ARRAKASTA-KASUA

Errenteriako Udala
Ayuntamiento
de Errenteria

Energia-horniduren kontabilitate eta kudeaketarako sistema
baten ezarpena Errenteriako
udalean
Errenteriak bere faktura elektrikoa 200.000 €-tan baino gehiagotan murriztea lortu du,
energia kontsumoaren murrizketari, kontratatutako energiaren prezioaren jaitsierari eta
potentzien optimizazioarekin lortutako aurrezpenari esker, azken hau, 100.000 €-koa izan
delarik. Honekin guztiarekin lotutako isurien murrizketa 100 tCO2-koa izan da.
Ekimenak modulu ezberdinez osaturiko SIE plataforma
informatikoaren ezarpena ekarri du, administrazioaren
Errenteria Euskadiko udalerri bat da, Gipuzkoako

komunikazio eta kudeaketa energetikoa hobetzeko eta

Lurralde Historikoan hirugarrena, populazioa kontu-

ondoren zehazten diren helburu espezifikoak lortzeko

tan hartuz. Gipuzkoako ipar-ekialdeko koadrantean

helburuarekin:

kokatuta dago, Donostiatik 7 km ingurura. Bere azalera 32 km2 -koa da eta 39.000 biztanle inguru ditu.
Errenteriak, Oiartzun, Pasaia eta Lezorekin batera,
Oarsoaldea eskualdea osatzen du. Udalerriak erdi

Udalaren energia hornidura guztien fakturazio
egokia balioztatzea.
Udalak egiten dituen horniduren kontratazioa

aroko gune historiko nabarmena dauka eta Aiako

optimizatzea.

Harria parke naturalaren parte da.

Energia kontsumo eta gastua eta CO2 isuriak

Errenteriko SIE-a ezartze proiektua Oarsoaldea

kontabilizatzea.

Garapen Agentziak bultzatu zuen eta Gipuzkoako

Eraikin eta argiteria koadroen portaera energetikoa

Foru Aldundia diruz lagunduta dago, lurraldeko

modu jarraituan gainbegiratzea.

Erakunde Publikoen kudeaketa energetikoa hobetzea helburu duten diru-laguntzen esparruan.

Kontsumo energetikoa aztertzea, aurrezki potentzialak
identifikatuz.
Udalaren energia kontsumo eta gastuari eta Udalak
berak aurrera eramaten dituen politika energetikoei
buruzko informazioa herritarren eskura jartzea.

Ekipamenduak

132

Argiteria-koadroak

80

Energia kontsumoa

9.917.005 kWh

Faktura energetikoa

1.151.302 €

Isuriak

807 tCO2e

Soluzio aplikatua
Erabilitako soluzio teknologikoak SIE plataformaren
horniduren kontabilitaterako eta kudeaketarako erdiko
modulua jasotzen du.
Plataforma teknologikoaren ezarpena horniduren
kudeaketaren inguruko aholkularitza lanekin eta udal
langileei zuzendutako formazio eta energia coaching
lanekin batera egin da, energia horniduren kudeaketa
sistema bat osatu arte.
Sistema honek fakturazioaren hileroko karga eta
balioztatzea, horniduren optimizazio jarraitua eta
alarma energetikoen bitartez egiten den energia-portaeraren gainbegiratze jarraitua barne hartzen ditu.

KONTSUMO ERREALA
Kontagailuaren
irakurketa
Monitorizazioa
SmartMeters

FAKTURAK
Argindarra
Gasa

AURREZPENERAKO NEURRIEN
Fakturen balioztatzea
Alarma energetikoak

Gasolioa/PGL

Sektoreen araberako
taldekatzea

Biomasa

Gastuaren kontrola

Ura

IDENTIFIKAZIOA
KONTRATAZIOAREN
OPTIMIZAZIOA
SEGIMENDU TXOSTENAK
(kWh, €, tCO2)

ESKAERAREN
AURREIKUSPENA
Erabilera aldaketak
Iturri berriztagarriak
Ekipoen aldaketa

Lortutako emaitzak
2017an lortutako aurrezpenak ondorengo hauek dira:
Udal energia kontsumoaren murrizpena

CO2 isurien
murrizpena

-1.224.013 kWh -100 tCO2

Potentzien optimizazioagatik, erreaktiba
txikiagotzeagatik
eta horniduren baja
emateagatik lortutako
urteko aurrezpenak

Argindarraren
fakturaren guztizko
murrizpena

-100.659 €

-200.000 €

www.inergybcn.com

