguratsu batean hartutako
neurriek hobetu egingo dute herritarrentzako proiektuaren eredu duen eginkizuna.
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Garrantzitsua da bilera bat antolatzea, han hautatutako instalazioa erabiltzen eta kudeatzen duten
pertsona guztiei proiektua azaldu ahal izateko.
Beraz, onuradunak izan / tartean sartuta egon daitezkeen pertsona guztiak gonbidatu behar dira:
instalazioen kudeatzaileak, langileak, eraikina erabiltzen duten erakundeen presidentzia, banako
erabiltzaileak, udalaren ordezkariak, mantenu zerbitzua, garbitzaileak, etab.
Ahal denean, gomendagarria da alkateak (edo zinegotziek) zertan datzan, udala halako ekimen bat
babestera bultzatu duten arrazoiak eta eraikin publiko horietan Udalak, udalerriak eta herritarrek izango
dituzten onurak azaltzea.
.
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2.3 SAILA

2.3. HASI GANORAZ: AURKEZTU PROIEKTUA
ERAIKINEKO KOMUNITATEARI

3. 50/50 METODOLOGIA UDAL ERAIKIN BATEAN
APLIKATZEKO URRATSAK

3. SAILA

9 urrats daude 50/50 proiektua arrakastaz aplikatzeko. Urrats horiek, oro har, urtebetez zabaldu edo
planifikatu ohi dira. Energia talde bakoitzak, ordea, hura garatzeko abiadura egokia erabakiko du, eta bere
errealitatearen arabera arduratuko da lan-planaz. Gomendagarria da lan-plan bat prestatzea.

1. Energia taldearen eraketa.
2. Konpromiso hitzarmena sinatzea

3. Eraikinaren energia kontsumoa
monitorizatzea

4. Auditoria energetikoa

5. Ibilbide energetikoa

6. Eraikinaren erabiltzaileak
informatzea

7. Ekintza plan bat definitzea
8. Energia aurrezpenen kalkulua

9. Emaitzen zabalkuntza

Metodologiako urratsak elkarren segidan egin daitezke, baina batzuk beste hurrenkera batean har
daitezke energia taldearen ustez egokia bada, instalazioaren mota eta ustiapenaren arabera
1. URRATSA .
ENERGIA TALDEAREN ERAKETA: ARRAKASTAREN GAKOA.
Urrats hau da garrantzitsuena. Eraikin bakoitzeko energia taldean honakoak egongo dira:
Eraikineko ordezkariak: kudeatzaileak, teknikariak, laguntzaileak, etab.
Instalazioa kudeatzeko ardura duen udal sailaren ordezkaria.
Beste pertsona garrantzitsu batzuk: zaintzaileak, langileak, garbiketa zerbitzua, etab.
Energia taldearen eginkizun nagusiak honakoak izango dira:
1 Proiektua koordinatzea eta aurrerapen zuzena bermatzeko behar diren erabakiak hartzea.
2

Instalazioen kudeaketak dituen indarrak eta ahuleziak atzematea eta hobekuntzak proposatzea.

3

Zentroko energia kontsumoa monitorizatzea, fakturak kontrolatuz zein eraikineko zaintza-

dispositiboak kudeatuz.
4 Proiektua gainerako erabiltzaileen artean hedatzea eta energiaren aurrezpena sustatzeko mezuak
helaraztea.
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behin beti, baina hiru hilean behin bilera bat egitea gomendatzen da. 1. eranskinean energia taldea
eratzeko txantiloi bat dago.

2. URRATSA .
KONPROMISO HITZARMENA SINATZEA
Oso gomendagarria da konpromiso hitzarmena sinatzea eta han, besteak beste, honakoak zehaztea
Eraikineko kudeaketa taldearen erantzukizunak.
Udalaren edo administrazioaren erantzukizunak.
Aurrezpenak kalkulatzeko metodoa.
Zelan itzuli energia aurrezpenei esker lortutako aurrezpen ekonomikoak
2. eranskinean halako hitzarmenen adibide bat ikus daiteke.

3. URRATSA .
ERAIKINAREN ENERGIA KONTSUMOAREN
MONITORIZAZIOA
50/50 metodologia ezartzeko prozesuan
eraikinak zenbat energia eta noiz erabiltzen
duen jakin behar da. Hori jakiteko hiru modu
daude:
1 Hileko fakturen jarraipena. Erabilgarria izan daiteke Excel kalkulu-orri bat instalazioak duen hileko
energia kontsumoa erakusteko, enpresa hornitzaileek Udalari bidalitako fakturak erabiliz.
2 Kontagailuen aldian aldiko irakurketak. Eraikinean dauden kontagailuen aldian behingo irakurketa egin
eta haiek kalkulu-orri batean jasotzeko arduradun bat izendatu ahalko da.
3 Neurtzeko dispositibo adimendunak instalatzea. Egun monitoretzeko ekipamenduak eta eraikineko
konexio orokorrean zuzenean instalatzen diren neurgailuak daude. Hobe da instalazioaren guztizko
kontsumoa elikatze konexio orokor edo nagusiaren bidez kontrolatzen hastea. Proiektuan diharduten
pertsona guztiek uneoro ikusi ahalko dute eraikineko energia kontsumoa eta, beraz, hura lortzea indartzen
eta motibatzen lagunduko du: hala mundu guztia engaiatuko da energia aurrezpenean.
Energia kontsumoa ikuskatzean eraikinaren erabiltzaileen portaera aldaketen eta hartutako neurrien
inpaktuaren jarraipena egin dezakegu.
Proiektu osoan zehar eraikinaren energia kontsumo hori kontrolatu egin behar da; hortaz, gomendagarria
da zentroan zeregin horren arduradun bat izendatzea.
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3. SAILA

Energia taldea erabakitako maiztasunaz edo proiektuak eskatzen duen guztietan bilduko da; gutxienez

3. SAILA

4. URRATSA .
AUDITORIA ENERGETIKOA.
3. urratsean ZENBAT energia erabiltzen den eta NOIZ erabiltzen den dakigu, eta 4. urratsak ZELAN
kontsumitzen dugun diosku.
Instalazioetan hasierako auditoria energetiko hau egitean bereziki erreparatu beharko zaie eraikineko
elementuen kudeaketari eta portaerari.
LEHENAGOKO DATU BILKETA
Lehen urratsa informazioa bilatzea da.
1 Langileei buruzko informazioa: zentroaren antolamenduari buruzko informazioa eta funtsezko pertsonen
identifikazioa bilatuko ditugu.
2

Zentroko jarduerari buruzko informazioa: zer gela erabiltzen diren eta zein unetan. Zentroko jardueren

egutegia edukita egun beteen eta egun lasaien arteko erkaketak egin ditzakegu, baita egun berberen
artean, aste edo hil desberdinetan.
3

Energia kontsumoari buruzko informazioa: Kontsumoa monitorizatu ez ezik, garrantzitsua da jakitea

berriki eraikinaren azterlanik edo auditoriarik egin den (dagoen informazio oro erabili behar dugu).

Informazio hori jasotakoan dauzkagun datu guztiak gurutza ditzakegu, kontsumoari zuzenean zer
jarduerak eragiten dion ikusi ahal izateko.

AUDITORIA
EURONET 50/50 MAX proiektuko eraikinetan egindako auditoria energetikoek auditoria energetiko estandar
batetik bereizten dituzten zenbait puntu dauzkate.

Honakoak dira, besteak beste:
1 Dokumentu tekniko zorrotza izan behar du, baina energia taldeko edozein kidek erraz ulertzeko
modukoa.
2 Eraikinaren deskribapena sartu behar da, 50/50 proiektuko energia taldeak ulertzeko modukoa. Horixe
izango da abiapuntua energia ibilbideak ezartzeko (5. urratsa).
3

Arreta berezia jarri behar zaio eraikinaren kudeaketa eta ustiapenari, eraikinaren deskribapena eta

haren kontsumo guneak ahaztu barik.
4 Eraikinean xahututako energiaren ondorengo jarraipena ahalbidetu behar da, kontsumoaren
xehetasunak era ulergarrian erakusten duena.
5 Eraikinek dauzkaten arazo nagusiak identifikatu behar dira, eta inbertsio txikia behar duten jarduketei
eta, batez ere, jardunbide egokiei lotutako ekintzei ere heldu behar diegu.

3. eranskinean auditoria egiteko moduari buruzko argibide gehiago dago.
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IBILBIDE ENERGIKOA
Bisita lagundua da eraikinean energia zelan kudeatzen den ezagutzeko.
Ibilbidea nork egingo duen erabaki behar da: lehen aldiz energia taldeak baino egingo ez duen, geroago
beste erakunde edo erabiltzaile batzuekin egingo den, etab.
Bisitan honakoak sar daitezke: konexio elektriko nagusia, galdara gela, gela estandar bat, eremu
komunak, etab. Bisita horren bidez energia taldeko kideek eraikinaren indar eta ahulezia nagusien ideia
bat izan behar dute, hobetzeko ekintzak proposatu ahal izateko.
Ibilbide energetikoa auditoriaren ostean egiten bada emaitzak erabil daitezke bisita antolatzeko: bisitatuko
diren gelak, berokuntza sistema, galdarak, energia kontsumoko dispositibo nagusiak, etab. Bestalde,
ibilbidea auditoria energetiko hori egiteko ere erabil daiteke; orduan, 4. eta 5. urratsak batera landuko
lirateke.
Bira amaitutakoan ondorioak atera behar dira beti.

6. URRATSA .
ERAIKINAREN ERABILTZAILEEI INFORMATZEA.
Energia taldea, ibilbide energetikotik sortutako ondorioetan
oinarrituta, komunikatzeko ekintzak planifikatzen has daiteke,
gainerako erabiltzaileak informatzeko. Horrekin batera, energia
taldeak gainerako erabiltzaileen ideiak, oharrak, iritziak, etab. bil
ditzake, ekintza planean (7. urratsa) sartuko diren proposamenen
prestaketan erabiltzeko.

7. URRATSA .
EKINTZA PLANA DEFINITZEA.
Arestiko etapetan oinarrituta, energia taldeak zenbait ekintza planifikatu, haiek burutzeko arduradunak
hautatu eta lan egutegia edo agenda ezar dezake.
Ekintzak energia taldeak defini ditzake zuzenean edo prozesua eraikinen erabiltzaileek parte har dezaten
zabal daiteke.
Ekintzak gauzatu ondoren, energia kontsumoaren bilakaera kontrolatu egin behar da, fakturen eta
instalatutako kontrol dispositiboen bidez. Hala sartutako neurrien efikazia ebaluatuko da.

Energia aurrezpena eraikin publikoetan. 3. SAILA 17

3. SAILA

5. URRATSA .
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8. URRATSA .
ENERGIA AURREZPENEN KALKULUA.
Lortutako aurrezpenak urtero kalkulatu behar dira jarraipen batzordeak eta energia taldeak erabakitako
kalkulu metodoaren arabera.
Horregatik, proiektu honetatik metodologia sinple eta ulerterraza baina aldi berean zorrotza iradokitzen da.
Kalkulu horren bidez energia aurrezpenen balioa kWh-tan aterako da, isuriak CO2 tonatan eta aurrezpen
ekonomikoa eurotan. Lortutako energia aurrezpenak balio ekonomiko bihurtuko dira energiaren egungo
prezioen bidez. Alegia, aurreztutako kWh kopurua hornidura bakoitzerako (elektrizitatea eta gas naturala)
kalkulatuko da eta fakturetan ageri den batez besteko prezioarekin biderkatuko da.
Horrexegatik, funtsezkoa da Udalak elektrizitatearen, erregaien, gasaren, eta abarren informazio
energetiko guztia azken hiru urteetako fakturen bidez (oinarrizko kontsumoa( jasotzea eta, noski, 50/50
proiektua ezarri den urteetako kontsumo guztiak.
Lortutako aurrezpen ekonomikoaren erdia udalarentzat (edo eraikineko fakturak ordaintzen dituenarentzat)
izango da eta beste erdia eraikinaren edo ekipamendu publikoaren kudeaketarako.
Instalazioa aurrezpenik egiteko gai ez bada interesgarria litzateke ekintza plana berrikustea eta zerikusia
duten talde guztiek parte hartzea, hurrengo urtean emaitza hobetzeko.
Aurrezpenak kalkulatzeko metodoari buruzko argibide gehiago aurkituko duzu 4. eranskinean.

9. URRATSA .
EMAITZAK HEDATZEA.
Energia taldeak irabazitako dirua zelan gastatu erabakitakoan gainerako erabiltzaileei eta herritarrei
jakinaraziko die.
Gomendagarria da eraikin publikoan eta Udalean dauden mekanismoak eta bideak erabiltzea, hartutako
neurriak eta lortutako emaitzak ahalik eta gehien komunikatzeko. Zabalkuntza eraginkorra egiteko beste
aukera bat proiektuaren jendaurreko aurkezpena egitea da.
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Adibidez, honako tailak jarraitu beharreko 9 urratsak laburbiltzen ditu eta urteko egutegian banatzeko
moduari buruzko ideia gisa balio du:

FASEA

HILA

Energia taldearen eraketa.

Urtarrila

Konpromiso hitzarmena sinatzea

Urtarrila

Eraikinaren energia kontsumoa monitorizatzea

Urtarrila/Otsail hasiera

Auditoria egitea.

Otsaila/Martxoa

Energia taldearen ibilbide energetikoa.

Martxoa

Eraikinaren erabiltzaileak informatzea

Martxoa/Apirila

Ekintza plana definitzea. Ekintzak eta emaitzen jarraipena egitea.

Apirila
Martxoa-Abendua

Energia aurrezpenen kalkulua.

Hurrengo urteko urtarrila

Emaitzen zabalkuntza.

Hurrengo urteko otsaila
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4. SAILA

4. URRATSAK EGUTEGI BATEAN.

5. 50/50 PROIEKTUAREN
ARRAKASTARAKO 10 PUNTUAK

5. SAILA

50/50 proiektu bati ekin aurretik ez dira honako 10 aholku onak ahaztu
behar
1

Motibazioa, gogoa, kemena eta laguntza
Proiektua gidatu nahi duten, behar diren gogoa eta laguntza dituzten
pertsonak aurkitu behar dira.
Udaleko politikarien laguntza, engaiamendua eta lankidetza bermatzea
kudeaketa publikoko proiektu orotarako abiapuntua da.

2 Nor den nor jakitea.
Eraikinean zer pertsona talde dauden ezagutzea, funtsezko kudeatzaileak eta erabiltzaileak
identifikatzea (gainerako pertsonak deitzeko eragina izango duten pertsonak).
Mantenu arduradunekin, kirol koordinatzaileekin, garbitzaileekin eta beste zerbitzu batzuetako
langileekin loturak edo akordioak ezartzea.
3 Arreta pertsonengan eta jardunbide egokietan jartzea
Proiektuaren helburua ekintzak ezartzea eta energiaren aurrezpena lortzea eta pertsonengan eragitea
da, ez horrenbeste aurrezpenean eta eraginkortasunean inbertsio handiak egin nahian.
Proiektua burutu bitartean, ordea, inbertsio txikia eskatzen duten ekintzak identifikatu eta bigarren
urtean burutu daitezke lortutako aurrezpenak erabiliz.
Baina, berriz esango dugu, proiektuaren helburua jendea engaiatzea eta arreta kudeaketa ekintzetan
eta portaera aldaketetan jartzea da.
4 Kontsumoa zaintzea.
Gomendagarria da konexio orokorreko gunean zaintza dispositibo bat jartzea zentroko guztizko
kontsumoa egiaztatzeko. Monitorizatuz egindako aldaketekin lortutako aurrezpenak kuantifika
ditzakegu eta informazio grafiko oso baliotsua lortuko dugu izandako emaitzak komunitate osoari
erakusteko.
Neurtzeko berehalako tresnarik ez badaukagu eskuzko beste aukera batzuk erabil ditzakegu
kontsumoa monitorizatzeko.
5 Pertsonak konbentzitzen dituen ibilbidea. Konexioko ibilbidea.
Taldearekin energia ibilbidea egitea, proiektuko taldeak eraikina energiaren ikuspegitik ulertu ahal
izateko. Ibilbide horrek kontsumo gune nagusiak identifikatzen eta, beraz, egin beharreko ekintza
nagusiak erabakitzen eta eraikina beste ikuspuntu batetik hobeto ezagutzen lagunduko du.
6

Zer egin?
Jarraibide erraz, argi eta ulergarriak antolatu; proiektuak arrakasta izateko faktore giltzarria da.
Jarraibideak hitzartuak edota adostuak direla ziurtatu behar da. Ekintza plan sinplea egin,
adostasunez hura ere, eta han egin behar dena, egiteko arduraduna nor den, eta noiz eta zelan
egingo den argi utzi.
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Pertsonarik gabe ez dago kudeaketarik. Pertsona bakoitzaren ahalmena ebaluatu eta aginpidea eta
lortutako arrakastaren ordainsaria eman behar zaio. Proiektuko zereginak bere egingo dituzten
funtsezko pertsonak bilatzeak arrakastara eramango du. Gero jendaurrean aitortu behar dira haren
esfortzuak.
8 Partekatzea
Proiektua, eman ziren jarraibideak eta lortutako aurrezpena azaltzea guztiak euren ekarpentxoarekin
proiektuari ekarpena egitera hauspotzea da. Horretarako dauden komunikazio bideak erabil daitezke.
9 Jarraipena... haria galdu gabe
Energia kudeatzeko proiektu ona ez da amaitzen jarraibideak aplikatu eta lehen monitorizatzea
eginda. Gomendagarria da 6 hilean behin jarraipena egitea hartutako portaera berriek badirautela eta
are erabiltzaileak jarduketa gehiago burutzera bultzatzen dituztela egiaztatzeko.
10 Berrinbertsioa
Energia kontsumoaren murrizketaren bidez lortutako aurrezpenak energia eraginkortasuna handitu eta
emaitzak hasierako lehen bultzadaren bidez lortutako aurrezpenetatik harago hobetzeko ekintza
motaren batean erabili.
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5. SAILA

7 Jabekuntza

ERANSKIN ZERRENDA

2. ERANSKINA: Eraikineko kudeaketa taldearen eta Udalaren arteko sinadurarako
hitzarmen eredua.
3. ERANSKINA: Auditoria energetikoaren deskrubapena.
4. ERANSKINA: Energia aurrezpenak kalkulatzeko gida.
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ERANSKINAK

1. ERANSKINA:: Energia taldea eratzeko formatua.

1. ERANSKINA

1. ERANSKINA: ENERGIA TALDEA
ERATZEKO MODUA.
(eraikinaren izena)KO ENERGIA TALDEA. EURONET 50/50 MAX PROJECT

EURONET 50/50 MAX proiektua Europako proiektua da eta bertan 500 eskola eta 48 zentro ari dira parte
hartzen 13 herrialdetan, eta gure eraikina haien artean dago. Proiektu horren bidez energia kontsumoan
aurreztu nahi da, eraikin honetako kudeaketa eta erabiltzaileen ohiturak hobetuz. Lortuko ditugun
aurrezpenen bidez, kapitalaren erdia herri erakundeari itzuliko zaio eta beste erdia eraikina kudeatzeko
izango da.
Proiektuaren iraupena hiru urtekoa izango da eta energia taldea da gure eraikinean 50/50 proiektuaren
ezarpena koordinatzeko arduraduna.
HONAKOAK DIRA TALDEKO KIDEAK....... (Argazkiak sar daitezke)

Izena

Posizioa

Zentroko langileak
Zentroko teknikari taldea
Eraikineko beste langile batzuk
Erakundeak
Udala
................................ko Aldundia

ETA HONAKO EGINKIZUNAK DAUZKATE...
Proiektua koordinatzea eta haren funtzionamendu ona bermatzeko behar diren erabakiak hartzea.
Eraikin publikoaren kudeaketa energetikoan indarrak eta ahuleziak atzematea eta hobetzeko
proposamenak egitea.
Zentroko energia kontsumoa monitorizatzea, fakturazioaren zein jarraipen dispositiboen kudeaketaren
bidez.
Funtsezko eragile guztiak engaiatzea eta energia aurrezteko ekintzak bultzatzeko itunak egitea.
Proiektua gainerako erabiltzaileen artean zabaldu eta lortutako aurrezpenak jakinaraztea.
…………….……… (e)n, 20......(e)ko ………… aren …………(e)(a)n
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(izena)KO UDALAREN ETA (eraikin publikoaren izena)REN ARTEKO HITZARMENA EURONET 50/50
max PROIEKTUA GARATZEKO.

1

Asmoen aitorpena

Sinatzen duten alderdiak aurrekontu publikoko finantza baliabideen erabilera
ekonomikoan eta ingurumena zaintzeko natura baliabideen erabileran duten
erantzukizunaren jakitun dira.
Beraz, eraikinean honako baliabideak aurrezteko behar diren urratsak
ematea adostu dute:
Berokuntzarako, hozte-sistemarako eta ura berotzeko energia
Elektrizitatea
2

(Eraikinaren izena)ko konpromisoak
1 Eraikinaren erabiltzaileak bertan energia kontsumo arduratsua izatera adoretu.
2 Energia talde bat sortzea helburua lortzea errazteko. Talde hori honako pertsonek parte hartuko
dute: (zerrendatu, izena eta postua emanez)
(izena eta posizioa)
(izena eta posizioa)
(izena eta posizioa)
(izena eta posizioa)
Energia taldearen eginkizun nagusiak honakoak izango dira (besteak beste, xeheagoak eta
pertsonalizatuagoak izan daitezke):
Proiektua koordinatzea eta haren funtzionamendu ona bermatzeko behar diren erabakiak
hartzea.
Eraikin publikoaren kudeaketa energetikoan indarrak eta ahuleziak atzematea eta hobetzeko
proposamenak egitea.
Zentroko energia kontsumoa monitorizatzea, fakturazio mailan zein jarraipen/neurketa
dispositiboen kudeaketaren bidez (halakorik balego).
Funtsezko eragile guztiak engaiatzea eta energia aurrezteko ekintzak bultzatzeko itunak
egitea.
Proiektua gainerako erabiltzaileen artean zabaldu eta lortutako aurrezpenak jakinaraztea.
3 Gutxienez 50/50 proiektua gauzatzearen erantzukizuna izango duten pertsona bi izendatzea,
energia taldean ere egongo direnak.
- Izen-abizenak:
- Izen-abizenak:
4 Jardueren eta hartutako neurrien erregistroa eramatea.
5 50/50 sarean parte hartzea, Europa osoko beste instalazio publiko batzuekin 50/50 proiektuaren
aplikazioari buruzko esperientziak eta informazioa partekatzeko.
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2. ERANSKINA

2. ERANSKINA: ERAIKINEKO KUDEAKETA
TALDEAREN ETA UDALAREN ARTEKO
SINADURARAKO HITZARMEN EREDUA.

2. ERANSKINA

3

(Izena)ko Udalaren konpromisoak
1 Proiektua zuzen burutzeko behar diren dokumentazio eta informazio guztiak ematea. (Honakoak
zehaztu daitezke: azken hiru urteetarako energia kontsumoaren datuak, eraikineko planak, etab.).
2

Energia taldean parte hartzea. Udalak pertsona bat izendatuko du gutxienez, bera izango da

proiektuaren jarraipenaren eta ezarpenaren arduraduna eta zentro horretako energia taldean egongo
da.
3 Lortutako aurrezpenen zati bat itzultzea lortutako emaitzen arabera.
4 Bere udalerrian 50/50 metodologiaren aplikazioa zabaltzea eta beste udal ekipamenduak antzeko
jardueretan parte hartzera bultzatzea.
4 Erreferentziako balioak
1 Proiektuan lortutako aurrezpenen kalkuluaren abiapuntua finkatzeko, azken hiru urteetan iturri
bakoitzak izandako hileko energia kontsumoa erabiltzen da, honako taulako fakturetan erakutsita.
2 Elektrizitatea

Elektrizitate kontsumoa (kWh)
Aldiak

Urt

Ots

Mar

Api

Mai

Eka

Uzt

1 (20__)
2 (20__)
3 (20__)
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Abu

Ira

Urr

Aza

Abe

Guztira

Gasa/erregaia

Erregai kontsumoa (kWh)
Aldiak

Urt

Ots

Mar

Api

Mai

Eka

Uzt

Abu

Ira

Urr

Aza

Abe

Guztira

1 (20__)
2 (20__)
3 (20__)

Oharra: Fakturek hil biko edo hiru hileko kontsumoa baino adierazten ez badute, azken hilari dagokion
laukiko datua baino ez da bete beharko. Gas (edo beste erregaien) kontsumoak kWh-tan egon behar
du erregistratuta.
5

Aldaketak erabileran edo jarduera edo lan orduetan (3. Eranskinean ageri bezala)
Energia taldeak eraikinaren erabileran gertatutako edozein aldaketa garrantzitsu erregistratuko du,
hala nola aldaketak kanpoko egituran, berokuntza sisteman edo beste zerbitzu teknikoetan, edo
zentroa irekitzeko ordutegian, aldaketa horiek proiektua bitartean energia kontsumoan izandako
inpaktua ebaluatzeko. Erreferentziako balioak aldaketa horietara egokitu beharko dira.

6 Gastuko aurrezpenen kalkulua
Energia horniduran lortutako aurrezpenak balio ekonomiko bihurtuko dira, hornidura horretarako
egungo prezioak erabiliz haiek konbertitzeko.
Horretarako, uneko urterako energia kontsumoa erreferentziako urteko kontsumoari kendu eta gero
aurreztutako kWh-ak uneko urteko energia horniduraren batez besteko prezioarekin biderkatuko da.
Kalkulu horretarako metodoaren xehetasunak proiektuaren webean eskura daitezke (http://euronet5050max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-savings-calculation-tool).
Elektrizitate aurrezpenaren kalkulua
Lortutako aurrezpenak erreferentziako urtearekiko aldea izango dira:
Aurrezpenak (kWh-tan = erreferentziako urteko kWh – uneko urteko kWh
Kasu horretan erreferentziako urteko kWh-a neurtutako hiru urteen batez besteko aritmetikoa izango
da. Ondoren kWh-ak bider elektrizitatearen urteko batez besteko prezioa egingo da.
Elektrizitate aurrezpena kalkulatzeko, printzipioz, ez dago balio haztaturik, hura zentroaren erabilera
orduetan edo kontsumoan eragin zuzena duen beste parametroren batean aldaketa bat egonez gero
baino ez da aplikatuko.

Energia aurrezpena eraikin publikoetan. 2. ERANSKINA 27

2. ERANSKINA

3
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Berokuntza aurrezpenen kalkulua
Berokuntza energiako aurrezpena kalkulatzeko, erregai kontsumoa gradu-egunen (GE) arabera
haztatuko da. Gradu-eguna urte jakin baterako hotz maila adierazten duen unitatea da. Hala
aurrezpenaren kalkulutik kanpoko tenperaturak erregai kontsumoan izandako eragina atera daiteke.
Berokuntzako aurrezpena kalkulatzeko, lehenik gradu-egunetarako erreferentzia normalizatuko
kontsumoa ezarri behar da, uneko urteko gradu-eguneko kontsumo estandarra kalkulatzeko. Ondoren
uneko urteko kontsumo erreala kenduko dugu kalkulatutako kontsumo estandarretik. Azkenik, kWh-ak
bide erregaiaren urteko batez besteko prezioa egingo da.
Lortutako guztizko aurrezpenak elektrizitateko aurrezpenen eta erregaiko aurrezpenen batura izango
da.
7 AURREZPENEN BANAKETAREN ARTEKO ERLAZIOA (pertsonalizatua izan daiteke egoki iritziz
gero)
Guztizko aurrezpenak honela banatzen dira:
%50 eraikinaren kudeaketarako.
%50 udalarentzat
8 ORDAINKETA ETA DIRUAREN ERABILERA (udalak eta eraikineko kudeaketa taldeak gaiari buruzko
hitzarmenak pertsonalizatu beharko dituzte)
Aurreztutako kopuruaren ordainketa urtero egingo da, funtsezko kalkuluak prest egon orduko, baina ez
___________________ (hiru hilabete 6. sailean adierazitako funtsezko dataren ondoren) ondoren.
Eraikineko kudeaketa taldeak erabakiko du jasotako diruarekin zer egin. Prozesu horretan, energia
taldeari kontsultatu beharko zaio.
9 HITZARMENAREN HASIERA ETA IRAUPENA
Hitzarmen hau ....................... egunetik ................... egunera jarriko da indarrean. Aldi horretan
erreferentziako balioak ez dira aldatuko. Hitzarmena berritu egin daiteke alderdi biek hala nahi izanez
gero.
Eraikineko kudeaketa taldearen sinadura
(Ordezkariaren izena)

Udalaren sinadura
(Ordezkariaren izena)

______________________(e)n, 20__(e)ko _______________aren ____(e)(a)n
Honen laguntzaz,
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EURONET 50/50 MAX proiektuko esparruan eraikin publikoetan egindako auditoria energetikoek auditoria
energetiko arruntetatik bereizten dituzten zenbait ezaugarri berezi dauzkate. Besteak beste:
Teknikoki dokumentu zorrotzak dira baina energia taldeak ulertzeko errazak.
50/50 energia taldeak egindako eraikinaren deskribapena biltzen dute. Energia berrikuspenak
deskribapen horretan egongo dira.
Arreta berezia jartzen diete zentroaren kudeaketari eta funtzionamenduari, eraikinaren deskribapena
eta kontsumoko guneak ahaztu barik.
Eraikinaren jarraipen energetikoa ahalbidetzen dute, kontsumoaren xehetasunak era ulergarrian
erakutsiz, energia taldeko kideek erabiliko dituzten dokumentuekin bat etorririk.
Eraikinek dauzkaten arazo nagusiak erakusten dituzte, baina bereziki helduz inbertsio txikia behar
duten ekintzei eta, batez ere, jardunbide onen sustapenari lotutako ekintzei (erabilgarriak izango dira
energia taldearentzako gida edo inspirazio gisa).

Laburbilduz... Energia taldeei laguntzeko dokumentu teknikoak dira.

AUDITORIA ENERGETIKOAREN EGITURA OROKORRA:
1 Sarrera eta auditoriaren metodologia.
A Lan esparruaren, helburuen, bisiten, lan metodoen, eta abarren aurkezpena.
B Eraikinaren deskribapen orokorra. Eraikinaren eta haren ezaugarri nagusien, kokapenaren eta
eraikin motaren (etxebizitza familiabakarra, mehelinen artekoa, izkinako eraikina, solairu kopurua,
etab.), han burutzen diren jardueren eta solairuz solairuko banaketaren, funtzionamendu orduen,
eta abarren aurkezpen laburra.
2 Eraikinaren eta haren energia kontsumoaren deskribapena.
A Eraikinaren inguratzaile termikoaren azterlana (hormak, leihoak, itxidurak, sabaiak, etab.)
B Dauden energia iturrien eta kontsumo gorabeheren deskribapena. Kontratuen xehetasunak
(berokuntza eta elektrizitaterako), kontsumo grafikoak, energia adierazleen kalkuluak.
C Eraikineko instalazioen deskribapena. Aire girotua/berokuntza zentrala, ur bero sanitarioa,
instalazio elektrikoak (neurgailuak, kontrol-panelak, konexioak), kontsumo iturri nagusiak (etxeko
elektrotresnak, ekipamendu informatikoak, etab.), itxidurak eta teilatu motak (teilak, aire-ganbera
duen edo ez duen teilatu laua, fibrozementua...), energia berriztagarriko instalazioak:
3 Eraikineko kudeaketa energetikoaren deskribapena.
Egin beharreko mantenurako pertsonak eta zereginak, argiak nork itzaltzen dituen, garbiketa lanen
egutegia, kontrol zentralik dagoen, berokuntza edo aire girotua urte sasoiaren arabera amatatu edo
pizteko ordurik finkatu den, instalazio publikoen erabiltzaileen sentsibilizaziorako / ohiturak aldatzeko
ekintzarik garrantzitsuenak, azken urteetan egindako berriztatzeren bat edo beste edozein ekintza
esanguratsu, edo epe laburrean zerbait aurreikusi den, besteak beste.
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4 Proposatutako ekintzak:
Proposatutako ekintzen zerrenda, bai energiaren kudeaketan jardunbide egokiak aplikatzeko, bai
ekipamenduetan inbertitzeko (kopuru txikikoak).
5 Egoera energetikoari buruzko ondorioak. Honakoak kontuan hartuta:
A Eraikineko energiaren erabileran dauden ahulezia eta indar nagusiak (kontsumoko joerak,
kontsumo gune nagusiak, zerk kontsumitzen duen gehien eta zergatik...).
B Energia kontsumoaren adierazleak (Check-it-out-Project europar proiektutik aterata)
Berokuntzako urteko kWh/m², Min / Batez beste / Max
Elektrizitateko urteko kWh/m², Min / Batez beste / Max
C Proposatutako ekintza nagusiak.
D Bisitan egindako edo teknikariek egoki iritzitako beste ohar batzuk.
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Lortutako aurrezpenak urtero kalkulatu behar dira, eta horretarako
zerikusia duten alderdi guztiek (eraikineko kudeaketa taldea, udala eta
proiektuko bazkideak) ados jarri beharko dute haiek neurtzeko
metodologia sinple, ulerterraz eta zorrotz batean. Kalkulu horren bidez
energia aurrezpenen balioa aterako da kWh, CO2 tona eta eurotan.
Aurrezpen horien %50, eurotan, udalak eraikin publikoari transferitu
beharko dion kopurua da.
Euronet 50/50 proiektua Excel orri bat garatu du energia aurrezpenaren
kalkulu

horiek

erraztu

eta

homogeneizatzeko.

Euronet

50/50

proiektuaren lehen edizioan bazkide bakoitzak parte hartu zuen eskola
bakoitzarentzako kalkuluak egin zituen. Orain Excel fitxategia 50/50 sare
zabalduan sartuko diren eraikinetako energia taldeentzako tresna
bihurtu da, euren aurrezpenen kalkuluak lehenago egin diren bezala egin ahal izan ditzaten.
Excel tresna erabilerraza da eta honako atalak dauzka:
1 Programaren orri nagusia.
2 Programarako ongietorria eta kalkulu-orriko edukien deskribapena.
3 Kalkuluen azalpena.
4 Datuak sartzea. Eraikineko sail bakoitzak bete beharreko zatia da hau.
5 Aurrezpenaren kalkulua. Urterako gradu-egunak baino ez dira jarri behar hor.
6 Kontsumoaren grafikoak.
7 Erabilitako isuri eragileak eta beste datu interesgarri batzuk.

http://euronet50-50max.eu/es/component/content/article/2-uncategorised/51-energy-savings-calculation-tool

Aurreztutako energia kalkulatzeko, “datu sarrera” fitxak eta “aurrezpenaren kalkulua” fitxarako gradu-egun
zutabeak eskatu bezala bete behar dira. Gainerako datuak automatikoak dira.
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KALKULATZEKO METODOLOGIA
Helburu nagusia urtebetean aurreztutako energia kopurua kalkulatzea da,
honakoak kontuan hartuz:
Elektrizitate kontsumoa
Berokuntza kontsumoa (gehienetan gas naturala)
Energia kontsumoaren murrizketaren bidez lortutako aurrezpenak balio
monetario bihurtzen dira haiei energiaren uneko prezioak aplikatuz.
Alegia, aurreztutako kWh kopurua hornidura bakoitzerako (elektrizitatea
eta gas naturala) kalkulatuko da eta urteko batez besteko prezioarekin
(fakturetatik hartua) biderkatuko da.
Horregatik, funtsezkoa da Udalak urteroko elektrizitate eta erregaiko fakturak ematea.
Uneko urterako urteko kontsumoan aurreztutako kWh kopurua kalkulatzeko uneko kontsumoari
erreferentziako urteko kontsumoa (aurreko hiru urteetako batez bestekoa) kendu behar zaio. Horren
ostean, aurreztutako kWh kopurua bider energiaren urteko batez besteko prezioa egingo da, aurrezpen
horiek eurotan duten zenbatekoa ezagutzeko.
Zelan definituko da erreferentziako urtea?
Euronet 50/50 max proiektuak aurreko hiru urteetako batez besteko kontsumoa darabil erreferentziako
balio. Datu horiek udalek (edo faktura energetikoak ordaintzen dituenak) eman behar dituzten hileko
fakturetatik hartuko dira.
Proiektua garatu bitartean, energia aurrezpena 50/50 Sareko eraikinek 50/50 proiektua aplikatuko duten
urteetarako kalkulatuko da eta eraikin guztietako energia aurrezpenak uneko urteko kontsumoa
erreferentziako balioekin erkatuz kalkulatuko dira.
Eraikinaren erabileran edo instalazioetan energia kontsumoan eragina izan dezakeen aldaketarik egonez
gero, kontuan hartu beharko dira kalkuluak egiterakoan.

1 ELEKTRIZITATEKO AURREZPENEN KALKULUA.
Lortutako aurrezpena erreferentziako urteko kontsumoaren eta uneko urteko kontsumoaren arteko
aldea da.

Aurrezpena (kWh-tan) = erreferentziako urteko kWh – uneko urteko kWh

Erreferentziako urterako kWh-tako zifra, arestian esan legez, azken hiru urtetako batez bestekoa da.
Ondoren, kWh-ak bider elektrizitatearen urteko batez besteko prezioa egingo da.
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BEROKUTZAKO AURREZPENEN KALKULUA.
Berokuntzako aurrezpenen kalkulua zailagoa da, egun-graduak (GE) kontuan hartu behar direlako.
Egun-gradua urte jakin baterako hotz maila adierazten duen unitatea da. Eraikinak ezin du kontrolatu
kanpoko tenperaturaren eragina eta eragin zuzena du erregai kontsumoan. Egun-graduak kalkulu
prozesuan sartuz arazoa zuzentzen da.
2.1 Zelan atera egun-graduak.
Euronet 50/50 max proiektuak, batez ere,

webgunea www.degreedays.net erabili du egun-

graduak kalkulatzeko. “Egun-gradu mota” atalean “berokuntza” eta 15° Cko tenperatura oinarria
hautatu behar dira.
Garrantzitsua da eraikin publikotik gertuen dagoen estazio meteorologikoa aukeratzea.
2.2 Erreferentziako balioa kalkulatzeko.
Erreferentziako urtea kalkulatzeko balioak egun-graduekin haztatu behar ditugu, eta urte
bakoitzerako kalkulatu behar ditugu:

1. urteko kontsumoa (MWh)

Egun-gradu bakoitzerako

=

kontsumoa (MWh/EG)

1. urteko egun-graduak

Ondoren, hiru urteen batez bestekoa egiten da erreferentziako kontsumo estandarizatua
ateratzeko.

Kontsumoa

Kontsumoa
+
(MWh)/1. urteko egun-graduak

Kontsumoa
(MWh)/2. urteko egun-graduak + (MWh)/3. urteko egun-graduak
3

2.3 Uneko urteko aurrezpena kalkulatzeko
Hurrengo urratsa uneko urteko (1. urtea) egun-graduak bider erreferentziako kontsumoa, arestian
bezala (2.2 puntua) kalkulatuta, egitea da, uneko urterako kontsumo normalizatua ateratzeko,
hots, instalazioak, energiaren erabileran neurri berezirik hartu gabe, izango zukeen kontsumo
kalkulatua.

1. urteko egun-graduak x normalizazio faktorea (2.2 puntua) = 1. urterako kalkulatutako

Azkenik, lortutako aurrezpenak kalkula daitezke, uneko urterako kontsumo normalizatua kenduz,
kontsumo errealen batez bestekoa erabiliz (energiaren fakturetatik zuzenean lortuta).

Energia aurrezpena (MWh) = 1. urterako kalkulatutako kontsumoa – 1. urterako kontsumo
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3 LORTUTAKO AURREZPENAK, GUZTIRA
Guztira lortutako aurrezpena elektrizitateko aurrezpenaren eta erregaiko aurrezpenaren batura izango
da
4 ERAIKIN PUBLIKOKO FINANTZA SARRERAK
Lortutako aurrezpenen %50 udalarentzat (edo eraikineko energiako fakturak ordaintzen
dituenarentzat) da eta beste %50 eraikinaren kudeaketarako. Udalak ez du ezer jarriko eraikin
publikoak aurrezpenik lortzen ez badu, baina edozein kontsumotan (elektrizitatea edo gasa)
aurrezpena egonez gero, udalak egindako esfortzuak saritu ditzake, lortutako aurrezpenen erdiak
itzuliz.
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Argitalpen honetako edukien erantzukizuna haren egileei baino ez dagokie. Ez du derrigorrez islatzen
Europar Batasunaren iritzia. EACI eta Europako Batzordea ez dira hemen zabaldutako informazioari eman
dakiokeen erabileraren erantzuleak.
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