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ERAIKINETAN EGUZKI ENERGIA HARTU ETA APROBETXATZEA ARAUTZEN DUTEN 
UDAL ORDENANTZA. 

 
 
 
ZIOEN AZALPENA. 
 

Herri industrializatuetako energiaren kontsumoak ezaugarri hauek ditu: urte arteko 

hazkunde handia eta jatorri fosileko erregaien gehiegizko mendekotasuna. Egoera horrek 

sortzen dituen arazoak oso ezagunak dira: hain urrun ez dagoen etorkizunean baliabide horiek 
agortzea; kanpokoen mendean egotea, horrek dakartzan ondorio politiko eta ekonomikoekin; 

eta ingurumenean eragin txarrak sortzea, besteak beste euri azidoa eta berotegi-efektua. 
 

Inguruabar horretan, Basauriko Udalak, herritarren interesak babesteko betebeharra 
duen eta, horregatik, haien kezkez arduratzen den Toki Administrazioa denez, (ingurumena 

errespetatzea da herritarren kezkarik handienetako bat, iritzi-inkestetan aldian-aldian agertzen 

denez), bere eskumenen arloan energiaren erabilera sustatu nahi du hirian, horrela energia-
xedeetarako erregai fosil gutxiago erabiliko direlakoan. 

 
Udalerrian Agenda 21 gauzatzeko egindako lanetan, agerian geratu da energiaren 

kudeaketa hobetu behar dela. Alderdi horietako batek zerikusia du energia alternatiboen 

sustapenarekin; esaterako, eguzki-energiaren sustapenarekin. Eguzki-energia bertakoa eta 
agortezina da, eta ez du kutsatzen; energia horren aprobetxamendua, beraz –zehazki, 

Ordenantza honen eremuko erabilera termikoetarako–, arestian azaldutako helburua erabat 
betetzen du. Horrenbestez, energia-iturri garbi hori garatuz eta aplikatuz CO2-ren eta galdarek 

sortutako beste gas batzuen isurketak gutxituko dituela aintzat hartuta, zalantzarik gabe 
Basauriko bizilagunen bizi-kalitateak hobera egingo du. 

 

Halaber, Ordenantza honetan kontuan hartzen da eguzki-energia gero eta gehiagotan 
ezartzen ari dela; hain zuzen ere, horretarako, Xedapen Gehigarrian mota horretako instalazioei 

eskatu ahal zaizkien gutxieneko betekizun estetiko eta teknikoak ezarri dira, eta gainontzeko 
alderdietan sektorean indarrean dagoen araudia aipatuko da. Horren bidez saihestu nahi dira 

araudietan egon litezkeen hutsak, eta energia-sorkuntza sistema horiek ezartzeko Udalak hartu 

duen konpromisoa agerrarazi nahi da; sistema horiek erabiliz ez dira berehala gutxitzen 
udalerrian etxeko ur beroa sortzen duten galdaren gas-isurketak, baina energia-iturri 

kutsatzaileak gutxiago erabiltzen eta elektrizitatea sortzeko sistema deszentralizatuak 
konfiguratzen laguntzen dute, azken horien bidez mendekotasun energetikoa murrizten eta 

elektrizitatearen sektoreko oligopoliorako joera moteltzen baita. 
 

 

1. artikulua. Helburua. 
 

Ordenantza honek, ingurumena hobetzeko xedeaz, helburu hau du: Basauriko Udal 
Mugartean araudi honetako baldintzak betetzen dituzten eraikin eta eraikuntzetan etxeko ur 

beroa sortzeko eta igeritokiak berotzeko tenperatura baxuko eguzki-energia aktiboa hartzen eta 

erabiltzen duten sistemak arautzea, horiek ezartzea derrigorrezkoa baita; eta, halaber, sistema 
horiek nahiz udalerrian eguzki-energia hartzeko borondatez ezartzen diren instalazio guztiek 

bete behar dituzten betekizunak ezartzea. 
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2. artikulua. Eraginpean dauden eraikin eta eraikuntzak. 
 

2.1. Ordenantza honen eremuan eguzki-instalazio termikoen proiektua egin eta gauzatzeko 
betebeharra aplikatu ahal da ondoko baldintza hauek batera betetzen dituzten eraikin eta 

eraikuntzetan:  

 
a) Oin berriko obrak, ordeztekoak, guztizko berritze eta birgaitzekoak izatea, edo eraikinaren 

erabilera guztiz aldatzekoak, titulartasun publikokoak nahiz pribatukoak izan. Kasu horren 
barruan sartzen dira handitze-obrak, baldin eta horien ondorioz lur-zati berean eraikin 

independentea eraikiko bada. 

 
Ordenantza honen ondoreetarako, berritze edo birgaitze osoa izango da eraikina 

barrutik guztiz hustea, fatxadak soilik geratzen direla. 
 

b) Eraikuntzaren erabilera hurrengo artikuluan aurreikusitako erabileretako batekin bat 
etortzea.  

 

2.2. Halaber, Ordenantza honetako zehaztapenak nahitaez aplikatu beharko zaizkie 
eraikuntza berriko igerilekuei, baita lehendik daudenei, baldin eta Ordenantza hau indarrean 

jarri eta gero klimatizatu nahi badira.  
 

2.3. Etxeko ur beroa sortzeko eguzki-energiaren atzigailuak Ordenantza honetan ezarrita 

egon gabe  instalatuz gero, aplikatu ahal diren baldintzen arabera arautuko da. 
 

 
3. artikulua. Eraginpeko erabilerak. 
 
3.1. Etxeko ur beroa berotzeko tenperatura baxuko eguzki-energia aktiboa hartzen eta 

erabiltzen duten sistemak ezartzean eraginpean geratuko diren erabilerak ondoren azalduko 

dira; erabilera horietan aurreikusten den etxeko ur beroaren kontsumoa urtean batez beste 
eguneko 1.750 litrotik gorakoa izan beharko da (urtean 292 megajoule-ko energia-

kontsumoaren baliokidea): 
 

− Egoitzakoa, etxebizitza kolektiboaren kategorian, 15 etxebizitzatik gorakoa bada; eta familia 

bakarreko etxebizitza isolatu bikoitz edo elkarri atxikien kategorian, 10 etxebizitzatik gorako 

arkitektura-multzoetan; eta egoitza komunitarioko eta hoteleko kategorietan, 40 plazatik 
gorako ahalmena badute. 

− Ekipamenduak, kategoria guztietan. 

− Hirugarren sektorekoak, kategoria guztietan.  

− Industria- edo ekoizpen-jarduerak, etxeko ur beroa erabili behar badute.  

− Etxeko ur beroa behar duten beste erabilera guztiak.  

 
3.2. Igerilekuak berotzea, igerileku estaliak nahiz aire zabalekoak direla ere, baldin eta 100 

m3-tik gorako bolumena badute. 
 

Aire zabaleko igerilekuak ura berotzeko hondarrezko edo edonork erabiltzeko moduko 

energia-iturriak soilik erabili ahalko dituzte, EITAn (uztailaren 31ko 1751/1998 Errege Dekretu 
bidez onartutako Eraikinetako Instalazio Termikoen Araudia) araututa dagoenaren arabera. 

 
Klimatizatzen diren igerileku estalietan, eguzki-instalazioaren energia-ekarpena %60koa 

izango da, gutxienez. 
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4. artikulua. Administrazio baimenak. 
 

4.1 Ordenantza honetako 2. artikulua aplikatu ahal denean, eraikin, eraikuntza edo 
erabilera guztietan Obretako Lizentziaren edo Obrak Hasteko Baimenaren eskabidean sartu 

beharko da etxeko ur beroaren sorkuntzarako eguzki-energia hartzeko instalazioaren proiektua. 

Proiektu hori Burutzapen Proiektuaren atal berezi batean sartu ahal da, edo bestela, dokumentu 
independentea izan ahal da; dokumentu horren epigrafeetako batean zehatz-mehatz justifikatu 

beharko da Ordenantza hau bete dela, eta gutxienez artikulu honetako 4.2. idatz-zatian 
azaldutako edukia bildu beharko da.  

 

4.2 Etxeko ur beroaren sorkuntzarako eguzki-energia hartzeko instalazioaren proiektua 
Teknikari eskudunak sinatu eta dagokion Elkargo Ofizialak ikusonetsi beharko du, eta gutxienez 

dokumentu hauek bildu beharko dira:  
 

a) Honakoak barnean hartzen dituen MEMORIA:  
 

− Instalazioaren oinarrizko konfigurazioa.  

− Instalazioaren eta bere osagaien deskribapen orokorra, Ordenantza hau betetzen dela 

justifikatzen duten kalkulu analitiko guztiak bilduta. 

− Diseinuaren irizpide orokorren adierazpena: Oinarrizko dimentsionatzea eta hartze-

sistemaren diseinua, hauek azalduta:  orientazioaren, inklinazioaren, itzalen, 
arkitektura-integrazioaren, ikusmeneko eraginaren justifikazioa, etab.. 

− Energia-sistema lagungarriaren deskribapena.  

− Ordenantza honetan azaldutako parametroen justifikazioa.  

 
b) DOKUMENTU GRAFIKOAK: jarduketaren xede den eraikinaren guneen argazki-

erreportajea, eta hartzeko sistemaren definizioari buruzko planoak, dimentsionatze egokiarekin. 

Hartzeko sistema eraikinean bertan eta hurbileko inguruan integratzen dela egiaztatzeko, 
beharrezkotzat jotzen da fotomuntaia edo infografia egokia aurkeztea. 

 
c) BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA. 

 
d) Instalazioen AURREKONTUA, Kapitulu eta partidetan banakatuta.  

 
4.3 EITAren arabera instalazioak Proiekturik behar ez badu, proiektu horren ordez aurkeztu 
ahal izango dira Instalatzaileak aurkeztutako dokumentuak, Araudi horren ITE 07 agindu 

teknikoak zehazten dituen baldintzekin, edo Ordenantzan aipatutako gainontzeko aginduetan 
bezala etorkizunean egokiak izan ahal diren dokumentuak; era berean, Memoria egokian 

egiaztatuta geratu beharko dira agindu tekniko hori bete dela justifikatzen duten kalkulu 

analitikoak. 
 

4.4 Eguzki-instalazio termikoa ezartzeko obrak amaitzean, eta abian jarri baino lehen, 
erabiltzen hasteko administrazio-baimen egokia eskatuko da; hori lortzeko, obraren amaierako 

dokumentu hauek aurkeztu beharko dira: 
 

− Instalazioa onartutako proiektuaren arabera egin dela adierazten duen Egiaztagiria, EITAren 
06.1 Eranskineko ereduaren arabera. Agiri hori Teknikari eskudunak egingo du, eta 

dagokion Elkargo Ofizialak ikusonetsiko du. 

− Jarduketa-gune guztiei buruzko argazki-erreportajea. 

− Egindako obren faktura zehaztua. 
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5. artikulua. Teknologia erabilgarririk onena. 
 

Ordenantza hau kasu guztietan teknologia erabilgarririk onenaren arabera aplikatuko 

da. Udalak xedapen egokiak emango ditu Ordenantza honetako aurreikuspen teknikoak gerta 

daitezkeen aldakuntza teknologikoei egokitzeko. 
 

 
6. artikulua. Salbuespenezko irizpideak. 
 

Eguzki-instalazioek I. Eranskinean ezarritako gutxieneko ekarpena eman beharko dute, 
etxeko ur beroaren eskariaren arabera.  

 
6.1. Eguzki-ekarpena guztiz edo zati batean ordeztu ahal izango da energia berriztagarrien, 

baterako sorkuntzako prozesuen edo eraikineko bero-sorkuntzarekin zerikusirik ez duten bero-
berreskuratzaileen instalaziotik sortzen diren hondarrezko energia-iturrien aprobetxamenduaren 

bidez, baldin eta horien ingurumen-eragina eguzki-energiaren bidez izandakoaren parekoa 

bada.  
 

6.2. I. Eranskinean adierazitako eguzki-ekarpen hori modu justifikatuan gutxitu ahal izango 
da ondoko kasuetan, eta ekarpen horretara ahalik eta gehien hurbilduta:  

 

 
a) Ekoizpen-maila hori betez gero sektoreko araudi aplikagarriak adierazten dituen kalkulu-

irizpideak gainditzen badira.  
 

b) Eraikinak eguzkia hartzeko aukera nahikorik ez badu, kanpoan oztopoak egoteagatik.  
 

c) Eraikin batean birgaitze osoko obrak egiten diren kasuan, lehendik dagoen eraikinaren 

konfigurazioaren edo aplikatu ahal den hirigintza-araudiaren ondorioz konpondu ezin diren 
muga larriak badaude.  

 
d) Eraikuntza berriko eraikinetarako, hirigintza-araudi aplikagarriaren ondorioz konpondu 

ezin diren muga larriak badaude, eraikinaren morfologia dela-eta hartzeko azalera guztia 

baliatzea ezinezkoa dela ageri-agerikoa izanik.  
 

e) Ondare historiko-artistikoa eta Naturala babesteko eskumena duen erakundeak hala 
zehazten badu, hark eman behar baitu babes historiko eta artistikoaren arloko irizpena.  

 
6.3. Erabilera termikoetarako eguzkia hartzeko instalazioak derrigor ezartzetik salbuestea 

bidezkoa izango da ondoko kasu hauetan:  

 
a) Ordenantza honetan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz ezarritako betebeharrak ondare 

historikoa osatzen duten ondasunei eragiten badie, horiek Ondare Historikoari buruzko legediak 
babesten ditu-eta.  

 

b) Ondare historiko-artistikoa eta Naturala babesteko eskumena duen erakundeak hala 
zehazten badu, hark eman behar baitu babes historiko eta artistikoaren arloko irizpena.  

 
c) 6.2. idatz-zatian xedatutakoa aplikatzearen ondorioz justifikatuta geratzen bada ezinezkoa 

dela %30eko gutxieneko eguzki-ekarpenera heltzea, I. Eranskineko 1. eta 2. tauletan ezartzen 

denaren arabera.  
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7. artikulua. Instalazioen betekizunak. 
 

7.1. Tenperatura baxuko eguzki-energiako instalazioek aplikatu daitekeen sektoreko araudia 
bete beharko dute.  

 

7.2. Eguzki-energiako instalazioen diseinu eta kalkuluko baldintzak eta etxeko ur beroaren 
eskaria behar bezala justifikatu beharko dira Ordenantza honen 4.1. artikuluan aipatutako 

instalazio-proiektuan; horretarako, aintzatetsitako kaudimena duten prozedurak eta sektorean 
aplikatu daitekeen araudian oinarritutako parametroak erabiliko dira.  

 

Helburu horretarako, egokitzat jotzen da gaur egun indarrean dagoen IDAEren 
Baldintza Teknikoen Agiri Ofiziala erabiltzea.  

 
 

8. artikulua. Paisaiaren babesa. 
 

8.1. Ordenantza honetan araututako eguzki-energiako instalazioei aplikatu ahal zaizkie Hiri 

Antolamenduko Plan Orokorreko Hirigintza-arauen Zazpigarren Tituluko Bosgarren Kapituluan 
ezarritako estetika-baldintzak. Horien helburua hiri-estetika zaintzea da, paisaiaren ikuspegia 

desitxuratu dadila eta paisaiaren eta arkitekturaren harmonia kaltetu dadila eragotzita, baita 
Hirigintza-arauen Hamaikagarren Tituluak ezartzen duen Ingurua eta eraikuntza Babesteko 

Erregimenean bildutako eraikin, multzo, ingurune eta paisaiak artatu eta babestea.  

 
Bereziki, instalazio horiek ondoko eraikinetan bizi diren pertsonak edo ibilgailuentzako 

bideen erabiltzaileak gogaitu ahal dituzten islak sarritan ez sorrarazteko arreta jarriko da.  
 

Eskumena duen udal erakundeak egiaztatuko du instalazioak Hirigintza-arauei egokitzen 
zaizkiela, eta arkitekturaren aldeko integrazioa nahiz ingurumenerako balizko onura edo kalteak 

baloratuko ditu. 

 
8.2. Eraikinetan eguzki-energia hartzeko panelak ondoko baldintza hauen arabera instalatu 

beharko dira:  
 

a) ESTALKI INKLINATUAK. Hartzeko panelak instalatu ahal izango dira estalkiaren hegalean, 

horien inklinazio berberarekin eta planotik irten gabe, fatxadaren eta eraikinaren 
gainontzeko atalen konposizioarekin harmonian.  

 

Babes bereziko araubidean edo Oinarrizko artapeneko araubidean katalogatutako eraikinen 
kasuan, HAPOko Hirigintza-arauetako 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.4.1., 11.4.2. eta 11.4.3. 

artikuluetan adierazita dagoena bete beharko da. 
 

b) ESTALKI LAUAK. Kasu horretan, eguzki-panelak azken forjatuaren ertzetatik 45 º-tan 

trazatutako planoek eta estalkiko forjatuaren goiko aldetik neurtuta 3,50 m-ko altueran 

kokatutako plano horizontal batek osatutako inguruaren barruan kokatu beharko dira. 
Estalkia babesteko petoa babeski gardenekin luzatu beharko da. Babeski horiek estetikaren 

aldetik tokirako egokiak izan beharko dira, aurrealde opakorik sortu gabe, panelaren 
gehieneko altueraraino.  

 
Peto hori luzatzea ez da beharrezkoa izango, baldin eta panelak fatxadaren planotik 

hurbilen duen aldetik neurtutako distantzia estalkiaren forjatuaren goiko aldearen eta 

panelaren zatirik altuenaren artean dagoen distantzia berbera edo hori baino handiagoa 
bada.  
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c) Babes bereziko araubidean edo Oinarrizko artapeneko araubidean katalogatutako eraikinen 

kasuan, udal erakunde eskudunak edo Ondare historiko-artistikoa eta Naturala babesteko 
eskumena duen erakundeak zehazten duten konponbidea aplikatu beharko da.  

 

d) FATXADAK. Hartzeko panelak instalatu ahal izango dira fatxadetan, horien inklinazio 

berberarekin eta plano bertikaletik irten gabe, baoen eta eraikinaren gainontzeko atalen 

konposizioarekin harmonian.  
 

e) Eguzki-panelak ezartzeko konponbideen artean arestian azaldutakoez bestelakoak diren 

guztiak ezin izango dira antiestetikoak edo kaltegarriak izan, eta ezin izango dute 

udalerriaren irudia narriatu. Hortaz, Udalak hori hausten duten jarduera guztiak ukatu edo 
baldintzatu ahal izango ditu, HAPOko Hirigintza-arauen 7.5.2. artikuluan xedatutakoaren 

aplikazio-eremuan.  
 

8.3. Berariaz debekatuta dago fatxadetan hodiak eta bestelako eroanbideak agerian jartzea; 
jartzekotan, eraikinaren estetikan behar bezala integratzen direla bermatzen duen eraikuntza-

konponbidea erantsi beharko zaio Proiektuari.  

 
8.4. Eraikuntza berriko eta ordezteko obretan, eraikinaren diseinuak eta osaerak kontuan 

hartu beharko dute zein diren inklinaziorik eta orientaziorik onenak eguzki-energia hartzeko 
panelen errendimendu hobezinerako.  

 

 
9. artikulua. Enpresa instalatzaileak. 
  

Instalazioak enpresa instalatzaileek egin beharko dituzte sektorean aplikatu ahal den 

araudian aurreikusitakoaren arabera (gaur egun, EITAren 14. artikulua), eta behar bezala 
baimendutako erakunde batek homologatutako elementuak soilik erabili ahal izango dira. 

Instalazio-proiektuan beti azaldu beharko dira instalazio hori osatzen duten osagaien 

ezaugarriak.  
 
 
10. artikulua. Zaintzeko betebeharra. 
 

10.1. Eguzki-energiaz hornitutako higiezinean dagoen instalazioaren jabeak edo higiezin 
horretan egiten jardueraren titularrak instalazioa segurtasun, osasungarritasun eta apaindura 

publikoko egoera egokian eduki beharko du.  
 

Instalazioa zaintzeko betebeharraren ondorioz, garbiketa eta mantentze-lanak egin 

beharko dira, aldian behin beharrezkoak diren neurketa eta konponketak eginda, ondoko 
helburu hauek lortuko direla ziurtatzeko:  

 
a) Instalazio horiek baldintza batzuetarako baimendu badira, horiek betetzeko moduan  

iraunaraztea.  
 

b) Funtzionalitatearen baldintzak iraunaraztea, baita segurtasun, osasungarritasun eta 

apaindura publikokoak ere, horrek euskarriak barnean hartzen dituela. Halaber, eguzki-
hargailuak sei hilabetean behin garbitu beharko dira derrigor.  

 
10.2. Eraikin bati erabilera termikoetarako eguzkia hartzeko instalazioa erantsiz gero, 

instalazio horrek beti eduki beharko ditu energia termikoa neurtzeko eta tenperatura, emaria 

eta presioa kontrolatzeko ekipo egokiak, sistemaren funtzionamendu egokia egiaztatzeko 
moduan.  
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10.3. Instalazioaren mantentze-lanez jabeak edo titularrak arduratu beharko dira 
norbanakoek edo taldeek erabiltzen dituztela ere.  

 
 

11. artikulua. Ikuskaritza eta burutzeko aginduak. 
 
11.1. Udal Zerbitzu Teknikoek etxeko ur beroa sortzeko instalazioak ikuskatu ahal izango 

dituzte Ordenantza honetako aurreikuspenak betetzen direla egiaztatzeko.  
 

11.2. Udal Zerbitzu Teknikoek egindako ikuskaritza baten ondorioz instalazio horietan edo 

horien mantentze lanetan anomaliak antzemanez gero, anomalia horiek egiaztatuko dira; horren 
ostean, udal erakunde egokiak beharrezkoak diren agindeiak egingo ditu, eta inguruabar horren 

berri emango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde erakundeari, sektorean aplikatu ahal 
den araudian xedatuta dagoenaren ondoreetarako. 

 
11.3. HAPOko Hirigintza-arauetako 4.2.4. artikuluan ezarritakoren arabera, eta aurreko 

artikuluan ezarritakoa betetzen dela ziurtatzeko, Udaleko organo eskudunak beharrezkotzat 

jotzen dituen betearazpen-aginduak emango ditu.  
 

 
12. artikulua. Legezkotasunaren babesa. 
 

Ordenantza honetan xedatuta dagoena urratzen duten egite edo ez-egite guztien zioz 
Lurraren Araudiari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzeko Ekainaren 23ko 2187/1978 

Errege Dekretu bidez onartutako Hirigintzako Diziplina Araudian aurreikusten diren neurriak 
hartu ahal izango dira, urratutako hirigintzako ordena leheneratzeko eta erantzuleei zehapenak 

ezartzeko. 
 

 

13. artikulua. Salbuespenak eta zerga-hobariak. 
 

Ordenantza hau errazago aplikatzeko, Basauriko Udalak urtero laguntza ekonomikoen 
ildoa onartu ahal izango du.  

 

Halaber, Udalak zerga hobariak ezarri ahal izango ditu Ordenantza honen I. Eranskinean 
gutxieneko gisa ezarritako eguzki-ekarpenak gainditzen dituzten instalazioen titular edo 

sustatzaileentzat. 
 

 
XEDAPEN GEHIGARRIA 

 

Eguzki-energia fotoboltaikoa 
 

1.- Eguzki-instalazio fotoboltaikoa jartzeko, Obretako Lizentzia eskatu behar da eta horretarako 
dagokion proiektua aurkeztu beharko da, eskumen duen teknikari batek idatzia eta 

dagokion Elkargoaren oniritziarekin. Proiektuak, gutxienez, ondorengo dokumentazio haui 

zango du: 
  

a) TXOSTENA, horren barruan:  

− Instalazioaren oinarrizko konfigurazioa.  

− Instalazioaren eta bere osagaien deskribapen orokorra: kokapena, eguzki-

instalazio fotovoltaikoaren eskema, behe tentsioko sarean konektatzeko gunea, 

eguzki generadore fotoboltaikoaren deskribapena, inbertsorearen deskribapena, 

babes tresnen deskribapena eta aurreikusitako konexio elementuak distribuzio-
sarearen eta instalazio fotoboltaikoaren arteko banaketa galbanikoa egiteko, 
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instalazio fotoboltaikoa sarearekin konektatzen den gunean beharrezkoak diren 
etengailu magnetotermikoak eta diferentzialak jarri, lurreko instalazio bereziak, 

etab. 

− Diseinurako jarraitu diren irizpideak zehaztu: Eguzki-instalazio fotoboltaikoaren 

oinarrizko dimentsioak -aurreikusitako energia-ekoizpenaren kalkuluak barne -

jasotze sistemaren diseinua orientabidea zurituz, inklinazioa, itzalak eta 

arkitekturan txertatzeko modua, begi-inpaktua, etab 

− Aplikatu beharreko eta Ordenantza honetan zehaztutako parametroen zuriketa. 

− Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) banatutako dirulaguntza instalazio 

fotoboltaikoaren zenbatekoa ordaintzeko. 

− Hala badagokio, argindarra banatzen duen enpresaren jakinarazpena (gaur egun 

IBERDROLA), behe-tentsioko sare elektrikora konexioa egiteko eskaerari 
erantzunez,  eta enpresak horretarako ezarritako baldintza teknikoak. 

 
b) BALDINTZEN PLEGUA 

 

c) AURREKONTUA. 
 

d) DOKUMENTAZIO GRAFIKOA: jarduera egingo den eraikineko guneen argazki-
erreportajea, eta jasotze sistemaren planoak dimentsioak zehaztuta. Era berean, 

jasotze sistema eraikinean eta inguruan nola txertatzen den ikusteko beharrekotzat 

jotzen da, dagokion foto-muntaia edo infografia aurkeztea.  
 

2. Honako ordenantza honetako 4. ataleko 4.artikuluan, eta  5. eta 8-13 artikuluetan 
aurreikusitakoak aplikatu ahal izango zaizkie eguzki instalazio fotoboltaikoei.  
 

 
 

AZKEN XEDAPEN BAKARRA 
 

Ordenantza hau indarrean jarriko da behin betiko onetsitako testua BIZKAIKO 
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta handik hilabetera; hortaz, bere eraginpean dauden 

Etxeko ur beroaren sorkuntzarako eguzki-energia hartzeko instalazioen proiektu guztiei aplikatu 

ahal izango zaie, baldin eta lizentzia-eskabidea data horren ostean aurkezten bada, Elkargo 
Ofizial egokiak Proiektu hori ikusonetsi dueneko data edozein dela ere.  

 
Eguzki-energia hartzeko instalazioak eraikinaren instalazio orokorrak dira; ondorioz, Hiri 

Antolamenduko Plan Orokorrean ezarritakoaren arabera, eraikigarritasunaren ondoreetarako  ez 

dira zenbatuko.  



Tokiko Agenda 21 Arloa / Área de Agenda Local 21 
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri 

 
 

 
 

I. ERANSKINA 
 
 

1. Gutxieneko energia-ekarpenak  
 

Bildutako eguzki-estaldurak gutxienekoak dira; hortaz, erabiltzaileek handitu ahal 

izango dituzte, nahi izanez gero.  
 
1.1. Kontsumoak eta aplikazio-mugak.  
 

Kontsumoak baloratzeko, ondoko taula honetan agertzen diren unitate-balioak 

hartuko dira.  
 

KONTSUMO-IRIZPIDEA 
Etxeko ur beroaren 

litroak, egun bakoitzeko, 
60º C-tan 

 

Familia bakarreko etxebizitzak 30 Pertsona bakoitzeko 

Etxebizitza Kolektiboak 22 Pertsona bakoitzeko 

Ospitaleak eta klinikak 55 Ohe bakoitzeko 

4 izarreko hotelak 70 Ohe bakoitzeko 

3 izarreko hotelak 55 Ohe bakoitzeko 

2 izarreko hotel eta ostatuak 40 Ohe bakoitzeko 

Egoitzak (adinekoenak, ikasleenak, etab.) 55 Ohe bakoitzeko 

Aldagelak / dutxa kolektiboak 15 Zerbitzu bakoitzeko 

Ikastetxeak 3 Ikasle bakoitzeko 

Kuartelak 20 Pertsona bakoitzeko 

Fabrika eta tailerrak 15 Pertsona bakoitzeko 

Bulegoak 3 Pertsona bakoitzeko 

Gimnasioak 20 eta 25 bitartean Erabiltzaile 

bakoitzeko 

Garbitegiak 3 eta 5 bitartean Arroparen kilo 

bakoitzeko 

Jatetxeak 5 eta 10 bitartean Otordu bakoitzeko 

Kafetegiak 1 Bazkari bakoitzeko 

 
Beste erabilera batzuetarako, esperientziaren bidez egiaztatutako edo  fidagarritasun 

aintzatetsia duten iturriek bildutako balioak hartuko dira.  
 

Egoitzako erabileran, etxebizitza bakoitzeko pertsona kopurua kalkulatzeko ondoan 

zerrendatzen direnak gutxieneko balio gisa hartu beharko dira:  
 

− Gela bakarreko apartamentuak edo logela bakarreko etxebizitzak: 1,5 pertsona  

− 2 logelako etxebizitzak: 3 pertsona.  

− 3 logelako etxebizitzak: 4 pertsona.  

− 4 logelako etxebizitzak: 6 pertsona.  

− 5 logelako etxebizitzak: 7 pertsona.  

− 6 logelako etxebizitzak: 8 pertsona.  

− 7 logelako etxebizitzak: 9 pertsona.  
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− 8 logelatik gora, ostatuak izango balira bezala baloratuko dira beharrizanak.  

 

Horretaz gain, ura kontsumo-guneetara banatzen edo birbideratzen izandako galerak 

kontuan hartuko dira.  
 

Urteko eguzki-ekarpena gerora kalkulatzeko, hileko eskariak zenbatuko dira, kontuan 

hartuta erabateko okupazioari dagozkion kontsumo-unitateen kopurua (pertsonak, oheak, 
zerbitzuak etab.), erabilera turistikoko instalazioak alde batera utzita, horietan zati bateko 

okupazioek eragindako eskari-profila justifikatzen badute.  
 

Barruti beraren barruan eraikitako eraikin batzuetako etxeko ur beroaren kontsumoen 
batura –zerbitzu guztiak barne– eraikin bakarreko gisa hartuko da. Era berean, hainbat 

etxebizitza edo etxeko ur beroaren hainbat erabiltzaile biltzen dituzten eraikinetan, betekizun 

horren ondoreetarako, horien guztien kontsumoen batura hartuko da.  
 

Urtean ehun eta laurogei egunetan edo gehiagotan okupaziorik ez dagoela egiaztatuz 
gero, eskakizun horretatik salbuetsita geratuko da kasu hori.  

 

Etxeko ur beroaren eskarian justifikatzen bada asteko egunen artean kontsumoari 
dagokionez %50eko aldeak izaten direla, asteko batez besteko eguneko kontsumoa kontuan 

hartuko da, eta metatzeko ahalmena eskari handieneko asteko eguneko kontsumoaren berdina 
izango da.  

 

 
1.2. Gutxieneko eguzki-ekarpena.  
 

Ondoko tauletan urteko gutxieneko eguzki-ekarpenak adierazten dira,  60 º C-ko 

kontsumo-mailarako; beste era batera esanda, kontsumorako eskainitako eguzki-energiaren 
urteko balioen eta energia-eskariaren arteko frakzioa da. Hileko balioak oinarri hartuta 

kalkulatzen da.  

 
Kasu bi hartuko dira kontuan: 

 
 

a) Orokorra: euskarrirako energia-iturria gasolioa, propanoa, gas naturala edo besteren bat 

bada.  
 

b) Euskarrirako energia-iturria Joule-efektu bidezko energia elektriko zuzena bada.  
 

Justifikatutako zati bateko okupazioen kasuan arrazoiak, diseinuaren aldaketak, 
kalkuluak eta emaitzak zehaztu beharko dira, instalazioa gutxieneko eguzki-ekarpenera ahalik 

eta gehien hurbildu behar dela kontuan hartuta, dimentsionatzeko irizpide gisa. Instalazioa 

dimentsionatzeko baldintza hau bete beharko da: instalazioak sortutako energiak ezin izango du 
urteko hilabete batean ere kontsumo-eskariaren %110 gainditu, ezta, gehienez ere, hiru 

hilabetean %100; ondore horretarako ez dira kontuan hartuko eskaria urteko gainontzeko 
zatiko batez bestekoaren %50etik beherakoa den aldiak, babes-neurri egokiak hartuta.  
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1. taula – Kasu orokorra 

 

Eraikinaren eskari osoa (Egun bakoitzeko 
litroak) Eguzki ekarpena (%) 

0 –10 47 

100 – 200 47 

200 – 600 47 

600 – 1.000 47 

1.000 – 2.000 50 

2.000 – 3.000 50 

3.000 – 4.000 50 

4.000 – 5.000 50 

5.000 – 6.000 50 

6.000 – 7.000 50 

7.000 – 8.000 50 

8.000 – 9.000 50 

9.000 – 10.000 50 

10.000 – 12.500 52 

12.500 – 15.000 52 

15.000 – 17.500 52 

17.500 – 20.000 52 

>20.000 52 

 
 

 
 

2. taula – Joule efektua 
 

Eraikinaren eskari osoa (Egun bakoitzeko 
litroak) 

Eguzki ekarpena (%) 

0 – 100 50 

100 – 200 50 

200 – 600 50 

600 – 1.000 50 

1.000 – 2.000 55 

2.000 – 3.000 55 

3.000 – 4.000 55 

4.000 – 5.000 55 

5.000 – 6.000 55 

6.000 – 7.000 55 

> 7.000 60 

 

Basaurin, 2005eko ekainaren 23an. 
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