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Planetaren balantze energetikoa 
eta klima aldaketa
Lur planetaren batez besteko tenperatura bere energia balantzearen ondorio 

zuzena da. Gure planetako sistema atmosferikoan sartzen den eta bertatik 

ateratzen den energiaren arteko orekaren mende dago Lurraren tenperatura. 

Hartara, balantze hori ulertzea oinarrizkoa da klima aldaketa ulertzeko.

Erronka itzel honetan, tokian tokiko ekintzak era berean dira garrantzitsuak. 

Hori dela-eta, Iruñerriko Mankomunitateak bat egin du klima aldaketaren kon-

trako borrokarekin.
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IM eta klima 
aldaketaren
kontrako 
borroka

Eguzkia da gure energia iturri nagusia, Lur planetan 
bizia egoteko aukera ematen duena eta klima 
prozesuak martxan edukitzeko ardura duena. 
Eguzkian sortutako energiaren mila milioiren zati bat 
iristen da Lurraren gainazalera, atmosferarekin 
eragin-trukean aritu eta gero. Lurrera iristen den 
energiaren zati hori nahikoa da bero mantentzeko 
eta bizia ahalbidetzeko, ezagutzen dugun moduan. 
Lurraren atmosferak atxikitzen duen eguzki energiak 
erregulatzen du Lurraren tenperatura.

Gas atmosferiko batzuen kantitate txiki-txikien 
presentziari esker lortu da oreka hori, nagusiki 
CO2 esaten zaionari esker, eta gas horiek era 
naturalean daude atmosferan. Baina gizakion 
hainbat jardueran ondorioz, besteak beste, erregai 
fosilak erretzea edo basogabetzea, atmosferan 
beroari atxikitzen dioten gasen mailak handitu egin 
dira eta, horrenbestez, Lurraren gainazalera itzultzen 
den bero kantitatea ere handitzen doa.

Hau da, gas horiek planeta inguratzen duen manta 
edo tapaki moduan jokatzen dute, Lurraren 
atmosferako azpiko geruzan energia termikoari 
atxikita. Errealitate horri  berotegi efektu esaten 
zaio eta, beraz, hori eragiten duten gasei, berotegi 
efektuko gas edo BEG. Hartara, Lur planetan 
gertatzen ari den klima aldaketaren erantzule den 
mekanismoa dela uste da.
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Klima Aldaketari Buruzko Gobernu Arteko Taldeak 
(IPCC) –Nazio Batuen mende dagoen taldea da– 
ohartarazi du klima aldaketa errealitatea dela, 
benetakoa, eta aldaketa hori neurri handi batean 
giza jardueraren ondoriozkoa dela.

Klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute 
planetako fenomenoetan: polo kasketak eta 
hormaguneak edo glaziarrak urtuko dira eta, 
ondorioz, itsas maila goratuko da; klima zikloak 
aldatuko dira, eta horrek dagozkion eraginak izango 
ditu tokiko mailan, ondorio handiagoa izanik 
lehorteetan eta uholdeetan; klima aldatuko da eta 
egungoak baino askoz ere elkorragoak edo 
basamortukoagoak diren eremuak sortuko dira, edo 
eremu epelagoak eta hezeagoak, eta horrek berekin 
ekarriko du, zenbaitetan era zorrotzean, landareen 
eta elikagai landareen banaketa aldatzea, eta bai 
haiei lotutako faunarena ere. Horrek guztiak 
ondorioa izango du gizakiok planetan dugun 
presentzian eta gure bizi-kalitatean.

Berotegi efektuko gasen igorpenak planeta osoan 
dauden milioika igorpen gunetan egiten dira eta, 
horrenbestez, planeta mailako arazoa da, sorburua 
tokian tokiko mailan duena. Nahiz eta BEG 
igorpenen zati handi bat industria instalazio handiei 
lotuta dagoen, beste zati handiago bat eguneroko 
jardueren ondorioz sortzen da, bereziki hirietan.

Erradiazio horren zati bat 
atmosferaren bidez igarotzen da eta 
beste zati bat norabide guztietan 
igortzen da berriro. Horrek ekartzen 
du Lurra berotzea.

Erradiazio islatua: 

103 W/m2

Lurraren gainazalak 
erradiazio 
infragorriak igortzen 
ditu.

Igorritako erradiazioa:  

343 W/m2

Atmosferan zehar 
igarotzen den 
erradiazioa: 
240 W/m2

Erradiazioaren 
zati handiena Lur 
planetaren 
gainazalean zehar 
igarotzen da, 
berotuz.
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Iruñerriko Mankomunitatea

Iruñerriko 50 udalek, barnean hartuta Iruñekoak, borondatez eratutako toki 

erakundea da Iruñerriko Mankomunitatea (IM),  eta, guztira, 361.402 biztanle 

hartzen ditu barnean, 271 biztanlegune desberdinetan banatuta. Eremu osoak 

1.201 kilometro koadro inguru ditu eta Nafarroako Foru Komunitatearen 

erdialdean dago (Espainia).
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IM eta klima 
aldaketaren
kontrako 
borroka

Iruñerriko Mankomunitatea 1982. urtean eratu zen, 
eta hiru zerbitzu publiko hauek ematea bere gain 
hartzen joan da urte hauetan: uraren ziklo integra-
la (barnean hartuta Iruñerriko Ibai Parkea), hiri 
hondakinak bildu eta tratatzea, eta hiri garraioa 
(autobusak eta taxia).
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Sozietate publiko bat du, Iruñerriko Zerbitzuak, 
SA (SCPSA), eta haren kapitalaren %100a dauka. 
Iruñerriko Mankomunitatearen egitura eta datu 
nagusiak, 2015ean, hauek izan ziren:

IM

Hornidura
Sareak eta 

mantentze-lanak
Saneamendua 

eta arazketa Kontagailuak Ibai parkea
Hiri 

hondakinak 
biltzea

Hiri 
hondakinak 

tratatzea

Ekoitzitako ura

30.240.141 m3

Hornitutako ura

26.834.615 m3

Bildutako 
hondakinak

138.762t

Bidaiariak
34.061.626

7.795.381km

Kudeaketa 
zuzena

Kudeaketa 
zuzena

Zerbitzuak 
emateko 

kontzertua 

Kudeaketa 
zuzena

Zerbitzuak 
emateko 
kontzertu 

txikiak

Kudeaketa 
zuzena

Kudeaketa 
zuzena

Zerbitzuak 
emateko 

kontzertua

Kudeaketa 
zuzena

Administrazio 
kontzesioa Lizentziak

SCPSA
%100

Kudeaketa

URAREN ZIKLO INTEGRALA HONDAKINAK GARRAIOA TAXIA
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IM eta klima aldaketaren kontrako 
borroka
Klima aldaketari eta energia baliabideei lotutako ekonomia, ingurumen eta gizar-

te arazoak erronka giltzarria dira maila guztietako politika publikoetan, barnean 

hartuta tokiko politikak. Hartara, udalerriek aurrez aurre dute, batetik, handituz 

doan mendekotasun energetikoa eta, bestetik, karbono igorpenak mugatu 

behar izatea.
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LANEN ESKEMA OROKORRA

AENORek karbono 
aztarna egiaztatzea

IM eta klima 
aldaketaren
kontrako 
borroka
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Estrategia honen ildotik, Iruñerriko Mankomunita-
teak ingurumenarekiko eta iraunkortasunarekiko 
konpromisoa berretsi du, 2013-2016 aldirako Plan 
Estrategikoan biltzen den moduan, bere jarduera era 
arduratsuan eta eraginkorrean garatuz. Mankomuni-
tateak eskaera energetikoaren alde egiten du, 
kontsumoa muga iraunkorretara gutxituta, era 
berean, kontsumo horren zati nabarmen bat energia 
berriztagarrien iturrietakoa izatea lortuta eta bero-
tegi efektuko gasen igorpenak murrizteko 
laguntza erabakia ematea bultzatuta.

Klima aldaketaren kontrako borrokari eta ingurumen 
iraunkortasunari dagokionez tokiko mailan, bere 
jarrera bideratzeko politiken barnean, Iruñerriko 
Mankomunitateak erabaki du bere jardueraren 
balantze energetikoa abiapuntua izango dela 
eraginkortasun energetikoko eta iraunkortasuneko 
politikak �nkatzeko.

Halaber, berotegi efektuko gasen igorpenak 
murriztu ahal izateko, ezinbestekoa da, aurretik, 
egiten diren igorpen guztien inbentarioa egitea eta, 
ondoren, “karbono aztarnaren kalkulua” esaten 
zaiona egitea. Hain zuzen, Mankomunitateak 
gauzatzen duen jarduerak dakarren berotze global 
potentzialaren kalkulua egitean datza.

Helburu horrekin, balantze energetikoko lehen 
kalkulua eta berotegi efektuko gasen igorpenen 
kalkulua (karbono aztarnarena) 2013a oinarri 
urtetzat hartuta egin zituen IM/SCPSAk. Dokumentu 
hau datu horiek 2015. urterako eguneratzearekin 
bat dator, eta bertan 1., 2. eta 3. irismenak sartzen 
dira.

Igorpenen egiaztatzea lortu du Mankomunitateak, 
AENORen zerti�katua jasota, UNE-EN ISO 14064-1 
Arauaren arabera, eta Iruñerriko Mankomunita- 
tearen izena eman da MAGRAMAren Karbono 
Aztarnaren Erregistro Nazionalean.

MAGRAMA-OECC 
bulegoaren Karbono 
Aztarnaren Erregistro 

Nazionalean izena 
ematea

BEHuCar balantze 
energetikoa eta 
karbono aztarna 

kalkulatzeko tresna 
informatikoa

IM/SCPSAko langileei 
prestakuntza ematea

IM/SCPSAn 
karbono aztarna 

murrizteko 26 
proposamen

IGORPENAK 
GUTXITZEKO 
JARDUKETAK

Zabalkunde eta 
komunikazio 

ekintzak

IM/SCPSA-REN BALANTZE ENERGETIKOA
(1+2+3 irismenak)

IM/SCPSA erakundearen KARBONO 
AZTARNA

(1+2+3 irismenak)
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IMren energia kontsumoa 
eta balantze energetikoa 
Autosu�zientzia energetikoaren maila
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Iruñerriko Mankomunitateak, edo zuzenean 
edo azpikontratatutako enpresen bidez, patroi 
energetiko hau dauka:

a) Energia elektrikoa eta erregaiak erosten ditu.

b) Energia berriztagarriak sortzen ditu. 
  · Elektrizitatea, hauen bidez: 
  - 3 zentral hidroelektriko.
  - Hondakin Uren Araztegiko digestioko biogasa.
  - Hiri hondakinen zabortegi kontrolatuko 

biogasa biltzea.
  - Hiri hondakinen gai organikoen digestioko 

biogasa.

  · Beroa, hondakinen gai organikoen eta araztegia-
ren digestiotik abiatuta.

c) Energia kontsumitzen du: elektrizitatea, beroa eta 
erregaiak, bai instalazioek funtzionatzeko, bai eta 
ibilgailuen �otak mugiarazteko ere.

d) Sobera gelditzen den energia elektrikoa sarera 
injektatzen du.

ENERGIA, GUZTIRA, 
SARRERAK  kWh/urtean

EROSITAKOA
80.489.891

ERREGAIAK
70.693.126

Erositako ELEKTRIZITATEA
9.796.765

SORTUTAKOA/ 
BERRIZTAGARRIA
50.835.469

HIDROELEKTIZITATEA
15.354.500

BIOGAS ELEKTRIZITATEA
28.296.384

BIOGAS BEROA
7.176.739

EOLIKOA ETA FOTOVOLTAIKOA
 7.846

131.325.361

ENERGIA, GUZTIRA, 
IRTEERAK  kWh/urtean

KONTSUMITUTAKOA
98.288.878

ERREGAIAK
70.693.126

Erositako ELEKTRIZITATEA
9.796.765

AUTOKONTSUMITUTAKO ELEK.
10.622.248

AUTOKONTSUMITUTAKO BEROA
7.176.739

INJEKTATUTAKO 
ELEKTRIZITATEA
33.036.482 SARERA INJEKTATUTAKOA

33.036.482

131.325.361

Iruñerriko Mankomunitatearen balantze energetiko orokorra 
2015erako hau izan zen:

EROSITAKO ENERGIA
 + 

SORTUTAKO ENERGIA
=

KONTSUMITUTAKO ENERGIA
 + 

INJEKTATUTAKO ENERGIA

IM-REN MENDEKOTASUN ENERGETIKOA

IM-REN AUTOSUFIZIENTZIA ENERGETIKOA

IM-REN BALANTZE BERRIZTAGARRIA

Erositako energia/Kontsumo osoa

1- Mendekotasun energetikoa

Ekoitzitako energia 
berriztagarria/Kontsumo osoa

%81,9

%18,1

%51,7

Balantze energetikoaren ekuazio 
orokorra hau da:

EROSITAKO 
ENERGIA

EKOITZITAKO 
ENERGIA SARERA

INJEKTATUTAKO
ENERGIA

IM/SCPSA-REN IRUDI ENERGETIKOA

kWh/urtean

17.798.987

98
.2

88
.8

78
33

.0
36

.4
82

80
.4

89
.8

91
50

.8
35

.4
69

KONTSUMITUTAKO
ENERGIA

AUTOKONTSUMOA



IM/SCPSAren 2015erako  balantze energetikoaren  
kalkuluaren arabera, energia kontsumoaren 
bolumen handiena gasolioari dagokio (A gasolioa), 
hiriko autobusen eta hondakinak biltzeko kamioien 
�otek baliatzen dutenari. 

Zehazki, IM/SCPSAren kontsumo energetikoaren %60 
baino gehiago hartzen du. Horren ondotik, energia 
elektrikoa eta beroa daude (bai erositakoa bai berak 
ekoitzitakoa), Arazuriko Hondakin Uren Araztegian 
aplikatzen direnak. Kontsumo energetikoaren %25 
dagokie, hain zuzen.

65.881.354

9.796.765

2.750.231 1.110.583 511.879 280.971 158.102

10.622.248
7.176.739

Autokontsumitutako energia
17.798.987 kWh

Erositako energia 
80.489.885 kWh

A gasolioa
Sareko elektrizitate orokorra-erositakoa
B gasolioa
C gasolioa
Gas naturala

Gasolina
Gas propanoa

Autokontsumitutako elektrizitatea
Autokontsumitutako beroa

KONTSUMITUTAKO 
ENERGIA

98.288.879 
kWh/urtean

1+2+3 irismenak
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Con estos datos, los resultados de Dependencia y Autosu�ciencia Energética de MCP son:

Berotegi efektuko gasen igorpena 
IM/SCPSAn

05

Ekimen honen xedea izan da, hain zuzen, Iruñerriko Mankomunitatearen 

eta SCPSAren jardueraren ondoriozko berotegi efektuko gasen igorpenak 

identi�katzea. Lehenago esan den moduan, berotegi efektuko gasen igor-

penen lehen egiaztatzea 2013a oinarri urtetzat hartuta egin zuen 

IM/SCPSAk eta hemen bildutako datuak bigarren eguneratzeari dagozkio, 

2015. urteari.

ZEHARKAKOA:
ENERGIA

ZUZENAK ZEHARKAKOAK

Energia erostea berak 
erabiltzeko

Produktuen erabileraTaldearen 
ibilgailuak

Erregaien
errekuntza

    CO2    SF6 CH4 N2O HFCak PFCak

Kontsumitutako 
produktuak eta 

zerbitzuak

Jarduera 
tertzerizatuak
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2. irismena 1. irismena 3. irismena 



BEG igorpenen kalkulua egin eta egiaztatu da 
2015ean 1. eta 2. irismenak barnean hartuta, gehi 3. 
irismena, ISO 14.064 Arauaren metodologiaren 
arabera.
IM/SCPSAren BEG igorpenen emaitzak, CO2-ko tona 
baliokideetan neurtuta, hauek dira:

IM/SCPSAren berotegi efektuko gasen igorpenen 
kalkulua erakundeak ematen dituen zerbitzuetako 
bakoitzari egotzi zaio, eta hau izan da emaitza t CO2 
baliokideetan:

14

BEG igorpenen kalkulua 

BEG igorpenak zerbitzuen arabera

UZI(1) 4.034,5

EHG                                     14.201,3

HH BILDU ETA TRATATZEA                                                                       36.541,4

%7,4

%25,9

%66,7 

IM/SCPSA-REN KARBONO AZTARNA, GUZTIRA,   t CO2 baliokideak    54.777,3

%100 

(1) Barnean hartuta Iruñerriko Ibai Parkea.

35.997,64 t 

CO2 baliokide 

1+2 irismenetarako

18.779,69 t 

CO2 baliokide 

3. irismenerako

GUZTIRA

54.777,33 t 
CO2 baliokide

IM/SCPSAren
karbono aztarna
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IM/SCPSAren BEG igorpenen gune nagusiak identi-
�katu ziren:

Igorpenak, igorpen 
guneen arabera

IM/SCPSA-REN IGORPEN GUNE 
NAGUSIAK 
t CO2baliokide urtean
1+2+3 irismenak

Gongorako HHTZko zabortegia (1+2 irism.)

EHGko autobusen �ota (3. irism.)

Hiri hondakinak biltzeko kamioien �ota (3. irism.)

Arazuriko HUA (1+2 irism.)

Ponpatze estazioak eta biltegiak (2. irism.)

Gongorako HHTZko makineria eta ibilgailuak (1. irism.)

SCPSAren beraren ibilgailuen �ota

Emausko Trapuketarien ibilgailuak

HUAko lohiak kudeatzea

Trinitarioetako hondakinen bilketa pneumatikoko zentrala

Ezkabako EHGaren garajeak

Chinchilla Jeneralaren kaleko eraikina

IM/SCPSAko igorpenen gainerako guneak

IM/SCPSAko BEG igorpenen hiru arrazoi nagusiak hartzen 
baditugu kontuan, hiru horiek igorritako  CO2 tona balioki-
deen %95 batzen dute eta hauek dira:

Igorpenak, jatorriaren arabera

Igorpenak, guztira:  54.777,3 tCO2baliokide

31.469,2

14.035,2

3.316,8

1.697,2

548,9

528,0

326,3

309,4

254,8

139,8

121,9

112,6

1.917,3

IM/SCPSAren
karbono aztarna

EROSITAKO 
ELEKTRIZITATEA

17.553,8

FLOTEN GASOLIOA:
AUTOBUSAK

HH-ETAKO 
KAMIOIAK

BERE IBILGAILUAK

NAGUSIAK, GUZTIRA 52.231,0 tCO2baliokide

31.300,7

%57

%32 

3.376,5

%6 

%95

ZABORTEGIA:
ZEHAZTUGABEAK 

ETA MOTORRAK
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Autokontsumoaren eta 
berriztagarriak sortzearen bidez 
saihestutako igorpenak

06

Lehenago ikusi den moduan, Iruñerriko Mankomunitateak energia 

berriztagarrien kantitate handia sortzen du bere instalazioetan, dela 

elektrizitatea dela beroa. Jarduera hori oso onuragarria da berotegi 

efektuko gasen igorpenak saihesteko, bi arrazoi hauengatik:

• Berak kontsumitzen duelako energia berriztagarria, eta, hortaz, energia 

konbentzional gutxiago erosten duelako kanpoan.

• Sobera gelditzen den energia sare elektrikora injektatzen duelako, eta, 

beraz, nazio mailan, energia berriztagarrien ratioa handitzen laguntzen 

duelako.

Guztira, 18.506 t CO2baliokide igortzea saihestu da (IM/SCPSAk eragindako 

BEG igorpen guztien %33 baino gehiago).

13.215
tCO2baliok. 4.072

tCO2baliok.
1.219

tCO2baliok.

Saihestutako igorpenak, guztira 18.506 tCO2baliokide 

Energia elektrikoa sarera 
injektatzeagatik

Energia elektrikoaren 
autokontsumoarengatik 

Beroaren 
autokontsumoarengatik 

IM/SCPSA-REN JARDUERAREN BIDEZ SAIHESTUTAKO IGORPENAK



Bilakaera 

07

Balantze energetikoa 
2014arekin alderatuta, balantze energetikoko osagaien aldaketa hau 

izan da:
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SORTUTAKO 
ENERGIA  

+%4,0

INJEKTATUTAKO 
ENERGIA 

+%4,8

EROSITAKO 
ENERGIA 

+%1,9

KONTSUMITUTAKO 
ENERGIA +%2,0

2015ean energia kontsumo handiagoa eduki izana erregai gisa gasolioa erabiltzeari lotuta dago, 
EHGaren eta hondakinak biltzeko kamioien �otek 2015ean egindako distantziengatik.

Karbono aztarna

2013 57.587,8 tCO2baliok.

UZI   3.489,95 EHG                                                 14.291,44 BILKETA ETA TRATAMENDUA                                                                                         42.493,8

UZI        4.072,84 EHG                                                 14.405,84 BILKETA ETA TRATAMENDUA                                                                       39.109,12

2014 60.275,2 tCO2baliok.

EHG                                             14.201,30 BILKETA ETA TRATAMENDUA                                                         36.541,402015 54.777,30 tCO2baliok.UZI    4.034,50

Gongorako HHTZko zabortegi kontrolatuan biogas gutxiago bildu izanak BEG igorpenak 
2015ean murriztu izana eragin du, batez ere.
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Karbono aztarna murrizteko 
gauzatutako ekintzak

08

2015ean ekintza hauek gauzatu dira BEG igor-

penak gutxitzeko helburuarekin.

• Hondakinen gai organikoak etxeko eta 
auzoko konpostajera bideratzea. Guztira, 

657 t izan dira (frakzio berdearen beste 1.103 

tonarekin batera). 409,1 tCO2baliokide murriz-

teko aukera emango dute.

• Hondakinen gai organikoak bereiztea 5. 
edukiontziaren bidez. Guztira, 4.621 t izan 

dira, eta igorpenak 2.746,6  tCO2baliokide mu-

rrizteko bidea emango dute.

• EHGaren flotan lehen lau autobus hibri-
doak sartu dira. 13.498 litro gasolio gutxiago 

kontsumitu eta 35,3 tCO2baliokide gutxiago 

aireratu dira.
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Gure zerbitzuekin lotuta, energia kontsumoen eta igorpenen datu 
batzuk daude jarraian, 2015. urteari dagozkionak.

Intereseko datuak

Ekoitzitako ur metro kubo bakoitzean, 
erabiltzen dugu...

Kontsumitutako uraren 1.000 metro kuboko, 
igortzen dugu...

Bildutako eta tratatutako hondakinen 1.000 
kilogramoko, igortzen dugu...

Garraiatutako 1.000 bidaiariko, igortzen dugu...

Urtero Mankomunitateak igortzen du 
atmosferara bolumen baliokide hau*… 

0,87 kWh energia

0,150 tCO2baliokide

0,263 tCO2baliokide

0,417 tCO2baliokide

27.388.663 m3 CO2

* CO2 tona batek hartzen ditu ≈ 500 m3 atmosferan

Igorpen horiek konpentsatu eta zerora murrizteko, Mankomunitateko 12 udale-
rrik hartzen duten eremuaren baliokidea haritzez bete beharko litzateke.

Iruñea
Berriobeiti
Berriozar
Antsoain
Atarrabia
Uharte
Burlata
Barañain
Zizur Nagusia
Orkoien
Txulapain
Ezkabarte
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Igorpenak egiaztatzea
Behin Iruñerriko Mankomunitateak BEG igorpenen ebaluazioa egin zuenean, AENOR erakunde akreditatuak 
egiaztatu egin zuen, UNE-EN ISO 14064-1-2012 Arauaren arabera, eta, aldi berean, IM/SCPSAren izena eman zen 
MAGRAMAren Karbono Aztarnaren Erregistro Nazional boluntarioan. 163/2014 Errege Dekretua.
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http://www.mcp.es/eu/content/klima-aldaketa 


