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9.ERANSKINA 

 
 

SINTESI TXOSTENA 
 

 
“ERRENTERIAKO UDALERRIAREN KANPO ARGITERIA 

PUBLIKOAREN ARGI KUTSADURA ETA 
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN AZTERKETA”. 

(Tokiko Agenda 21-eko A3.2.2. ekintza) 
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1.   OBJEKTUA   
 
 
Txosten honetan Errenteriako udalerrian kanpo argiteria publikoan egindako azterketan 

jasotako emaitzak aurkezten dira, haren argi giroa Eraginkortasun Energetikoa eta Argi 

Kutsadura arloetako irizpideetan oinarriturik zehazteko. Azterketa 2007ko iraila eta 2008ko 

otsaila bitartean burutu da. 

 
 
2.   SARRERA   
 

 

Kanpo argiteria ezinbesteko hiri zerbitzua da ibilgailuen bide, oinezkoen gune, bizikleta 

bide eta orokorrean argiztatua izan behar duen edozein kaletan erabiltzaileen segurtasuna 

bermatzeko. Ohiko ekintzen garapena errazten du, bai garapen ekonomikoari dagozkion 

aspektuetan zein garapen sozial eta kulturalari dagozkienetan ere, gauez aisialdi jarduerak 

burutzea, gure ondare monumentala begiztatzea eta abar baimenduz. 

 

Garapen grina horrek argiteria instalazioen kopuruak zein hauek eragiten dituzten 

argiztatze mailak gora egitea eragin du, argiteriaren gestioan oinarrizkoak diren aspektuak 

kontuan hartu gabe, hala nola zerbitzuaren kalitatea, eraginkortasun energetikoa eta argi 

iturrien banaketa besteren artean. 

 

Honek guztiak giro kutsadura eragiten duen iturri bihurtu du argiteria publikoa, trafikoa, 

hondakinak eta abar izan daitezkeen bezala. Gainera xahutze energetiko eta 

ekonomikorako fokua ere bada. 

 

Halere, argi gelditu behar da efektu kaltegarri hauen arrazoia ez dela argia bera, argiteria 

instalazioen diseinu eskasak baizik ez baitute erabiltzaileen segurtasuna eta gozamena 

lortzeko eta inguruarekiko inpaktu negatiboa izateko aspektuei erantzun osoa ematerik 

lortzen. 
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Argiteriak ingurugiroarekin dituen interakzio negatiboetatik, garrantzitsuenak argi kutsadura 

(gaueko argi itsualdia, argi arrotza, itsualdiak, biodibertsitatearen gaineko efektuak, 

begiztatze astronomikoa oztopatzea,…), hondakin arriskutsuak sortzea, Negutegi Efektua 

Eragiten duten Gasen (GEI) emisioa, eraginkortasun energetiko eskasa eta batez ere 

aurreko guztiak inplizituki dakarren gain-kontsumo energetikoa ditugu. 

 

 
Luminaria kutsagarriak: globo erakoak (argia zerurantz emitituz) 

 

 
Errenteriako gaueko argi itsualdia 
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Gaueko argi itsualdia: ez da izarrik ikusten zeruan 

 

 
Argi arrotza 

 
Horregatik, eta argiteria publikoa tokiko administrazioaren energia kontsumoaren arrazoi 

nagusietako bat izanik, helburu nagusietako bat izan behar du haren eraginkortasun 

energetikorako planetan, argiteriaren diseinua nazioarte mailako gomendioetan ezarritako 

argiztatze beharretara doituz. 

 

Gainera, CO2 emisioak gutxitzeko beharrak argiteriaren gestio jasangarrian zuzenean 

eragiten du, gutxitze horretan laguntzeko tokiko administrazioak dauzkan erantzukizun 

zuzeneko jarduera nagusietako bat baita. Horregatik Euskal Ingurumen Estrategian 

jasotako erabakietako bat da eta baita Klimaren aldeko Hirien Sarearen konpromisoetako 

bat, Kyotoko protokoloa betetze bidean, materia honen gaineko legeria haztea bultzatuko 

duena. 
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Orokorrean ez da hiritargoan arazo honen inguruko kontzientziarik existitzen, “benetan 

gogaikarria” den zarataren kutsaduraren aurrean ematen dena bezalakoa, nahiz eta honen 

inguruan legeak garatzen hasi diren; autonomia erkidegoen mailan jadanik hainbat lege 

onartu dira  (Kanariar Irlak, Katalunia, Balear Irlak, Kantabria, Nafarroa) eta beste hainbat 

udal ordenantza ere (Burgos, Tarrega, Kordoba, Santander, besteren artean) eta 

aurreikusita dago estatu mailan araudi bat prestatu eta onartzea horretarako oso zirriborro 

aurreratua egonik. 

 

Oso hedaturik dago zenbat eta argi gehiago hobeto sineskera faltsua. Eta hori bai gezur 

borobila, gehiegizko argiztapena eta modu desegokian zuzendurik itsualdia eragin dezake 

erabiltzailearengan, adibidez, oztopo baten aurreko haren erantzuteko ahalmena gutxituz. 

Gaudi jenialak zioen bezala: “Argia justua izan behar da, ez gehiegi ez gutxi, bai batak zein 

besteak itsutzen baitute”. 

 

Hori guztiagatik, energia aurreztu eta haren erabilera optimizatzea lehentasunezko 

helburua behar du izan etorkizuneko planteamendu guztietan, ingurugiroa hobetzeko 

ikuspegitik zein udalaren gastua murriztearen aldetik (azpimarratu behar da atal honetan 

argiteriak udal baten kontsumo energetikoaren %50 suposatzen duela gutxi gora behera). 

 

Halere aipatu behar da bereziki, aurrezte energetiko eta ekonomikoak zein argi 

kutsaduraren gutxitzeak ez duela argi puntuak murriztea suposatzen, justua eta hobeago 

argiztatzea baizik, dagokion tokirantz, hiritargoaren segurtasunean kalterik eragin gabe. 

 

Zentzu honetan, azterketa honen helburu nagusia Errenterian Kanpo Argiteria Publikoa 

optimizatzeko oinarria ezartzea da kalitate-eraginkortasun energetikoa faktoreen 

arabera, ahal eta aplika daitekeen neurririk handienean jasangarritasun, inguruarekiko 

errespetu eta eraginkortasun energetikoaren ikuspegitik kontsumoak gutxitu eta zerbitzua 

hobetzeko udal planifikazioan kontuan hartu beharreko argi irizpideak eta irizpide 

energetikoak definituz.  
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Gainera udalerriaren errealitate energetiko eta argizkoa ezagutzea suposatzen du, eta 

definitu eta kalkulatutako argiteriaren gestio eta jasangarritasunaren adierazleen bidez 

udaleko Kanpo Argiteria Publikoaren jarraipen iraunkorra eta gestio eraginkorragoa modu 

dinamiko eta eraginkorrean egitea baimentzen da, Tokiko Agenda 21 planen barruan, 

Errenteriaren errealitate eta beharrekin bat eginez.  

 

Beraz azterketa hau Errenteriako Udalaren tokiko jasangarritasun politiketan kokatzen da 

eta hauei erantzun ematen baimentzen du: 

 

• 2004ko urriaren 29ko osoko bilkuran Aalborg-eko Gutunarekiko atxikimendua 

onartu zen, jatorriz izen bereko daniar hirian sinatu zen adierazpen instituzionala, 

zeinaren bidez Udala garapen jasangarria sustatzeko konpromisoa hartzen duen, 

udalaren gestioan Jasangarritasun irizpideak hartzea onartuz. 

 

Horrela, azterketa honek Aalborg-eko Gutunaren lau espezialitate-arlotan laguntzen du 

zuzenean: 

 

CARTA DE AALBORG 

I.3 Tokiko estrategiak Jasangarritasunerantz 

I.6 Hiri ekonomia Jasangarritasunerantz 

I.10 Munduko aldaketa klimatikoaren erantzukizuna 

I.14 Hiri gestioaren tresnak Jasangarritasunerantz 
 

 

• Eta 2006ko martxoaren 31n Udaleko Osoko Bilkurak Errenteriako 

Jasangarritasunerako Tokiko Ekintza Plana-ren testua onartu zuen aho batez. 

Horrela, Tokiko Agenda 21 prozesuaren ezarpenaren fase honi bukaera ematen 

zitzaion, erakunde honek Aalborg-eko Gutuna sinatzerakoan bere gain hartzen 

zuen konpromisoa betez. Data honetan ere Udalak “Euskal Herriko 

Jasangarritasunerako Konpromisoa” izeneko dokumentu instituzionala ere bere 

egin zuen. 
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3.    KALITATE HELBURUAK: ARGI ZONAKATZEA  

 
Lehenago aipatutako legeria eta gomendioetan oinarrituz argi zonakatze bat burutu da 

Errenterian, Argiteria moten edo udalerriko kale bakoitzerako aplikagarriak diren Argiztapen 

Mailen arabera zein argi kutsadurarekiko babesa edo gunearen distira graduaren arabera, 

udalerriko gune ezberdinetan garatu beharreko jarduera mota kontuan izanik (ikusi 1. 

eranskina: Errenteriako Argi Zonakatzea). 

 

 
4.    EMAITSAK: ARGITERIA ETA JASANGARRITASUN ADIERAZLEAK 
 

Azterketa tarte ezberdin bitik hasita burutu da: 

 

1. Errenteriako maila modu globalean, definitutako 7 kaletan gehi Udaletxean egindako 

azterketaren bidez (haietan batez besteko argiztatze mailen gauetako neurketak burutu 

dira, lux-etan hain zuzen ere), udalerriaren adierazgarri eta karakteristikoak direnak 

argiteria instalazioei eta kale tipologiei dagokienez. Kale eredu bakoitzak ordezkatzen 

duen udalerriko kaleen ehunekoa estimatu da, emaitzak estrapolatu ahal izateko 

Errenteria osoko jasangarritasun adierazleak lortzeko. Ondoan datozen irudietan 

lortutako kale ereduen irudikapenak erakusten dira: 

 

 
Kale eredua: Dario Regoyos 
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Kale eredua: Viteri 

 
 

 
Kale eredua: Masti-Loidi 

 
 

 
Kale eredua: Urdaburu 
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2. Xehetasunez burutu da Alde Zaharrean eta Galtzaraborda kalean. Azterketa biak 

definitutako kale nagusietan ez ezik ondoko kaleetan ere zentratu dira, ingurugiroaren 

ikuspegitik eta proiektuaren helburuen arabera, beharrezkoa da diagnostikoa eremu 

oso batean eta ez kale jakinetan egitea. Ondoko irudietan xehetasunez aztertu 

beharreko eremuak erakusten dira: 

 

  Alde Zaharreko Gunea 
 

 

 

 Galtzarabordako Gunea 
 

Kalkulu eremua

Kalkulu eremua
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Lortutako emaitzak ondoren definitzen diren Errenteriako argiteria publikoaren 

jasangarritasun adierazleetan laburbiltzen dira: 

 
 

CL1 adierazlea: Kontsumo energetikoa 

Udalerriko argiteria publikoak biztanleko ordaindutako urteko zenbatekoa. 

Unitatea Euroak / Biztanleko 

Kalkulua Udalak argiteria publikoaren instalazioengatik ordaindutako kontsumo 
elektrikoaren urteko fakturak, gehi mantentze gastuak. 

 
 
 
 

CL2 adierazlea: Argi puntu kutsagarriak 

Argiteria publikoan onargarriak diren FHS mugak gainditzen dituzten, edo merkurioa 
bezalako hondakin arriskutsuak dauzkaten argi puntuen ehunekoa. 

Unitatea Argi puntuen ehunekoa 

Kalkulua 

Ondoko ezaugarriak dituzten argi puntuak zenbatzen dira: 
 

a) Kokatzen direneko gunean, distira onargarriaren zonakatzearen 
arabera,  onargarria den FHS handiagoa inplikatzen duten 
luminariak, 

b) edo bereziki arriskutsuak diren hondakinak dauzkaten lanparak 
(merkusioa,…), zonakatzearen arabera desegokiak E guneetarako.

 

Adierazlea argi puntu hauek udalerriko argiteria publikoak guztira osotzen 
duenarekiko suposatzen duen ehunekoa da. 

 

 
CL3 adierazlea: Eraginkortasun Energetikoa 

Udalerriko argiteria publikoaren instalazio guztiaren eraginkortasun energetikoa. 

Unitatea W / m2 / 10 lux  

Kalkulua 

Argiztatua izan behar duen azalerarekiko zerbitzuan dagoen batez 
besteko iluminantziaren ebaluazioa guneka. Argiztatua izan behar duen 
azalera osoan lortutako emaitza partzialen batuketa, udalerrian 
instalatutako potentzia aktibo osoagatik zatituko dena. Instalazioak 
energetikoki eraginkorrak izango dira ondoko balioa lortuz gero: 
 

W / m2 / 10 lux < Lortu Beharreko Helburua (IDEA/CEI) 
 
Udalerrian energetikoki eraginkorrak diren instalazioen ehunekoa lortzen 
da. 
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CL4 adierazlea: Argiztapen maila 

Udalerrian (CEI) nazioarteko argiztapen mailen helburuak betetzen dituen, %20 batean 
gainditu gabe, argiztatu beharreko azaleraren ehunekoa. 

Unitatea Udalerrian argiztatua izan behar duen azaleraren ehunekoa 

Kalkulua 

Ebaluazio partzialak burutzen dira ondoren dagokion argiztapen batez 
besteko mailarekin (lux) alderatuz, emaitza positibotzat ondokoa hartuz: 
 

CEI maila < Argiztapen maila (lux) < 1,2 * CEI maila 
 
Emaitza positiboa lortu deneko guneen azaleraren ehunekoa udalerrian 
guztira argiztatu behar den azalera osoarekiko. 

 

CL5 adierazlea: Argi arrotza 

Argi mailaren gutxitze aldian haren etxebizitzaren fatxadetan 2 (lx) baino argiztapen 
maila handiagoa jasotzen ari den populazioaren ehunekoa. 

Unitatea Udalerriko populazioaren ehunekoa. 

Kalkulua 

Egoitza eraikin bakoitzaren fatxadan argiztapen batez besteko mailak 
ebaluatu eta eraikinaren bizilagunekin elkarlotu. 
 
Etxebizitzaren fatxadetan 2 lx baino argiztapen maila handiagoa jasotzen 
ari den populazioaren batuketa egin eta udalerriaren populazio 
osoarekiko suposatzen duen ehunekoa lortu. 

 
 
 
 

CL6 adierazlea: Argi itsualdia 

Instalatutako fluxutik zerurantz zuzentzen denaren ehunekoa. 

Unitatea Instalatutako Fluxu Osoaren ehunekoa 

Kalkulua 

Guneka zerurantz zuzentzen den argi fluxua ebaluatu, islapenen 
ekarpenak otuan hartuz. Udalerrian zerurantz zuzentzen den fluxu 
osoaren batuketa egin. 
Udalerrian guztira instalatutako fluxuarekiko suposatzen duen ehunekoa 
kalkulatu. 

 
 
 
 

CL7 adierazlea: Negutegi Efektua eragiten duten Gasak (GEI) 

Udalerrian argiteria publikoko instalazioek urteko eragiten dituzten CO2 tonen kopurua. 

Unitatea Tn CO2 

Kalkulua Urtean argiteria publikoak kWh-tan egindako kontsumotik abiatuta, 
atmosferara jaulkitzen diren CO2 tonen kopurua ebaluatu. 
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Errenteriako udalerriko kanpo argiteria publikoaren instalazioetan, haren argi giroa 

Eraginkortasun Energetikoa eta Argi Kutsadura bezalako irizpideetan oinarriturik 

bereizteko, egindako azterketaren ondoren, ondoko emaitzak azaltzen dira definitutako 

adierazleetarako: 

 

Errenterian maila globalean: 
 

Adierazlea Balioa

CL1: Urteko energia kontsumoa (€/ biztanleko) 15,6 

CL2: Argi puntu kutsagarrien ehunekoa 57,7

CL3: Energetikoki eraginkorrak diren instalazioak dauzkan udalerriaren ehunekoa 6,2 

CL4: Gomendatutako argiztapen maila betetzen duen udalerriaren ehunekoa 6,5 

Em fatxada > 2 lux 78,6CL5: Argi arrotzaren eragina jasotzen duen 
populazioaren ehunekoa Em fatxada > 10 lux 18,1
CL6: Gaueko Argi Itsualdia (Instalatutako fluxutik zerurantz emititzen den 
ehunekoa) 22,0

CL7: Negutegi Efektua duten Gasen Emisioa (Tn CO2) 1.275
 
 
 Emaitza hauek Errenteriako Kanpo Argiteria Publikoa osotzen duten luminarien (2.683 

unitate) %55,6 batez bestean FHSinst > %5 emaitza lortzen dutela adierazten dute, hau 

da, galtzada argiztatzeko erabiltzen ez den luminarien horizontaletik gorako argi fluxua 

emititzen dutela. 

 

 Gainera, egun kaleak argiztatzen dituzten lanparen (100 unitate) %2,1 kutsagarriak dira 

(Halogenuro Metalikoak), hondakin arriskutsu eta toxikoak eragiten dituztelako, haien 

emisio espektroa ultramorerantz biziki zeharkaturik dagoelako eta Goi Presioko 

Sodiozkoak baino eraginkortasun txikiagoa dutelako (ia %28 gutxiago), udalerrian 

nagusi direnak. 
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 Eraginkortasun energetikoari dagokionez, helburua egoitza, oinezko eta ibilgailuen 

guneetarako, balio maximo legez, 0,54 w/m2/10lux lortzea da. Udalerri osorako 

lortutako emaitza helburuaren gainetik dagoen 1,6 w/m2/10lux izan da, eraginkortasun 

energetiko oso baxua adierazten duena hain zuzen ere. Zehazki, udalerriaren %6,2ak 

dauzka energetikoki eraginkorrak diren argiteria instalazioak, nagusiki globo eta farol 

erako luminariak ez dauzkaten kaleekin identifikatzen direnak. 

 

 Galtzadan kalkulatutako argiztapenaren batez besteko mailak Espainiako Argiztapen 

Batzordearen gomendioen arabera onargarriak diren mailetatik kanpo daude funtsean 

(hauen azpitik edota %20 baino gehiago gainetik).  

 

Zehazki, udalerriaren %6,5a aurkitzen da gomendioek zehazten dutenaren barruan, 

%74a gutxi gora behera gehiegi argiztaturik dagoen bitartean (%20 gomendatutako 

minimoaren gainetik) eta %19-ak gomendatutako maila minimoen azpiko mailak 

dauzka. 

 

 
 Argi arrotzaren eragina jasotzen duen populazioren kasuan, kalitate helburuaren 

arabera emaitza aldatu egiten da. Horrela, helburu bezala hartzen da fatxadan 

bertikalean emandako argiztapen mailak 2 lux-etakoak izatea. Populazioaren %79ak 

gutxi gora behera (30.976 biztanle) azaltzen ditu argi arrotzak eragindako eragozpenak. 

Aldiz helburua 10 lux-etakoa bada, populazio hori %18ra jaisten da nabarmenki. Argi 

dago arazoa luminariak fatxadetan loturik dauzkaten kaleetan eta globo edo villa erako 

luminariak dituztenetan ematen dela. 

 

 
 Gaueko Argi Itsualdiaren kasuan, FTI-aren (instalatutako fluxu osoa) %22a luminarien 

horizontalaren gainetik galtzen da, azaleren islapenak kontuan hartu gabe, 14.029 Klm 

gutxi gora behera suposatzen duena, eta zeruko gangarantz “galtzen” dira neurri handi 

batean argi kutsaduraren beste parametroetako bat den Gaueko Argi Itsualdia eragiten 

lagunduz. 
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 Errenteriako udalerriko kanpo argiteria publikoak udalerriak osotasunean dauzkan 

Negutegi Efektua Eragiten dituzten emisioei egindako ekarpena 1.275 CO2 tonatakoa 

da. Parametro hau negutegi efektua eragiten dituzten bestelako fokuekin aldera daiteke 

(trafikoa adibidez) eta udalerriko kanpo argiteria publikoak eragindako GEI emisioak 

udalerrian ematen diren guztiekiko suposatzen duten ehunekoa kalkulatu. 

 

 
 Azterketa globalaren azken ondorio bezala, luminariek emititutako fluxu osotik 

potentzialki erabilgarria den fluxua %29,5 dela lortzen da. Kutsagarria den fluxua 

galtzada argiztatzeko erabiltzen ez dena da, hau da, galtzada argiztatzen erabiltzen ez 

dena, eta fatxadetan argi arrotza eta zeruan argi itsualdia eragiten duena. 

 

 
 Urtean eurotan egindako kontsumo elektrikoari dagokionez, 102.200 € inguru galtzen 

dira urtean udalerriko galtzadak ez argiztatzen (61.600 € luminarien horizontalaren 

gainetik argiztatuz eta 40.600 € fatxadetako lehen leihotik hasita argi arrotz legez) eta 

beraz galdutako diru zein energia ditugu. 

 

 

Galtzaraborda gunea 
 

Adierazlea Balio

CL1: Urteko energia kontsumoa (€/ biztanleko) 8,2 

CL2: Argi puntu kutsagarrien ehunekoa 85,0

CL3: Energetikoki eraginkorrak diren instalazioak dauzkan udalerriaren ehunekoa 33,3

CL4: Gomendatutako argiztapen maila betetzen duen udalerriaren ehunekoa 42,9

Em fatxada > 2 lux 100 CL5: Argi arrotzaren eragina jasotzen duen 
populazioaren ehunekoa Em fatxada > 10 lux 46,6
CL6: Gaueko Argi Itsualdia (Instalatutako fluxutik zerurantz emititzen den 
ehunekoa) 28,5

CL7: Negutegi Efektua duten Gasen Emisioa (Tn CO2) 65,9
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Alde Zaharra gunea 
 

Adierazle Balio

CL1: Urteko energia kontsumoa (€/ biztanleko) 7,7 

CL2: Argi puntu kutsagarrien ehunekoa 76,8

CL3: Energetikoki eraginkorrak diren instalazioak dauzkan udalerriaren ehunekoa 26,9

CL4: Gomendatutako argiztapen maila betetzen duen udalerriaren ehunekoa 15,4

Em fatxada > 2 lux 95,8CL5: Argi arrotzaren eragina jasotzen duen 
populazioaren ehunekoa Em fatxada > 10 lux 63,1
CL6: Gaueko Argi Itsualdia (Instalatutako fluxutik zerurantz emititzen den 
ehunekoa) 24,6

CL7: Negutegi Efektua duten Gasen Emisioa (Tn CO2) 72,3
 
 
 Galtzarabordan argiztapen mailak betetzen ez dituzten kale guztiak gehiegi argiztaturik 

daude (% 57,1), argiztapen beharretan defizitik daukan kalerik ez dagoelarik.  

 

 

 Alde Zaharrean, kaleen %50 gehiegi argiztaturik daude eta %34,6-k argiztapen defizita 

dute, hau da, haien neurriek segurtasuna, ikuste-konforta, ikuste-gida eta abarren 

gutxieneko baldintzak lortzeko ezarritako gomendioak ez dituzte betetzen. 

 

 

 Honek gune bakoitzeko eraginkortasun energetikoa, kalkulatutako kaleen totala 

kontuan hartuz, %30 eta %35 baino txikiagoa dela Alde Zaharrean eta Galtzarabordan 

hurrenez hurren inplikatzen du, udalerriko batez bestekoaren gainetik badaude ere. 

Eraginkortasun energetikoaren emaitzak 0,51 eta 0,63 w/m2/10lux dira Alde Zaharrean 

eta Galtzarabordan hurrenez hurren, biak gutxigatik helburuaren gainetik. 

 
 
 Aipatutako guneetan bizi den ia populazio osoa argi arrotzaren eragina jasotzen du, 

argi fluxuaren gutxitze aldia kontuan hartuz. Gutxitze aldia kontuan ez bada hartzen 

eragina jasotzen duen populazioa ia erdia da. 
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 Luminari kutsagarriak globo erakoak dira (Mirage) eta Alura FHS %49,1 eta %17 izanik 

hurrenez hurren, nahiz eta parametro honen arabera Mirage izenekoak kutsagarriagoak 

diren. Honek zera inplikatzen du, gune bakoitzean instalatutako fluxu osoaren %46,1 

eta %41,4 luminarien gainetik zeru eta fatxadetarantz proiektatzen dela. 

 

 Zehazki, fluxuaren %21,5 eta %12,9 argi arrotz, eta %24,6 eta %28,5 Gaueko Argi 

Itsualdi bihurtzen da Alde Zaharra eta Galtzarabordan hurrenez hurren. Apenas 

%32,7% eta %37,1-a proiektatzen da galtzadetan, hau da, potentzialki erabilgarria da, 

ikusi den bezala gehiegizko argiztapena ere eragiten baitu. 

 

 Azkenik alor ekonomikoan, 7.322,5 € eta 5.991,2 €-ko xahuketa ematen da urtean Alde 

Zaharra eta Galtzarabordan hurrenez hurren, galtzada argiztatzera ematen ez den 

energia elektrikoaren kontsumoan hain zuzen ere. 

 

 

Ondoren azaltzen diren irudietan gune bakoitzeko kaleetan lortutako argiztapen mailak 

erakusten dira (zenbakizko emaitzak GIS gestiorako tresnaren barruan aurkitzen dira): 

 

Alde Zaharreko xehetasun azterketa: 
 

 
Plano orokorra zorua: galtzadak 
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Foru Plazaren ikuspegia hiru dimentsiotan: galtzadak 

 

 
Juan Ignacio Gamon Zumar-kalea eta Nafarroa Hiribidea hiru dimentsiotan: galtzadak 

 

 
Plano orokorra hiru dimentsiotan: zerua 
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Planoa hiru dimentsiotan: zerua 

 

 
Plano orokorra hiru dimentsiotan: fatxadak 

 

 
Juan Ignacio Gamon Zumar-kalea eta Nafarroa Hiribidea hiru dimentsiotan: fatxadak 
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Galtzarabordako xehetasun azterketa 
 

 
Plano orokorra hiru dimentsiotan: galtzadak 

 

 
Galtzaraborda kalea eta Parke hiru dimentsiotan: galtzadak 

 

 
Plano orokorra hiru dimentsiotan: zerua 
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Urdaburu hiru dimentsiotan: zerua 

 

 
Urdaburu eta Parke hiru dimentsiotan: fatxadak 

 

 

 

5.    GOMENDIOAK 

 
Jarduera edo neurri zuzentzaileen plana azterketa honetan Goi Hemisferioaren 

Fluxuarentzat onargarritzat ezarritako muga baino ehuneko altuagoa instalaturik daukaten, 

energetikoki ez-eraginkorrak diren eta diseinu eta neurria dela eta argiaren kopuru zein 

kalitatearen ikuspegitik argiztapen desegokia eragiten duten Kanpo Argiteria Publikoaren 

instalazioei zuzentzen zaie. 
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Gestio sistemaren barruan, argiz gehien kutsatutako kaleetan zenbait neurri zuzentzailek 

suposatzen duten aukera eta eragina aztertu da: Darío Regoyos, Parke edo Galtzaraborda, 

adibidez, non Mirage erako luminaria kutsagarriak dauden eta Alde Zaharrean, Santa Maria 

adibidez, Villa erako luminariekin. 

 

Era berean Image luminaria mota duten kaleetan argiztapen mailak murrizteko aukera 

aztertu da, Morrongilleta edo Viteri-n, adibidez, luminariak kutsagarriak ez badira ere, 

argiztapen aldetik gomendatutakoa baino ia hiru aldiz gehiago ematen baita. 

 

Ondoren lortutako emaitzak erakusten dira: 

 

Mirage luminaria goi hemisferiorantz babesturik dagoen beste bategatik ordezkatzea 
(Derio Regoyos, Parke, Galtzaraborda-n adibidez):  
 

Egungoa 1. Hobekuntza Ordezkatzea 2. Hobekuntza 3. Hobekuntza 4. Hobekuntza 5. Hobekuntza

Mirage 
(11 u) 

 

DQR500 
(11 u) 

Potenzia 
Gutxitxea

(100w) 

Luminariak 
Gutxitxea 

(9 u) 

Ordezkatzea 
eta 

Potentzia 
Gutxitxea 

Konbinatua

 
 
 
 

    
                           Egungo egoera                                Egoera luminariak aldatutakoan  
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Adierazlea Izendapena Egungoa 1. 
Hobekuntza

2. 
Hobekuntza

3. 
Hobekuntza 

4. 
Hobekuntza 

5. 
Hobekuntza

CL1 
Urteko kontsumoa 

gutxitzea 
(Urteko € kostuaren %) 

- 0,0 33,3 18,2 33,3 45,5 

CL2 Argi puntu 
kutsagarrien %  100 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

CL3 Eraginkortasun 
energetikoa 1,7 1,0 1,8 1,6 1,1 1,0 

Em galtzada (10-12 lux) 11,8 20,1 7,4 10,3 12,0 10,7 

Um 0,14 0,10 0,50 0,11 0,11 0,10 

Em fatxada 20,7 16,9 12,9 16,3 10,5 8,4 

Em zerua 9,9 5,4 6,2 8,3 3,3 3,0 

Argi arrotza 
Em fatxada > 2lux SI SI SI SI SI SI 

CL5 
Argi arrotza 

Em fatxada > 10lux SI SI SI SI SI NO 

CL6 Gaueko argi itsualdia 49,1 5,2 49,1 49,1 5,2 5,2 

CL7 GEI gasen emisioa 2,78 2,78 1,85 2,27 1,85 1,52 

Potentzialki erabilgarria den 
fluxuaren % 9 18 9 10 17 19 

Galtzada argiztatzen erabiltzen 
ez den fluxuaren ehunekoa. 
Kutsagarria da zerurantz eta 
fatxadetarantz galtzen delako 

67 22 67 67 22 22 

 

 

Fatxadetarantz eta zerurantz emititzen den argi fluxuaren murrizketa ikusten da, argi 

arrotza zein gaueko argi itsualdia txikiagotuz. Honek galtzadan zuzenean proiektatzen den 

argi fluxua globo erako luminariekin ematen denaren ia bikoitza izatea suposatzen du, 

argiztapen mailak gomendioen barruan mantentzen direlarik. 

 

Eraginkortasun energetikoan nabarmen egiten da aurrera 2., 4. eta 5. hobekuntzekin, hau 

da, ordezkatze, eta luminarien kopuru zein instalatutako potentzia gutxituz. 
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Villa motako luminaria goi hemisferiorantz babesturik dagoen beste bategatik 
ordezkatzea 
(Alde Zaharran adibidez):  
 

Egungoa 1. Hobekuntza Ordezkatzea 2. Hobekuntza 3. Hobekuntza 4. Hobekuntza 5. Hobekuntza

Villa  
(7 u) 

 

S250Q 
(7 u) 

 

Potentzia 
Gutxitzea

(100w) 

Luminariak 
Gutxitxea

(5 u) 

Potentzia 
Konbinatua 

(100w) 

Potentzia 
Konbinatua

(70w) 

 

 

 

 
Egungo egoera (ezk.) eta luminariak aldatutakoan (eskuinean) 
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Adierazlea Izendapena Egungoa 1. 

Hobekuntza
2. 

Hobekuntza
3. 

Hobekuntza 
4. 

Hobekuntza 
5. 

Hobekuntza

CL1 
Urteko kontsumoa 

gutxitzea 
(Urteko € kostuaren %) 

- 0,0 33,3 28,6 61,9 66,7 

CL2 Argi puntu kutsagarrien 
%  100 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

CL3 Eraginkortasun 
energetikoa 1,1 0,4 1,1 1,3 0,4 0,5 

Em galtzada (10-12 lux) 28,2 79,1 18,4 17,5 27,8 20,0 

Um 0,29 0,52 0,55 0,40 0,13 0,18 

Em fatxada 6,0 4,0 3,8 7,7 1,5 1,3 

Em zerua 5,8 6,8 3,6 3,9 2,3 1,8 

Argi arrotza 
Em fatxada > 2lux SI SI SI SI NO NO 

CL5 
Argi arrotza 

Em fatxada > 10lux NO NO NO NO SI NO 

CL6 Gaueko argi itsualdia 32,2 0,0 32,2 32,2 0,0 0,0 

CL7 GEI gasen emisioa 1,77 1,77 1,18 1,26 0,67 0,59 

Potentzialki erabilgarria den 
fluxuaren % 16 50 17 14 49 47 

Galtzada argiztatzen erabiltzen ez 
den fluxuaren ehunekoa. 
Kutsagarria da zerurantz eta 
fatxadetarantz galtzen delako 

49 12 49 62 13 13 

 
Fatxadak eta zerurantz emititzen den argi fluxuaren murrizketa ikusten da, argi arrotza zein 

gaueko argi itsualdia txikiagotuz. Honek galtzadan zuzenean proiektatzen den argi fluxua 

moldatu gabeko farol erako luminariekin ematen denaren ia hirukoitza izatea suposatzen 

du, argiztapen mailak gomendioen barruan mantentzen direlarik. 

Halere, 10 eta 12 lux bitarteko argiztapen maila lortzeak, diseinuaren azterketa zorrotzagoa 

eskatuko luke, argi puntuen arteko tarteak handitzearekin batera. 

 

Eraginkortasun energetikoan nabarmen egiten da aurrera 1., 4. eta 5. hobekuntzekin, hau 

da, ordezkatze, eta luminarien kopuru zein instalatutako potentzia gutxituz. 

 



AAC Centro de Acústica Aplicada S.L AAC 080209 9.Eranskina pág. 25 de 33 

 
 
Parque Tecnológico de Alava - 01510 MIÑANO (VITORIA-GASTEIZ)    Tel.: 945 298233  Fax: 945 298261 
c/Alvarez Mendizabal 89 – MADRID   - C/Blasco Ibañez 56 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

Instalatutako argi puntuak edota potentzia gutxitzea 
(adibidez, Morrongilleta, Viteri, eta abar.): 

 
 
 

Egungoa 1.Hobekuntza 2.Hobekuntza 3.Hobekuntza 4.Hobekuntza 5.Hobekuntza 

Image 
(6 u) 

 

Luminariak 
Gutxitzea 

(4 u) 

Potentzia 
Gutxitzea 

(100w) 

Potentzia 
Gutxitzea

(70w) 

Konbinatua 
(100w) eta  

(4 u) 

Konbinatua 
(100w) eta 

 (5 u) 

 

 

 

 

    
Egungo egoera (ezk.) eta luminariak aldatutakoan (eskuinean) 

 

Kasu honetan egungo egoeran galtzadan ematen diren argiztapen mailak murriztea da 

helburua, gomendioen lau aldiz gainetik baitaude, instalazioan ahal den eraginkortasun 

energetikorik hoberena lortuz. 
 

Horretarako, proposatutako jarduerak, erabiltzailearen segurtasunean kalterik eragin gabe, 

instalatutako potentzia eta luminarien kopuruaren murrizketan oinarritzen dira, argi puntuen 

arteko tarteak handitzea ere inplikatuko lukeena. 



AAC Centro de Acústica Aplicada S.L AAC 080209 9.Eranskina pág. 26 de 33 

 
 
Parque Tecnológico de Alava - 01510 MIÑANO (VITORIA-GASTEIZ)    Tel.: 945 298233  Fax: 945 298261 
c/Alvarez Mendizabal 89 – MADRID   - C/Blasco Ibañez 56 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

 

Horrela, lortuko liratekeen argiztapen mailak  existitzen diren gomendioetara hurbilduko 

lirateke eta eraginkortasun energetikoa oso ona litzateke (0,5 azpitik kasu guztietan). 

Ekonomiari dagokionez urteko kostua %30 jaitsiko litzateke instalatutako potentzia 

murriztuz (3. hobekuntza) eta %33 luminaria eta potentziaren murrizketarekin (4. 

hobekuntza). 

 
Adierazle

a Izendapena Egungoa 1. 
Hobekuntza

2. 
Hobekuntza

3. 
Hobekuntza 

4. 
Hobekuntza 

5. 
Hobekuntza

CL1 
Urteko Kontsumoa 
gutxitzea (Urteko € 

kostuaren %) 
- 0,0 0,0 30,0 33,3 16,7 

CL2 Argi puntu kutsagarrien 
% 0 0 0 0 0 0 

CL3 Eraginkortasun 
energetikoa 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

Em galtzada (10-12 lux) 49,5 23,1 22,5 13,5 14,4 17,7 

Um 0,20 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 

Em fatxada 7,4 2,7 4,6 2,7 1,7 3,5 

Em zerua 2,8 1,4 1,4 0,8 0,9 1,1 

Argi arrotza 
Em fatxada > 2lux SI SI SI SI NO SI 

CL5 
Argi arrotza 

Em fatxada > 10lux NO NO NO NO NO NO 

CL6 Gaueko argi itsualdia 0 0 0 0 0 0 

CL7 GEI gasen emisioa 1,5 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 
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6.    EKINTZA PLANA 
 

Hasteko garrantzitsua da argi kutsadura murrizteko neurriek ez dutela argi puntu gutxiago 

ezta argiztapen maila gutxiago suposatzen, maila nahikoarekin hobeto argiztatzea, energia 

xahutzea suposatzen duten gehiegizko-argiztapenak saihesteko, eta energia modu 

eraginkorragoan aprobetxatzea baizik, argiztatu beharrik ez duten edota argiztatzerakoan 

molestiak eragiten dituzten gune edo fatxadak argiztatu gabe utzi zeta argia benetan 

beharrezkoa den tokirantz, hau da, zorurantz bideratuz. 

 

Eraginkortasun energetikoa eta energiaren kontsumo jasangarriaren ikuspegitik kanpo, 

kontuan hartu behar da gehiegizko argia eta ikuspen egokia ez direla gauza bera. Hau da, 

gestio sistemaren barneko ekintza planak kontuan hartu beharko du ingurugiro heziketaren 

beharra barneratutako argi gehiagok bizitza kalitate altuagoa suposatzen duenaren 

irizpidea aldatzeko. 

 
Horregatik, beharrezkoa da gestio sistemak ingurugiro heziketara bideratutako ekintzak 

izatea iritzi hori errealistago bategatik aldarazteko, zeinean diseinu egokiak, kontsumo 

justuak eta segurtasuna eta bestelako aldagai interesgarriak bermatzeko argiteriaren 

kalitatea eskaintzeak   lehentasuna izango duen, beste helburu batzuetarako beharrezkoak 

izan daitezkeen aurrekontuak gehiegizko argiztapenera ez bideratuz, eta bide batez, 

eraginkortasun energetikoari dagokionez Kiotoko eta jasangarritasun programetako 

helburuak betetzen direlarik. 

 

Helburu horiek lortzeko argiteriaren gestioari diziplina anitzeko planteamendua egokitu 

behar zaio udalerriaren garapenerako jasangarritasun programetan txertaturik. Horretarako 

helburu horretan parte hartzen duten parte guztiek modu praktikoan ikusi behar dute 

xedetza hori, tresna eraginkorretan oinarriturik eta informazio erabilgarria eskainiz, 

garrantzitsua da beraz azterketa oinarri teknikoetan zentratzea, modu errazean ulergarriak 

diren eta hobekuntzarekin zuzenean loturik dauden kalitate helburuak definituz. 
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Horrela, argi kutsadura, edo hobe esanda, argiteriaren gestio jasangarria, hiri izaera tipikoa 

duten bestelako ingurugiro aldagaiekin (kutsadura akustikoa, atmosferikoa,..) batera 

integratzea guztiz beharrezkoa da kalitatezko hiri giroa konfiguratzeko, haiek guztiek 

azaleratzen diren lotura estuak erakusten baitituzte, adibidez, kalitate helburuen definizioan 

(zonakatze ezberdinen interesak ahal den neurrian bat egitearen komenigarritasuna), 

ekintza planetan bezala, maiztasun handiz udalerriaren aspektu komunetan eragiten 

dituztenak. 

 

Horregatik ezinbestekoak dira planteamendu globalak emaitza eragingarriak lortzeko, 

konponbide egokiak eskain ditzakeen lehenagoko azterketa diziplina anitza egin gabe 

aldagai bat bestearen aurka moldatzen dituzten ikuspegi partzialetatik eramandako 

jarduerak saihestuz, hau da, ahal den neurrian, interes ezberdinak bateragarri egiteko 

ikuspegi bakoitzeko aspektu espezifikoak kontuan hartu behar dira. 

 

Udalerrian burututako azterketa honetatik eta aurreko premisetatik abiatuta, ekintza planak 

Errenteriako argiteriaren gestio sistemaren barruan jarraitu behar dituen ildoak definitzen 

dira, ondoren azaltzen direnak lortuz: 

 

 

1. Goi hemisferioranzko banaketa fotometrikoaren ikuspegitik Luminaria 
kutsagarriak birmoldatu edo ordeztu: globo zuria, globo difuso eta farol 

motatakoak (udalerrian argi puntuen % 50a baino gehiago direnak), goi 

hemisferiorantz emisioa (FHSinst < 5%) murriztuko duen itxiera sistema erantsi 

beharko dutenak haien fotometriak era berean argi fluxuaren banaketa hobeagoa 

baimenduz, zoruranzko proiekzioa handituz eta horizontaletik urrun. 

 

Zuzenketa honek gainera Gaueko Argi Itsualdia eta Argi Arrotza gutxitzea dakar 

zorurantz emandako argi kantitatea hobetuz, instalatutako potentzia gutxitu 

daitekeelarik erabilera egoki baterako argiztapen maila mantentzen bada. 
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2. Birjarpenetan edo ezarpen berrietan Halogenuro Metalikoen lanparak 
saihestu, Goi Presioko Sodio lanparak erabiliz, aurrekoak baino %28 

eraginkorragoak direnak, ia ez daukate hondakin toxiko eta arriskutsuak eragiten 

dituen osagarririk eta ez dute maila espektrala ikusgarria denetik kanpo kutsatzen. 

 

Halere, kasu berezietan kontuan har daitezke salbuespenak, interes turistikoa, 

monumentala, kulturala edo Hirigune Historikoaren kasuan bezala ondare arkeologikoa 

izateagatik nabarmendu nahi diren guneetan adibidez, non helburu hori argi zuriarekin 

lortuko den. Edozein modutan argiteria hau ordu jakin batean itzali beharko litzateke 

haren funtzioa beharrezkoa ez denean (23:00etan adibidez). 

 

Udalerriko hiri argiterian Behe Presioko Sodio lanparak erabiltzea aztertu: merkatuan 

daudenetatik eraginkorrenak dira, balio bizitza handia dute, ez dute hondakin toxiko 

zein arriskutsurik eragiten, monokromatikoak dira eta erradiazio osoa ikusgarria da, ez 

dute ultramorean emititzen eta beraz ez dute landare eta animaliengan eragiten, 

erosotasun handia eta ikusmen zolitasuna eta kontrasteen pertzepzio egokia 

baimentzen ditu. Erreprodukzio kromatiko eta kolore errendimendu baxuak dauzka 

aldiz. 

 
 

3. Funtsezkoa da ere, Errenteriako garapen jasangarri eta bizitza kalitateari 

dagokienez, hiritarraren sentsibilizazioa eta ingurugiroarekiko heziketa 

kutsadura mota honen aurrean. Arazoa hiritarrek eta profesional ezberdinek argi 

kutsadurak suposatzen duen ingurugiro problematikaz eta argiteriaren erabilera 

arrazional batek ematen ditun onura ekonomiko, bizitza kalitate eta segurtasunaz 

duten pertzepzio faltak eragiten du. 

 

Zentzu honetan udalak egoki ikusten dituen txosten honen emaitzak argitaratuko ditu 

Ingurugiro eta Mendi Sailaren udal web orrian. Gai honen inguruko argitalpenak eta 

prentsa oharrak burutuko dira. 

 

Alor honetan hiritarren kontzientziazioa eta helburu honetarako udalerrian burutzen 

diren aldaketak erabiltzea sustatzeko modua aztertuko da. 
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4. Argi emisio baxuko esparruak sortu zeinetan argi kutsaduraren aurreko babes 
berezia egon beharko duen, Udal Ordenantzaren bidez ondoko aspektuak arautu 

eta mugatuz: 

 

 Argiteriarik gabeko guneak deklaratu. 

 

 Argiteriaren erabilera mugatua edo argiteria balio minimoetan erabili beharko 

duten guneak deklaratu: Luminaria modeloa (%0 FHS), Behe Presioko Sodio 

Lurrineko lanparak, piztuta egoteko ordutegi mugatua (23:00ak arte), argiztapen 

maila minimoak, fluxu erreguladoreak ezarri, eta abar. 

 

 

Hauek lirateke guneak: 

 

• Parke eta baso guneen esparruak Errenteriako udalerriaren biodibertsitateari 

dagokionez bereziki: 
 

a) Alaberga baso gunea 

 
b) Oiartzun ibaiaren erriberako basoa Gabierrota, Fanderia eta Lartzabalen 

 
c) Arramendi gunea  

 
d) Igantzi-Pontika baso gunea 

 

• Ekologia, paisaia eta animaliei dagokienez interes berezia duten urbaniza ezina del 

lurzoruaren esparruak 

 
a) Aiako Harria Parke Naturala eta Komunitate mailako gune garrantzitsua, Natura 

Sarea 2000 integratutakoa, Añarberen esparruan. Parke Natural honek 16 habitat 

mota dauzka (azaleraren %24) eta 38 interes komunitarioko espezie (2 ugaztunak, 

28 hegaztiak, 2 arrainak, 4 ornogabeak eta 2 landareak)  

 

b) Lau Haizeta Parkea, Errenteriaren esparruan. 

 
c) Errenteriako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorreko Katalogoan Ondare 

Arkeologiko eta Ondare Natural (7. eranskina) legez jasotako elementuak: 
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o Igoin-Akota eta Txoritokieta Estazio Megalitikoetako Monumentu 

Megalitikoak 

o Gune Arkeologikoak 

o Babes Hertsi Baso Guneak 

o Babestutako Baso Guneak 

o Paisaia Interes Handiko Guneak 

o Formazio Geologikoak: Dolinak 

o Babestutako Zuhaitzak 

 
 

 

• Errenteria udalerriko animalientzat intereseko guneak, hau da, mehatxatutako, 

katalogatutako edo intereseko espezientzat (lepidopteroak, sagu-zaharrak, gauez 

aritzen diren hegazti edo ugaztunak, espektro elektromagnetikoaren maila 

ultramorearekiko sentikorrak direnak) Hegazti eta habitaten Zuzentarauan, 

Mehatxatutako Espezien Euskal Katalogoa eta abarretan babesturik daudenak 

barne, elikatzeko edo ugaltzeko habitat egokiak osotzen dituzten guneak 

 

•  Indarrean dauden europar bisoi eta Pirinioetako muturluzearentzako Gestio 

Planetan arau izaera duten kartografiei dagozkien Errenteriako udalerriko guneak.  

 

Interes natural bereziko gune hauetan, murrizketak bertara heltzeko guneetan 

argiztapena ezartzeko beharra dagoen ala ez kontuan hartu behar du, Behe 

Presioko Sodio Lurrineko lanparak soilik erabiliz habitataren gaineko argi inpaktua 

oso txikia baita.   

 

•  Errenteria udalerriko lurzoru urbaniza ezina. 
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5. Udal ordenantza edo bestelako araubide baten bidez definituko dira argiztapen 
irizpideak eta instalazioen kalitate helburuak, galtzadako argiztapen mailak, 

aplikatutako kasuetan luminantzia, uniformetasunak eta fatxadetako argiztapen 

mailak mugatuz. Horrekin batera luminarien baldintza fotometrikoak, haien 

errendimendua, lanpara mota, etab. Eta 4. atalean definitutako argi emisio baxuko 

guneetako definizio eta murrizteak baita. 

 

 

6. Azterketa honetan definitutako parametroen kalkuluen eguneratzea burutuko da 

urtero, adierazleen urteko jarraipena eginez haien garapena ebaluatu eta Udaletik 

eramandako jarduera zuzentzaileak baloratzeko. Nabarmentzekoa da atal honetan, 

Udaleko Zerbitzu Elektrikoaren politikaren barruan, jadanik ezarri direla hainbat 

jarduera ildo honi jarraituz, luminaria kutsagarriak (globo erakoak) kutsagarriak ez 

direnekin ordeztuz, Dario Regoyos, Parke eta Galtzaraborda kaleetan adibidez. 

 
 
 

7. Kanpo Argiteriaren Udal Ordenantza onartuko da Eraginkortasun Energetikoaren 

bidez Ingurugiroaren babesa lortzeko. Helburua Errenteriako udalerrian kokatutako 

kanpo argiteria instalazioek, publiko zein pribatuek, bete behar dituzten baldintzak 

ezartzea izango da, kontsumitzen duten energiaren erabilera eraginkor eta 

arrazionalaren bidez eta gaueko argi itsualdia gutxituz ingurugiroaren babesa 

hobetzeko asmoz; instalazio horiek eman behar dituzten bide segurtasun, 

oinezkoen eta jabegoen segurtasunean kalterik eragin gabe. Honetan fluxu 

murriztaileak ezartzea ziurtatu beharko da eta argiztapen helburuak aldi bietan 

ezarri: altua (23:00ak arte adibidez) eta baxua gauean zehar 

 

 

8. Azterketa honetan definitu eta proposatutako jasangarritasun 7 adierazleak 
gehituko dira Tokiko Agenda 21 Planaren barruan, jarraipen adierazleen 

sisteman 
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9. Azterketa honetan parte hartu duten saila ezberdinen arteko koordinaziorako 
mekanismo iraunkorra definitu eta ezarri beharko da, definitutako gestio sistemari 

jarraipena emateko, ahal den neurrian ez eraginkorrak eta kutsagarriak diren 

egoerak arintzeko eta kutsadura bektore horrekiko gatazkak sor ditzaketen egoera 

berriak prebenitzeko 

 

 
10. Udaleko aurrekontuko urteko partidak Ekintza Planaren garapenerako eta 

proiektu honetan Eraginkortasun Energetikoa eta Argi Kutsaduraren arloan 

definitutako gestio sistemaren mantentze eta inplementaziorako erabili, ebaluazio 

xehea udalerriko beste gune batzuetara zabalduz eta argi kutsadura gutxitu eta 

eraginkortasun energetikoa gehitzearen ebaluazio etengaberako garrantzitsua den 

informazioaren mantentzea gehituz. 

 
 
 

11. Urbanizazio proiektu berrien txosten tekniko sektoriala erantsi beharko da non 

Kanpo Argiteria instalazioen aspektu teknikoak gehituko diren, azterketan 

zehaztutako argi, inguruarekiko eta energiarekiko helburu eta irizpideak bete 

beharko dituztenak, eta Udalak burututako Ekintza Planarekin bateragarriak izan 

beharko dutenak. 

 
 

12. Kanpo argiteria ekipoek (argi-paldo, ekipo osagarriak,…) eragindako hondakinen 
gestio espezifikoa definitu beharko da eta bereziki lanparek eragindako hondakin 
toxiko eta arriskutsuak. 

 

 
13. Argiteria instalazio bereziek (Gabonetakoa, publizitatea, kiroletakoa, 

eskoletakoa,…)  bete beharreko irizpide eta argi eta energia eskakizunak 
ezarri beharko dira. 

 

«Badago lurrina, elektrizitatea eta energia atomikoa baino indar higiarazle 
indartsuago bat: BORONDATEA» 

 

Albert Einstein  


