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EAEko Administrazio Publikoak ezarri beharreko neurri gomendagarrien 

instrukzio-proposamena 

Testuingurua 

Ukrainako gerra, besteak beste, ustekabeko ondorio ekonomiko, sozial eta energetikoak 

eragiten ari da. Tentsio geopolitikoak gas naturalaren, elektrizitatearen eta petrolioaren 

prezioen igoera zorabiagarriak eragin eta energia-merkatuak eraldatu dituzte, prezioen 

aldakortasuna eta segurtasunik eza eraginez. 

Munduko eta Europako energia-merkatuek ezegonkortasun-garaiak bizi dituzte, eta, beraz, 

azkar jokatu behar dute Europar Batzordeak, Estatuek eta erregioek. 

Errusiatik datorren gasa eskuratzeko eta erabiltzeko mugak ikusita, uztailaren 20an Europako 

Batzordeak kontingentzia-plan baten oinarriak iragarri zituen negu honetarako aurreikus 

daitekeen energia-krisiari aurre egiteko. Plan hori uztailaren 26ko Energia Ministroen 

Kontseiluan berretsi da, gas-kontsumoa murrizten laguntzeko neurriak hartu beharko direla 

dioen mezuarekin. 

"Save gas for a safe winter" jakinarazpenak hurrengo zortzi hilabeteetan gas-eskaria modu 

koordinatuan murriztea ezartzen du, eta hori funtsezkotzat jotzen da urtean zehar kostuak eta 

nahasmenduak ahalik eta gehien mugatzeko. 

Euskadi ez da salbuespena eta  Europa osoan gertatzen ari denak gurean ere eragina du, eta 

Eusko Jaurlaritza adi dago Europako Batzordean hartzen diren erabakiei. 

Bruselak Europa osorako plan bat zabaltzen du, estatu kide bakoitzak eta eskualde bakoitzak 

bere errealitatera egokitzeko. 

Egia da Euskadin ez dugula gas-horniduraren murrizketarik aurreikusten datorren 

udazken/negurako, baina egia da errealitate horrek eragina izango duela baliabide horren 

kostuaren igoeran, bereziki, eta energiaren prezioaren igoeran, oro har. 

Testuinguru horretan, trazatu beharreko kontingentzia energetikoaren plana izango denaren 

oinarriak ezartzen dira, eta bi printzipio barneratzen dira, euskal erakundek eta gizarteak 

berezko eta ezinbesteko dituztenak biak: elkartasuna eta erantzukizuna. 
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Kontingentzia energetikoaren plan hau hiru zutabetan oinarritzen da: 

- Administrazioa 

 

- Industria eta enpresa-sarea 

 

- Pertsonak eta etxebizitzak 

Administrazioa, eragile eredugarria 

Alerta energetikoko egoera honetan, euskal administrazioak rol traktore eta eredugarria bete 

behar du. Horretarako, betetze-gida bat du: 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa. 

Lege hau erreferentziazko tresna garrantzitsua da, eta eragile publiko guztien inplikazioarekin 

bizkortu behar da hura garatzea eta betetzea. Era berean, bada garaia, Basque Green Deal 

delakoaren ildotik, Europar Batasunean energia-politikan eta klima-aldaketan emandako eta 

partekatutako jarraibideei erantzuteko. 

Epe ertain eta luzeko eredu energetikoaren diseinuan aurrera jarraitzeaz gain, 2022ko uda 

honetako alerta energetikoak gaur egun gasaren eta energiaren kontsumoa murrizten laguntzea 

eskatzen digu, udazken/neguan tentsionamenduak murrizteko garaiz jarduteko. 

Horretarako, Eusko Jaurlaritzak energiaren eraginkortasunari eta aurrezpenari lotutako politikak 

eta ekintzak areagotzea proposatzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 

Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen garapena eta betetzea bizkortzeko 

eskatzen du. 

Proposamena gainerako toki-administrazioei 

Proposamena Eusko Jaurlaritzako sail guztiekin, Foru Aldundiekin eta Eudelen bitartez, Udalekin 

kontrastatuko da. 

Helburua da jarraibide bat izatea, Kontingentzia Planari gehituko zaiona, elkartasunaren eta 

erantzukizunaren printzipioetan oinarritua, eta administrazioaren, industriaren/enpresa-

sarearen eta herritarren/etxeen zutabeetan oinarritua. 
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Energia-eraginkortasunari buruzko gomendioak administrazio publikoen 

eraikinetan 

Berokuntza 

 Berokuntzako eta ur bero sanitarioko sistemek elektrizitatea bero-ponpen bidez 

(aerotermia, geotermia) edo beste berriztagarri batzuen bidez (biomasa, ur berorako 

eguzki-energia termikoa) erabiltzeko joera izan behar dute pixkanaka. 

 Eraikin handiagoetarako, biomasa-galdarek berokuntzarako alternatiba jasangarria 

eskaintzen dute, energia berriztagarria erabiltzen dutelako. Zurezko ezpala edo pelleta 

bertako energia berriztagarriko iturriak dira, eta berotegi-efektuko gasak isurtzea 

saihesten dute. 

 Berokuntza-instalazioek ondo erregulatuta egon behar dute, funtzionamendu 

eraginkorragoa izan dezaten. Erradiadoreetan balbula termostatikoak jartzeak aretoak 

gehiegi berotzea saihesten du, eta erabili gabeko geletan tenperatura jaistea 

ahalbidetzen du. 

 Erresistentzien berogailu indibidualak, konbektore motakoak edo olio-erradiadoreak, 

erabiltzea saihestu, ez baitira eraginkorrak. 

 Komeni da aldian-aldian egiaztatzea berokuntza-sistemaren programazioa bat datorrela 

lan-ordutegiarekin. 

 Berokuntza-sistemaren mantentze-lanak eta berrikuspenak eguneratuta daudela eta 

hobetzeko gomendioak betetzen direla egiaztatu behar da. 

Termostatoa eta erosotasuna 

 Bulego batean, ez da ohikoa da langile guztiak eroso egotea tenperaturarekin, neguan 

edo udan. Sentsazio termikoa ez da berdina babestutako eremuetan edo leihoetatik 

gertu edo aire-korronteak dauden eremuetan. Ez da berdina fisikoki pasiboa den lana 

duen pertsonarentzat, ezta aktiboagoa den batentzat ere, adibidez, mantentze-lanetako 

teknikari batentzat. Baina gutxieneko jarraibide batzuk jarraituz, arazoak minimizatu 

ditzakegu, kontuan hartuta erregulazioak optimizatuta egon behar duela langile 

gehienentzat, eta beti egon daitekeela gustura egongo ez den norbait. 

 Neguan termostatoa 20ºC-tan erregulatu behar da. Hortik gorako gradu bakoitzeko, 

energia-kontsumoa % 7 handitzen da beharrik gabe. Gauez eta asteburuetan, komeni 

da tenperatura 15ºC-ra jaistea. 

 Laneko arropa egokia izan behar da urteko sasoirako. Berokuntza garaian, arropa gutxi 

eramatea ez da koherentea bulegoan hotzaz kexatzearekin. 

 Udan, termostatoaren tenperatura 25ºC-tan finkatu behar da. Hozte-sistema piztean, 

termostatoa ez da normalean baino tenperatura baxuagoan doitu behar; ez da 

azkarrago hoztuko eta kontsumoa gehiegizkoa izango da. 
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 Aireztapena saihestu behar da berokuntza- edo hozte-sistema piztuta dagoenean, eta 

aireztapena erabil daiteke tenperatura energia-gasturik gabe erregulatzeko, kanpoko 

baldintzek ahalbidetzen dutenean. Beroa berreskuratzeko aireztapena ere aukera bat 

da. 

 Batzuetan, klimatizazio-aparatuek hotz-sentsazioa ematen duten eta pertsonengan 

ondoeza eragin dezaketen aire-korronteak sortzen dituzte. Aireztapen-hodien saretak 

berbideratu daitezke, edo difusio-saretak instalatu, aire-korronteak uniformeago 

banatzea lortzeko, edo, beharrezkoa bada, kaltetutako pertsonaren mahaia birkokatu. 

Argiztapena 

 Argiztapenean energia aurrezteko, LED teknologia erabiltzea gomendatzen da. 

Teknologia horrek goriek baino hamar aldiz potentzia txikiagoa erabiltzen du, eta bizitza 

erabilgarria hamar aldiz handiagoa da. LED teknologia lehenbailehen ezarri behar da 

zure eraikinean. 

 Komeni da hodi fluoreszenteak erabiltzen dituzten luminaria zaharrenen ordez LED 

luminariak erabiltzea. Luminaria eraginkorra bada, hodi fluoreszentea LED batekin 

bakarrik alda daiteke. 

 Ordezkatu jada goritasun-bonbilla eta bonbilla halogeno guztiak, bakarren bat geratzen 

bada: ez itxaron erre arte. 

 Argi naturala aprobetxatu, modu naturalean argiztatutako eremuetako argia itzali. Hau 

guztia automatikoki egiteko sistemak daude. 

 Ez argitu okupatu gabeko eremuak. Argiztapen-ordutegiak kontrolatu eta presentzia-

sentsoreen erabilera kontuan hartu korridore eta bainugeletan: pertsonen 

mugimenduak detektatzen dituzte eta argia piztea eta itzaltzea optimizatzen dute. 

Instalatzea erraza da, eta ez oso garestia. 

Elektrizitatea kontsumitzen duten aparatuak 

 Ordenagailu pertsonalek, pantailek eta inprimagailu modernoek denbora jakin bat igaro 

ondoren atseden-egoerara igarotzeko gaitasuna dute. Ziurtatu zure bulegokoak ez 

direla behar baino denbora gehiago geratzen piztuta. 

 Lantokian hozkailua badago, kontuan izan behar da eguneko 24 orduetan funtzionatzen 

ari dela, eta energia-kontsumitzaile handia dela. Kontsumoa murrizteko, atzeko aldean 

aireztatuta egon behar du eta ez du behar baino tenperatura txikiagoan erregulatuta 

egon behar. Zaharra bada, komeni da eraginkor batekin ordezkatzea: inbertsioa urte 

gutxi barru amortizatuko da. 

Ura eta hondakinak 
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 Bulegoetan paper asko erabiltzen da. Lan-prozedurek erabilitako paper inprimatuaren 

kopurua murrizteko pentsatuta egon behar dute. Birziklatu papera edukiontzi bereiziak 

erabiliz; birziklatzen den paper tona bakoitzak 14 zuhaitz moztea, 50.000 litro ur 

gastatzea eta 300 kg petrolio erabiltzea saihesten du. 

 Komunean kontsumitzen da ur gehien bulegoetan. Txorrotak edo zisterna matxuratzen 

badira, berehala konpondu behar dira. 

 Komenigarria da lantokian ur beroa erabiltzeko aukera saihestea, ezinbestekoa ez bada, 

termo elektrikoak kenduz edo deskonektatuz. 

Isolamendua 

 Neguan zein udan, isolamendu on batek kanpoko baldintzen aurkako babes gisa 

funtzionatzen du, barnealdeak erosoago mantentzen laguntzen du eta energia-

kontsumoa murrizten du. 

 Aire-korronteak sor ditzaketen gaizki doitutako leihoak, ateak eta pertsiana-kaxak 

ordeztea edo konpontzea komeni da, isolamendu termiko indartuko beira bikoitzak 

instalatuz, hala nola igortze baxuko beirak edo beira selektiboak. 

Kontsumoen kontrola 

 Energia-kontsumoen aldizkako kontrola egin behar da, kontsumo handiago edo 

txikiagorako joerak aztertuz eta arrazoituz. 

 Informazio erabilgarria lor daiteke zure eraikineko kontsumo elektrikoaren karga-kurbak 

aztertuz. Kurba horiek elektrizitatea banatzen duen enpresaren webgunean edo 

merkaturatzailearenean daude eskuragarri, eta, bertan, kontsumoa orduz ordu ikus 

daiteke, ia denbora errealean. Horietan, ordutegitik kanpo, energia elektrikoaren 

gehiegizko erabilera antzeman daiteke. 

 Kontratatutako potentzia elektrikoak egokia izan behar du, azken urtean behatutako 

potentziaren arabera. Ziurtatu urtero teknikari espezializatuek berrikusten dutela. 

Fotovoltaikoa 

 Administrazio publikoen eraikinen estalkiak aprobetxatzeko unea da, 

autokontsumorako instalazio fotovoltaikoak ezartzeko, eraikin beraren kontsumorako 

dimentsio egokiarekin. 

Eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria 

 Jendaurreko herri-administrazioetako eraikin guztiek energia-eraginkortasunaren 

ziurtagiria eduki behar dute, ikusteko moduan. 

Mugikortasun iraunkorra 
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 Lantokira oinez, bizikletaz edo garraio publikoz joan-etorriak sustatu behar dira, bai 

langileentzat, bai publikoarentzat. 

 Jendeari jakinarazi zure bulegora garraio publikoan iristeko modurik onena, inguruko 

autobus-lineak edo metro-geltokiak zeintzuk diren azalduz. 

 Bizikleta garraiobide osasungarri eta ekologikoa da, gero eta gehiago erabiltzen dena. 

Eskatu zure udalerriari bizikletentzako aparkalekuak edo bizikleten mailegu-puntu bat 

jartzeko zure bulegoaren inguruan. 

 Ibilgailu pribatua erabili behar denean, modu eraginkorrean erabili behar da: azeleratu 

eta leunki frenatu, autoa ez mantendu minutu bat baino gehiago motorra ralentin, eta, 

ahal dela, martxa luzeak erabiliz zirkulatu. 

 Ibilgailu berriek ordezko energiak erabili behar dituzte euskal administrazio guztietan, 

4/2019 Legearen arabera. Kategoria honetan sartzen diren ibilgailuak hauek dira: 

elektriko puruak, hibrido entxufagarriak, gas naturalekoak, PGL edo bioerregaiak. 

 Ibilgailu bat behar baduzu, baloratu ibilgailu elektriko bat erostea, kontuan hartuta 

haren autonomia eta konexio elektrikoa duen aparkaleku finko bat eduki behar dela 

berriz kargatzeko. 

 

 

 


