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1. SARRERA ETA HELBURUAK
EEE Energiaren Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren energia-agentzia da, eta eginkizun
hau du:
-

Euskadiko Energia Estrategiak proposatzea, hornidura, kostuen lehiakortasuna,
jasangarritasuna eta garapen teknologikoa bermatzeko irizpideen arabera.
Haren garapenean aktiboki parte hartzea eta haietan zehaztutako helburuak
lortzen laguntzea.

Horretarako, Garapen Ekonomiko, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari zerbitzua ematen
dio, energiaren eta baliabide geografiko-meatzarien arloko jarduerak garatzen ditu eta
proiektuetan parte hartzen du, enpresak eta erakundeak inplikatuz. Gainera, gizartean
zabaltzen ditu bere estrategiak gidatzen dituzten balioak eta mezuak.
EEEk ingurumen-kudeaketan bikaintasuna lortzeko apustua egin du, nazioartean
onartutako estandarrak sartuz. Gaur egun, Energiaren Euskal Erakundeak ziurtatutako
kudeaketa-sistema hauek ditu: ISO 9001 (Kalitatearen Kudeaketa Sistema) eta ISO 14001
(Ingurumena Kudeatzeko Sistema).
2020an, Hobekuntza Proiektuaren barne-proposamen baten ondorioz, Berotegi Efektuko
Gasen (BEG) lehen inbentarioa egin zen, eta erakundearen karbono-aztarna kalkulatu zen,
bai eta EEEn garatutako erabakiak, jarduerak eta/edo proiektuak hartzeari esker
saihestutako emisioak kalkulatu ere. Hobekuntza proiektua bukatuta, lan talde egonkor
bat mantentzea eta kalkuluak urtero egitea erabaki zen, haren bilakaera ikusteko.
Erakundearen karbono-aztarna kalkulatzeko, ISO 14064-1:2018 “Berotegi-efektuko
gasak. 1. zatia: Erakundeetan, berotegi-efektuko gasen emisioak eta erauzketak
kuantifikatzeko eta horiei buruzko txostena egiteko zehaztapena”.
Txosten honen helburuak hauek dira:





Erakundearen zuzeneko eta zeharkako emisioak ezagutzea
Erakundearen jarduerak saihestutako emisioak ezagutzea
Hobetzeko aukerak identifikatzea
Erakundeak sortutako eta/edo saihestutako emisioei buruzko barne- eta kanpoinformazioa ematea
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2. ERAKUNDEAREN DESKRIBAPENA
1982ko azaroaren 24an, Eusko Legebiltzarrak 9/1982 Legea onartu zuen, “Energiaren
Euskal Erakundea” sortu zuena.
EEE Taldea zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta bere jarduera propioen bidez,
bere eragina eta besteekiko lankidetza lortzea du helburu, Eusko Jaurlaritzaren planekin
eta jarraibideekin bat etorriz, eta garapen iraunkorreko irizpideen arabera, Euskadiko
energia-sistemaren etengabeko hobekuntza eta baliabide geologikoen aprobetxamendua
lortzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren beharrak ase eta herritarren eta energiaren
urrakortasunaren bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko.
EEE Taldea Energiaren Euskal Erakundeak eta partaide diren hainbat sozietatek osatzen
dute.

1. irudia – Partaidetza duten sozietateak
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3. KARBONO-AZTARNAREN KALKULUA – EEE 2020
3.1 DENBORA-MUGA

Txosten honek 2020ko inbentarioko datuak biltzen ditu.
3.2 ERAKUNDEAREN MUGA

EEEren karbono-aztarna kalkulatzeko BEGen inbentarioa egiteko, erakundeak kontrol
operatiboa duen instalazio eta ibilgailuetako emisio guztiak hartu dira kontuan.
Partaidetzako sozietateen kasuan, partaidetza %100ekoa duten sozietateak hartu dira
kontuan, bai eta partaidetza %100ekoa duten proiektu eta/edo instalazioak ere. Irismen
hori erabaki da, antolaketaren eta haren jarraipenaren konplexutasunagatik, informazioa
eskuratzeagatik eta lotutako datuen zehaztasun-maila dela eta.
Hala, erakundearen karbono-aztarna kalkulatzeko, instalazio hauek hartzen dira kontuan:
Erakundearen mugak
Instalazioa

Helbidea

Bizkaia plazako eraikineko bulegoa

Urkixo zumarkalea 36 (48011 Bilbao-Bizkaia)

Hernaniko bulegoa

Ibaiondo industrialdea, 25-2. F (20120 Hernani -Gipuzkoa)

Egañako lonja

Egaña kalea, 17 (48010 Bilbao-Bizkaia)

Asua pabiloia

Asuaran industrialdea, 7B pabiloia (48950 Asua-Bizkaia)

2020ko martxoaren 14an alarma-egoera deklaratu zen COVID-19k (463/2020 ED)
eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko. Une horretatik aurrera, eta 2020. urte
osoan, erakundeko langileek telelana eta lan presentziala txandakatu dituzte, osasun
egoeraren bilakaeraren arabera. Karbono-aztarna kalkulatzeko, erakundearen
instalazioetan sortutako emisioak soilik hartu dira kontuan, hau da, ez dira kontuan hartu
EEEren plantillako etxebizitzetan sortutako emisioak.
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3.3 TXOSTENAREN MUGA

Txostenaren muga operatiboek inbentarioan kontuan hartu diren emisio-iturriak eta
berotegi-efektuko gasak definitzen dituzte.
Txosten hau egiteko egindako inbentarioak emisio-iturri hauek hartu ditu kontuan, ISO
14064-1:2018 arauaren B eranskinaren arabera: Berotegi-efektuko gasak.
1. kategoria: BEGen zuzeneko emisioak eta xurgapenak
-

Zuzeneko emisioak, errekuntza geldikorretik abiatuta:
Ekipo geldikorretan kontsumitutako erregaiak
Errekuntza mugikorreko zuzeneko emisioak:
Enpresako ibilgailuak
Zuzeneko ihes-emisioak:
Aire girotuko ekipoetako fluido hozgarria

2. kategoria: Inportatutako energiak eragindako BEGen zeharkako emisioak
Elektrizitate-kontsumoa
3. kategoria: BEGen zeharkako emisioak garraioagatik
Garraioa laneko bidaietan
In-itinere garraioa
4. kategoria: Erakundeak erabilitako produktuek eragindako BEGen zeharkako
emisioak
Sortutako hondakinak (HHS, papera, plastikoa)
Erosketak eta kontratazioak
Karbono-aztarna kalkulatzeko kontuan hartu diren berotegi-efektuko gasei dagokienez,
hauek dira: CO2 (karbono dioxidoa), CH4 (metanoa), N2O (oxido nitrosoa), NF3 (nitrogeno
trifluoruroa), SF6 (sufre hexafluoruroa) eta beste BEG talde batzuk (HFC
(hidrofluorokarbonoak), PFC (perfluorokarbonoak), etab.) ISO 14064-1:2018 arauak
ezartzen duen bezala.
Zuzeneko emisio eta xurgapenei dagokienez (1. kategoria), BEGen emisioak bereizita
kuantifikatzen dira BEG bakoitzarentzat, CO2e tonatan (CO2 tona baliokide), ISO 140641:2018 arauak ezartzen duen bezala.
Txosten honetan aintzat hartutako instalazioetan ez dago kalkulatu eta/edo jakinarazi
beharreko xurgapenik.
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3.4 ZENBATZEKO METODOLOGIA

Erakundearen jardueraren ondorioz sortzen diren berotegi-efektuko gasen emisioak
kalkulatzeko, formula hau aplikatu behar da:
Karbono-aztarna = Jardueraren datua * Emisio-faktorea
Non:




Jardueraren datua: emisioak sortzen dituen jardueraren neurri kuantitatiboa
(adib.: gas naturalaren kWh)
Emisio-faktorea: atmosferara igorritako BEGen kantitatea emisio horri lotutako
jarduera batekin erlazionatzen duen balio adierazgarria (adibidez: 0,182 kg
CO2e/kWh)

Emaitzak ematen dituen unitatea tCO2e da (tona CO2 baliokide). CO2 baliokidea (CO2e)
berotegi-efektua eragiten duten beste gasen berotze globalaren maila CO2 gisa
adierazteko neurria da. Hala, emaitzen unitateak estandarizatzeko, CO2 ez diren BEGen
emisioak CO2e unitate bihurtzen dira berotze globaleko potentziala (PCG) izeneko
bihurtze-faktorea erabiliz.
ISO 14064-1:2018 arauak adierazten duen bezala, erakundeak BEGmota bakoitzaren
kopurua CO2 tona baliokide bihurtu behar du, IPCCren PCG berrienak 100 urteko epean
erabiliz.
2018ko Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen 24. Konfederazioan (COP24), Katowizen
(Polonia) egina, alderdi guztiek erabaki zuten berotze globalaren potentziala 100 urteko
epean hartzea (PCG100), Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldearen
(IPCC) bosgarren ebaluazio-txostenean (AR5) definitzen den bezala. Hala ere, Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) erakunde baten
karbono-aztarnaren kalkulagailuak eta Britainia Handiko Gobernuaren kalkulagailuak,
EEEren karbono-aztarna kalkulatzeko erabiltzen direnek, IPCCren (AR4) Laugarren
Ebaluazio Txostenaren PCG100 balioak erabiltzen jarraitzen dute. Horregatik, EEE
2020ren karbono-aztarna kalkulatzeko erabilitako PCG100 IPCCren AR4 atalean
adierazitakoak izan dira.
Beraz, txosten honetan aplikatutako berotze-potentzialak IPCCren Laugarren Ebaluazio
Txostenean (AR4) adierazitakoak dira, 100 urteko epean.
Izen arrunta
Karbono dioxidoa
Metanoa
Oxido nitrosoa
R-410A

Formula
CO2
CH4
N2O
R-32/125 (50/50)

PCG100 (AR5 - IPCC)
1
28
265
1924

PCG100 (AR4 - IPCC)
1
25
298
2088

Erakundeak jarduera-datuak bildu ditu, eta emisio-faktoreak iturri onartuetatik datoz; 1.
taulan jaso dira.
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1. taula: Emisio-faktoreak
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3.5 EMISIOEN KUANTIFIKAZIOA
3.5.1

1. kategoria: BEGen zuzeneko emisioak

Kategoria honetan Gobernu Britainiarraren kalkulagailua erabili da, ISO 14064-1:2018
arauak adierazten baitu zuzeneko emisioak bereizita eta CO2e tonatan kuantifikatu behar
direla BEG bakoitzarentzat. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren kalkulagailuak CO2e kalkulua besterik ez du eskaintzen.
Zuzeneko emisioak, errekuntza geldikorretik abiatuta
Behar termikoei erantzuteko erregai fosilak kontsumitzen diren instalazioetan erabiltzen
den erregai kopurua jasotzen da.
Txosten honetan aintzat hartutako instalazioetatik, “Bizkaia Plaza Eraikineko Bulegoan”
bakarrik dago erregai-kontsumoa. Egañako lonjan eta Asuako pabiloian ez dago
kontsumorik kategoria horretan, eta Hernaniko bulegoan klimatizazio-sistemak energia
elektrikoaren bidez funtzionatzen du.
Bizkaia Plaza eraikinaren jabea Eusko
Jaurlaritza da. Horrenbestez, erregaien
kontsumoa Eusko Jaurlaritzak berak
kudeatzen du, eta, urte bakoitzeko lehen
lauhilekoan, Bizkaia Plazako eraikina
partekatzen duten enpresa publiko
guztiei aurreko ekitaldian metatutako
magnitudeen berri ematen die.
Eraikinean lan egiten duen pertsona
bakoitzeko kontsumo-ratioak eskaintzen
dira (2. irudia).
Gizarte
Segurantzaren
Diruzaintza
Orokorraren datu-baseetan jasotakoaren
arabera, Energiaren Euskal Erakundea
enpresan eta Euskadiko Hidrokarburoen
Baltzua, S.A. enpresan (EEEk %100eko
partaidetza duen enpresa), 2000-0101ean eta 2020-12-31n altan egon diren
langileen batez besteko plantilla 62,16
eta 5,89 da, hurrenez hurren.
Beraz, Bizkaia Plaza eraikineko batez besteko plantilla eta 2020ko gas naturalaren
kontsumo-ratioa kontuan hartuta, instalazio horretako gas naturalaren kontsumoa
kalkulatzen da.

Orrialdea 8

Ondoren, instalazioaren kontsumoa kontuan hartuta eta “UK Government - Greenhouse
gas reporting: conversion factors 2020 (Fuels - Gasous fuels)” emisio-faktoreak aplikatuz,
emisioak kalkulatzen dira.

2020an, errekuntza geldikorrak eragindako zuzeneko emisioak hauek izan ziren:
10,46 tCO2E

10,44 tCO2

0,014 tCH4

0,006 tN2O

Errekuntza mugikorreko zuzeneko emisioak
Erakundeko parke mugikorrak 2020an egindako kilometrajea bildu da.

Eta “UK Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2020 (Passenger
vehicles - Cars by size)” programak adierazitako emisio-faktoreak aplikatu dira. Hona hemen
emisioen kalkulua:

2020an, zuzeneko emisio hauek eragin zituen errekuntza mugikorrak:
11,39 tCO2e

11,31 tCO2

0,013 tCH4

0,07 tN2O
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Zuzeneko ihes-emisioak
Txosten honetan aipatzen diren instalazioetatik, Bizkaia Plazako Bilboko bulegoak
bakarrik ditu aire girotuko ekipoak. Amoniako-hozkailu bat eta lau unitate trinko daude,
R410A fluido hozgarriarekin. 2020an ez zen inolako kargatzerik egin horietan.
3.5.2

2. kategoria: Inportatutako energiak eragindako BEGen zeharkako emisioak

Azterlanean sartutako instalazio guztien energia elektrikoaren kontsumoei buruzko
informazioa biltzen da, baita energia berriztagarrien iturriei buruzkoa ere (Jatorrizko
Bermea).
Plaza Bizkaia Eraikinaren bulegoak elektrizitatearen Jatorrizko Bermea (GdO) du
kontratatua. Instalazio horretan kontsumitutako elektrizitatea energia berriztagarrietatik
datorrela jotzen da, eta, beraz, emisioa nulutzat jotzen da. Eusko Jaurlaritzak emandako
ingurumen-adierazleetatik abiatuta kalkulatu da kontsumoa (2. irudia).
Egaña lonjari eta Asua pabiloiari dagokienez, ez dute kontratatua GdO.
Hernaniko Bulegoa instalazioaren kasuan, alokairu-kontratu bat dago, gastu horiek barne
hartzen dituena. Beraz, emisioak “4. kategoria: Erakundeak erabilitako produktuek
eragindako BEGen zeharkako emisioak – Erosketak eta kontratazioak”.
Instalazio bakoitzaren kontsumo elektrikoari “Erakunde baten karbono-aztarnaren
kalkulagailua (MITECO, 2020)” izeneko emisio-faktoreak aplikatu zaizkio. Hona hemen emaitza:

Inportatutako energiak eragindako BEGen zeharkako emisioak hauek izan ziren: 0,31
tCO2e
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3.5.3

3. kategoria: BEGen zeharkako emisioak garraioagatik

Garraioa laneko bidaietan


TREN BIDAIAK

2020an, erakundeko langileek bidaia hauek egin zituzten trenez: 2 bidaia BilbaoMadril eta 4 bidaia Madril-Donostia-San Sebastián.
Emisioak kalkulatzeko, bidaia horietako bakoitzari dagozkion kilometro-kopurua
kalkulatu da, eta Gobernu Britainiarraren “UK Government - Greenhouse gas reporting:
conversion factors 2020 (Business travel - land)” emisio-faktoreak aplikatu zaizkio (ikus 1.
taula).

Trenez egindako bidaiek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 0,08 tCO2e


DISTANTZIA LUZEKO AUTOBUSAREN BIDAIAK

2020an, laneko arrazoiak zirela eta, bidaia hauek egin ziren erakundean distantzia
luzeko autobusean: Bilbao-Madril bidaia 1.
Emisioak kalkulatzeko, kilometroak zenbatetsi dira, eta Gobernu Britainiarraren “UK
Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2020 (Business travel - land)”
emisio-faktoreak aplikatu dira (ikus 1. taula).

Autobusean egindako bidaiek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 0,02
tCO2e


TAXI BIDAIAK

Erakundeak taxietan 2020rako izan duen gastua ezagutzen da. Datu horri OCUk
adierazitako 0,90 €/km faktorea aplikatzen zaio. Faktore horrek ez ditu kontuan
hartzen ez bandera-jaitsiera, ez gutxieneko lasterketa, ez itxarote-denborak; beraz,
oso aldaketa kontserbadorea egiten ari da.
2020an, 1.816 € gastatu ziren taxietan, eta lehen aipatutako faktorea aplikatuta,
2.017,78 km egin ziren.
Emisioak kalkulatzeko, Gobernu Britainiarraren “UK Government - Greenhouse gas
reporting: conversion factors 2020 (Business travel - land)” emisio-faktoreak aplikatzen dira
(ikus 1. taula).

Taxiz egindako bidaiek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 0,29 tCO2e
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HEGAZKIN BIDAIAK

2020an erakundeak hegazkinez egindako bidaietan sortutako emisioak kalkulatzeko,
OACI/ICAO (Nazioarteko Erakunde Zibila) kalkulagailua erabili da.
Hona hemen 2020an hegazkinez egindako bidaiak. Egindako ibilbidea, ibilbide hori
zenbat aldiz egin den, OACI/ICAO kalkulagailuarekin egindako ibilbideko emisioak eta
ibilbideko guztizko emisioak adierazten dira.

(*) Karbono-aztarna kalkulatzeko orduan, Bilbao-Nantes-Bilbao hegaldi zuzena ez zegoen; beraz, OACI/ICAOren kalkulagailuak ez zuen
uzten ibilbide horretarako emisioak kalkulatzen. Hurbilketa bat egin da, Bilbao-Paris-Bilbaoren emisioak kalkulatu dira eta ParisNantes-Paris hegaldiari dagozkion emisioak kendu dira.

Hegazkinez egindako bidaiek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 4,61
tCO2e

Laburbilduz, hauek izan ziren 2020an laneko bidaien ondorioz erakundeak sortutako
emisioak:
tCO2e
Trena
Distantzia luzeko
autobusa
Taxia
Hegazkina

0,08
0,02
0,29
4,61
5

Garraioa in-itinere bidaietan
Antolakundeko Giza Baliabideen Sailak informazioa eman du langileen bizileku-udalerriari
buruz, lantokirako gutxi gorabeherako distantziari buruz, erabilitako garraiobideari buruz
eta 2020an egindako egun presentzialen zenbatespenari buruz; izan ere, urte horren zati
batean COVIDen 19 pandemia zela eta, langileek telelana egin zuten.
Informazio horrekin, urtean egindako kilometroak kalkulatu dira langileen egoitzatik
lantokirako joan-etorriko bidaia kontuan hartuta, eta alderantziz.
Emisioak kalkulatzeko, Gobernu Britainiarraren “UK Government - Greenhouse gas
reporting: conversion factors 2020 (Business travel - land)” emisio-faktoreak aplikatzen dira
(ikus 1. taula).
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Hauek izan ziren in-itinere bidaiek eragindako zeharkako emisioak: 17,04 tCO2e
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3.5.4

4. kategoria: Erakundeak erabilitako produktuek eragindako BEGen zeharkako emisioak

Sortutako hondakinak (HHS, papera, plastikoa)
Aurreko kategorietan adierazi den bezala, Eusko Jaurlaritzak Bizkaia Plaza eraikinerako
ingurumen-adierazleak ematen ditu urtero (2. irudia). Adierazle horietatik atera da
2020an instalazio horretan sortutako hondakinei buruzko informazioa.
Datu horietatik abiatuta eta Gobernu Britainiarraren “UK Government - Greenhouse gas
reporting: conversion factors 2020 (Waste disposal)” emisio-faktoreak aplikatuz (ikus 1.
taula), zeharkako emisioak kalkulatzen dira Bizkaia Plaza Eraikinaren Bulegoan sortutako
hondakinetatik abiatuta.

2020an Hernaniko Bulegoan sortutako hondakinei buruz ez dago informaziorik; alokairukontratu bat dago, gastu horiek barne hartzen dituena. Beraz, emisioak “4. kategoria:
Erakundeak erabilitako produktuek eragindako BEGen zeharkako emisioak – Erosketak
eta kontratazioak”.
Egañako lonjako eta Asuako pabiloiko hondakinei dagokienez, ez dago horien garbiketari
buruzko informaziorik. Nolanahi ere, sortutako hondakin-kantitatea baztergarria da.
Bai Egañako lonjan bai Asuako pabiloian biltegiratutako dokumentuak suntsitu ondoren
sortutako paper-hondakinari dagokionez, papera garbitzeko epeak bete ondoren,
paletetan biltzen da eta Lantegi Batuak enpresari ematen zaio. Enpresa horrek kudeatzen
du suntsitze-prozesua. 2020an COVIDen 19 pandemia zela eta, ez zen biltegiratutako
dokumenturik suntsitu.
Sortutako hondakinek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 0,10 tCO2e
Erosketak eta kontratazioak
Erakundeak egiten dituen erosketa eta kontratazioen zenbatekoa dirutan adierazten da.
Hala, jarduera horiek sortutako emisioak kalkulatzeko, jarduera horietako bakoitzak
eragiten duen gastua eta jarduera horiek sortzen dituzten CO2 emisioak erlazionatzen
dituzten faktoreak erabiltzen dira.
Karbono-aztarna kalkulatzeko, EJSN 2009k (Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala)
jasotako jarduera ekonomikoen zuzeneko eta zeharkako emisio-faktoreak erabili dira.
(Ikus 1. taula)
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Erosketa eta kontratazioek eragindako zeharkako emisioak hauek izan ziren: 1.259,75
tCO2e
3.6 EMISIOAK, GUZTIRA

Ondorengo taulan, kategoria bakoitzean sortutako emisioak eta guztizko emisioak
laburtzen dira. Emisioak CO2e tonatan ematen dira, eta zuzeneko emisioetarako (1.
kategoria), gainera, CO2, CH4 eta N2O tonatan ematen dira, ISO 14064-1:2018 arauak
ezartzen duen bezala.
Erakundearen karbono-aztarna 1.304,5 tCO2e izan zen 2020an.
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4. SAIHESTUTAKO EMISIOAK–EEE 2020
4.1 DENBORA-MUGA

2020ko datuak biltzen ditu txosten honek.
4.2 ERAKUNDEAREN MUGA

Erakundearen karbono-aztarna kalkulatzeko BEGen inbentarioa egiteko, erakundeak
eragiketa-kontrola duen instalazioetako emisio guztiak hartu dira kontuan.
Partaidetzako sozietateen kasuan, partaidetza %100ekoa duten sozietateak hartu dira
kontuan, bai eta horiei lotutako proiektuak eta/edo instalazioak ere, horietan ere
partaidetza %100ekoa baita. Antolaketaren konplexutasunagatik eta haren
jarraipenagatik gertatzen da hori, bai eta informazioa eskuratzeagatik eta lotutako datuak
zehatzak izateagatik ere.
Txostenaren atal honetan, ordea, erakundearen jardueraren ondorioz saihestutako
emisioak jasotzen dira. Emisio horiek kuantifikatzeko, nahiz eta antolaketa konplexua izan,
oso zehaztasun-maila handiko informazioa lortu ahal izan da; esaterako, EEEk parte
hartzen duen hainbat proiekturen energia-ekoizpenak. Hori dela eta, EEEk %100 baino
gutxiago parte hartzen duen instalazioak/proiektuak hartu dira kontuan, saihestutako
emisioak kalkulatzeko partaidetzaren ehunekoa kontuan hartuta. Saihestutako emisioak
kuantifikatzeko erabili diren esparruak dokumentu honetako 4.3 atalean jaso dira.
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4.3 SAIHESTUTAKO EMISIOEN KUANTIFIKAZIOA

Txosten honek eremu hauetan saihestutako emisioak biltzen ditu:
-

Energia berriztagarrien ekoizpena
Tokiko gas naturalaren ekoizpena
Erregai alternatiboak norberaren ibilgailuetan erabiltzea
Laguntza programak
Dibulgazio-ekintzak

4.3.1

Energia berriztagarria ekoizteagatik saihestutako emisioak

2020an, jatorri berriztagarriko energia-ekoizpenerako hainbat proiektutan hartu zuen
parte EEEk. 2. taulan daude proiektu horien zerrenda, instalatutako potentzia, proiektua
abian jarri zen urtea eta zein udalerritan dagoen.
2. taula: Energia berriztagarria ekoizteko proiektuak -EEE

Proiektu horietako bakoitzerako, 2020ko energia-ekoizpena eta erakundeak proiektu
horietan duen parte-hartzea ezagutzen dira (3. taula). Hala, EEEri lotutako energiaekoizpen horren zati proportzionala kalkulatzen da.
Historikoki, energia berriztagarriekin elektrizitatea sortuz saihestutako emisioak
kalkulatzeko, 0,35 kg CO2/kWh emisio-faktorea erabili da. Energia berriztagarriekin
elektrizitatea sortzean, ziklo konbinatuko zentraletan elektrizitate-ekoizpena saihesten
dela pentsa daiteke. Ziklo konbinatu batek 370 tCO2 inguru igortzen ditu ekoitzitako GWh
bakoitzeko.
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3. taula: Energia berriztagarrien ekoizpena eta partaidetza - EEE

2020an, energia berriztagarriko proiektuen bidez saihestutako emisioak 4.755,35 tCO2
izan ziren
4.3.2

Tokiko gas naturala sortzeagatik saihestutako emisioak

Euskadiko Hidrokarburoen Elkartea, S.A. (SHESA), EEEk %100eko partaidetza duen
enpresa, 2017an emandako Viura Ustiapenaren Emakidaren %37,69ren jabe da.
Viura gas naturalaren hobia Errioxako Autonomia Erkidegoan dago, eta haren ekoizpenak
Espainian gas naturalaren inportazio-beharrak hein batean murrizten laguntzen du.
2020an, 41 milioi Nm3 gas natural ekoitzi ziren Viura eremuan. SHESAri egozten ahal
zaion ekoizpen horren zati proportzionala, proiektuan duen partaidetza kontuan hartuta,
15,45 milioi Nm3 izango lirateke.
2020an, Azentua enpresak “Gas naturalaren bizi-zikloko karbono-aztarna –
Inportazioaren azterketa konparatiboa vs tokiko ekoizpena” azterketa egin zuen, Bureau
Veritasek egiaztatuta.
Azterketa horren helburua zen tokian tokiko gas naturalaren bizi-zikloan sortzen diren
berotegi-efektuko gasen (BEG) emisioak ebaluatzea. Gainera, BEGen emisio horiek
inportazio-eszenatokien kasuan (gasbide bidez inportatutako GNL eta GN)
zenbatetsitakoekin alderatu ziren, tokiko ekoizpenak inportazioaren aurrean eragiten
duen klima-onura kuantifikatzeko, saihestutako emisioei dagokienez.
Azterketaren arabera, 2018. urtean Espainiako gas naturalaren eskaera osoa
(349.290.000 MWh) tokian-tokian gertatuko balitz, 18 milioi tCO2 isurtzea saihestuko
litzateke.
Beraz, kontuan hartuta 2020ko ekoizpenaren zati proportzionala, SHESAri egotz
dakiokeena, 15,45 milioi Nm3 izan zela, hau da, 180.799 MWh (1Nm3 = 0,01170 MWh), eta
Viura gas naturalaren hobiaren tratamendu-prozesutik eratorritako isuri espezifikoak
garbitu ondoren, 2020an, 6.92 Tlekuko emisioa saihestu zela zenbatetsi da, tokiko gas
naturalaren ekoizpenari esker.
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2020an, tokiko gas naturalaren ekoizpenarekin saihestutako emisioak 6.990 tCO2 izan
ziren
4.3.3

Norberaren ibilgailuetan erregai alternatiboak erabiltzeagatik saihestutako emisioak

Energiaren Euskal Erakundeak hainbat urte daramatza langileen eskura jartzen horrelako
ibilgailuak laneko joan-etorrietarako (bilerak, jardunaldiak, bisitak, etab.).
Ibilgailu horiek plataforma informatiko baten bidez gordetzen dira, haien erabilera behar
bezala kudeatzeko.
Duela hamar urte baino gehiagotik, erregai konbentzionalak (gasolina eta gasolioa)
erabiltzen dituzten ibilgailuen ordez, erregai alternatiboak erabiltzen dituzten ibilgailuak
jarri dira pixkanaka.
Hona hemen EEE Taldearen flota 2020an osatzen zuten ibilgailuak:
Marka eta modeloa
Ford Focus
Renault Megane
Nissan X-Trail
Nissan Leaf
Suzuki Vitara
Audi A3 eTron
Nissan Leaf 2
Hyundai Ioniq PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
Hyundai Kona EV (zuria)
Hyundai Kona EV (grisa)
Hyundai Ioniq EV

Erregaia
Gasolina / PGL
Gasolina / PGL
Diesela
Elektrizitatea
Diesela
Elektrizitatea / Gasolina
Elektrizitatea
Elektrizitatea / Gasolina
Elektrizitatea / Gasolina
Elektrizitatea
Elektrizitatea
Elektrizitatea

Erakundearen Karbono Aztarna 2020 kalkulatzeko, Gobernu Britainiarraren
kalkulagailua erabili zen, ISO 14064-1:2018 arauak adierazten baitu zuzeneko emisioak
bereizita eta CO2e tonatan kuantifikatu behar direla BEG bakoitzarentzat. Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren kalkulagailuak CO2e
kalkulua besterik ez du eskaintzen.
Hori dela eta, saihestutako emisioak kalkulatzeko, Gobernu Britainiarraren “UK Government Greenhouse gas reporting: conversion factors 2020 (Passenger vehicles - Cars by size)”
kalkulagailuaren emisio-faktoreak ere erabili dira. Kalkulagailuak ibilgailuak tamainaren
eta erregai-motaren arabera banatzen ditu, eta kilometroko egindako BEGen eta CO 2en
kalkuluak errazten ditu.
Beraz, bi egoera planteatu dira:
1.

BENETAKO egoera: ibilgailu bakoitzerako egindako kalkulua, erregaia, tamaina
eta dagokion emisio-faktorea kontuan hartuta.
2. GASOLINA egoera: erregai alternatiboen ibilgailu guztiak gasolinazkoak direla
suposatuz egindako kalkulua. Ibilgailuaren tamaina ere kontuan hartzen da.
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Bi agertokien arteko aldea erregai alternatiboen ibilgailuak (GLP eta elektrizitatea, kasu
honetan) erabiltzean saihesten ari diren emisioak dira.
Hona hemen egindako kalkuluak:

Beraz, 2020an, ordezko erregaiak erabiltzeak 7,4 tCO2e isurtzea saihestu du.
4.3.4

Laguntza-programen eraginez saihestutako emisioak

2020ko ekitaldian, Energiaren Euskal Erakundeak hamabi laguntza-programa argitaratu
zituen:
-

ENERGIA ERAGINKORTASUNERAKO ZORTZI LAGUNTZA PROGRAMA:
Industria, Tertziarioa, BAP (Leihoak), PRE (Etxetresna elektrikoak), Toki
Administrazioa, Garraioa, MOVES II (Ibilgailuak), eta Pavea (Ibilgailuak)

-

ENERGIA BERRIZTAGARRIETAN LAGUNTZEKO LAU PROGRAMA: Biomasa,
geotermia, autokontsumoa eta itsas energiak.

Saihestutako emisioak kalkulatzeko, proiektu bakoitza banan-banan aztertzen da, eta
energia aurreztea kalkulatzen da. Hurrengo taulan, tep-ean, adierazten da aurrezki hori.
Zuzeneko kalkulua da.
Programaren
sektorea
Industria
Bizitegiak
Zerbitzuak
Udalak
Garraioa
GUZTIRA

tCO2
18.506
2.792
1152
619
88
25.157

EP tpb
27.528
4.195
2.658
646
7.783
42.811

Laguntza (€)
15.433.933
4.455.374
1.624.508
444.516
12.399.099
34.357.430
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EEE 2020 Laguntza-Programek saihestutako emisioak
%8
%2
%5

Industria
Bizitegiak

%11

Zerbitzuak
Udalak
Garraioa

%74

2020an, laguntza-programek saihestu zituzten emisioak hauek izan ziren: 25.157 tCO2
4.3.5

Dibulgazio-ekintzen eraginez saihestutako emisioak

Atal honetan, sentsibilizazio-kanpainek, jardunaldiek, argitalpenek eta abarrek
saihestutako emisioak kalkulatzen dira.
Saihestutako emisioak kalkulatzeko, sektorearen urteko kontsumo osoan izango duen
eragina kalkulatzen da.
Sektorea
Industria
Bizitegiak
Zerbitzuak
Udalak
Garraioa
GUZTIRA

tCO2

EP tpb
2.414
746
426
206
550
4.342

5.259
1.831
876
432
2.051
10.449
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Dibulgazio-ekintzek saihestutako emisioak - EEE 2020
%13

%5
Industria
Bizitegiak
%10

Zerbitzuak
Udalak
%55

Garraioa

%17

Dibulgazio-ekintzen bidez saihestutako emisioak 4.342 tCO2 izan ziren.
4.4 SAIHESTUTAKO EMISIOAK GUZTIRA

EEEren jardueraren ondorioz 2020an guztira saihestutako emisioak 41.251,75 tCO2 izan
ziren, kontuan hartutako eremuak kontuan hartuta.
EKINTZA
Energia berriztagarria ekoiztea
Tokiko gas naturalaren ekoizpena
Erregai alternatiboak norberaren ibilgailuetan
erabiltzea
Laguntzen programa
Dibulgazio-ekintzak

SAIHESTUTAKO EMISIOAK (t CO2)
4.755,35
6.990
7,4
25.157
4.342
41.251,75
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5. ONDORIOAK – KARBONO-AZTARNA 2020
KARBONO-AZTARNAREN KALKULUA









2020an lortutako karbono-aztarnaren emaitza 1.304,5 tCO2e da.
Zuzeneko emisioek karbono-aztarnaren %2 osatzen dute; %1 eraikinetako
erregai-kontsumoak sortzen du, behar termikoei erantzuteko, eta %1, parke
mugikorreko joan-etorriek.
EEEren karbono-aztarnaren emisioen % 98 zeharkako emisioak dira, eta
horietatik % 97 erosketek eta kontratazioek sortzen dituzte (4. kategoria).
Garraioarekin lotutako zeharkako emisioak (3. kategoria) %1 dira. Batez ere, initinere garraioarengatik egiten dira, 2020an lan-bidaiak oso txikiak izan baitira
ehunekotan.
Kontsumo elektrikoari (2. kategoria) eta hondakinen sorrerari (4. kategoria)
lotutako zeharkako emisioak baztergarriak dira, ehunekotan.

SAIHESTUTAKO EMISIOEN KALKULUA








EEEk 2020an izandako jardueraren ondorioz saihestutako emisioak 41.251,75
tCO2 izan ziren
Saihestutako emisio gehienak laguntza-programetako jarduerek eta tokiko gas
naturalaren ekoizpenak eragin dituzte, %61 eta %17, hurrenez hurren.
Energia berriztagarrien ekoizpena saihestutako emisioen %12 izan da.
Dibulgazio-ekintzek %10eko ekarpena egin dute.
Ibilgailu-flota propioan erregai alternatiboak erabiltzeak 7,4 tCO2 isuri saihestu
ditu.
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6. KARBONO-AZTARNAREN BILAKAERA 2019-2020
Erakunde baten karbono-aztarna urtez urte kalkulatuz gero, datuen bilakaera azter
daiteke denboran zehar, eta ezarri diren hobekuntza-neurrien eraginkortasuna identifika
daiteke.
EEEk karbono-aztarnaren lehen kalkulua egin zuen 2019rako, eta lan-ekipo egonkor bat
mantentzea eta karbono-aztarna urtero kalkulatzea erabaki zuen.
2019an eta 2020an, karbono-aztarna kalkulatzeko, EEEk kontrol operatiboa duen
instalazioak eta/edo ibilgailuak hartu dira kontuan, eta, beraz, informazioa osoa eta
eskuragarria da. Alde horretatik, 2020an kontuan hartu diren instalazioak eta ibilgailuak
2019an hartu ziren.
Karbono-aztarnaren bilakaeraren azterketa egiteko orduan, garrantzitsua da adieraztea
2020ko martxoan hasi zela COVID-19k eragindako osasun-krisia, eta, beraz, zenbait
jarduerek eragina izan zutela, eta horrek aldaketak eragin dituela emisioetan, bai alde
positiboan bai negatiboan.
Hona hemen 2019 eta 2020 karbono-aztarnaren kalkuluaren azken emaitzak. Ondoren,
datu horiek kategoria bakoitzerako aztertuko dira.
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EEEren karbono-aztarna
47,02 tCO2 handitu da
2019tik 2020ra, ia %4.
Garrantzitsua
da
adieraztea
jarduerari
buruzko datu guztiek
murriztu
dituztela
sortutako
emisioak,
erosketa
eta
kontratazioen
ondoriozkoak izan ezik
(4. kategoria).
Zuzeneko emisioei dagokienez (1. kategoria), % 14 murriztu dira errekuntza geldikorraren
kasuan eta % 58 errekuntza mugikorraren kasuan.
Errekuntza geldikorraren kasuan, azpimarratu behar da, pandemiaren ondorioz, Bizkaia
Plaza eraikinaren aireztapen-sistema aldatu egin zela; izan ere, COVID-19k sortutako
egoera baino lehen, eta energia-aprobetxamenduagatik, kanpoko airea sartzen zen
bulegoen barruko airearekin nahasita; 2020ko martxotik aurrera, berriz, kanpoko
klimatizazio-sisteman sartutako airea %100 da.
Errekuntza mugikorrari dagokionez, badirudi emisioak murriztu direla pandemiaren eta
bideokonferentzia bidezko bileren ondorioz enpresaren ibilgailuak gutxiago erabiltzen
direlako.
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Inportatutako energiak eragindako zeharkako emisioak (2. kategoria) %60 murriztu dira.
Eusko Jaurlaritzak emandako adierazleek Bizkaia Plazako bulegoetan elektrizitate
gutxiago kontsumitzen dutela erakusten badute ere, karbono-aztarna kalkulatzeko
orduan emisioek ez dute eraginik izango, Jatorrizko Bermea (GdO) kontratatua
izateagatik baliogabetzat jotzen baitira. 2019an baino emisio gutxiago egin ziren 2020an
Egañako lonjak gutxiago kontsumitu zuelako, elektrizitate-kontsumoa ia erdira jaitsi
baitzen.

Garraioaren zeharkako emisioei dagokienez (3. kategoria), emisioak asko murriztu dira: % 77,
barne-itinere garraioaren kasuan, eta %85, lan-bidaien ondorioz. Bi kasuetan, emisioak
murriztu dira COVIDek 2020ko martxotik sortutako osasun-egoeraren ondorioz; egoera
horrek presentziazko lana eta lan-bidaiak murriztea ekarri zuen.
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Erakundeak
erabilzen
dituen
produktuengatiko zeharkako emisioak (4.
kategoria) hondakinak sortzeari eta jarduera
ekonomikoen ondoriozko emisioei dagozkien
emisioetan banatzen dira (erosketak eta
kontratazioak). Azken horiek dira, urtero,
karbono-aztarnaren ehuneko handiena;
2020an, %97 ziren, eta 2019an, %88.
Erosketak eta kontratazioak direla eta,
emisioak %13 handitu dira, batez ere,
hainbat kontzepturen gastua handitu
delako, hala nola garbiketa eta segurtasuna,
mezularitza, telekomunikazio-zerbitzuak,
material elektronikoaren hornidura eta
bestelako kontzeptuak. Kontzeptu horiek
ezin izan dute konpentsatu azterlan,
proiektu eta
zerbitzu profesional independenteen kontratazioan, bidaia-agentzietan, ibilgailuen
konponketan eta telekomunikazio-zerbitzuetan izan den gastu-murrizketa. Hori guztia
COVIDetik eratorritako osasun-krisiaren ondorioz.
Sortutako hondakinen emisioei dagokienez,
Bizkaia Plazako bulegoan paper-kontsumoa
murriztu da, baina plastiko-hondakinak eta
HHSak
handitu
egin
dira,
Eusko
Jaurlaritzaren
ingurumen-adierazleetan
ikus daitekeen bezala.
Oro har, hondakinak sortzeak eragindako
emisioak %76 murriztu dira, eta horren
arrazoia da, hein handi batean, 2020ko
pandemiaren ondorioz ez zela bidali Asua
eta Egañako lonjetan bildutako papera
suntsitzera, garbiketa-aldia igaro ondoren.
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7. SAIHESTUTAKO EMISIOEN BILAKAERA 2019-2020
Erakunde
baten
jardueraren
ondorioz saihestutako emisioak
urtero
kalkulatuta,
datuek
denboran zehar izan duten
bilakaera azter daiteke. 2019tik
2020ra bitartean ez da aldaketarik
izan
saihestutako
emisioen
kuantifikazioan kontuan hartutako
eremuei dagokienez; hala ere,
zenbait aldaketa izan dira, hala nola energia berriztagarriko proiektuen kopurua edo
laguntza-programen kopurua.
Oro har, saihestutako emisioak %16 murriztu dira. Izan ere, tokiko gas naturala ekoizteko,
flota propioko ibilgailuetan erregai alternatiboak erabiltzeko eta, neurri txikiagoan,
dibulgazio-jardueretan saihestu diren emisioak gutxiago dira.
Saihestutako emisioak gehien handitu dira laguntza-programei esker (%16). 2019an
hamaika laguntza-programa izan ziren, eta 2020an hamabi laguntza-programa, zortzi
energia-eraginkortasunari buruzkoak eta lau energia berriztagarriei buruzkoak.
Energia berriztagarrien ekoizpenari dagokionez, saihestutako emisioak ere hazi egin dira,
2019koarekin alderatuta. Gainera, 2020an, EKIAN proiektua jarri zen martxan, Euskadiko
eguzki-energiaren parke handiena, energia berriztagarrien eta energia-trantsizioaren
aldeko apustua.
Tokiko gas naturalaren ekoizpenari dagokionez, saihestutako emisioak %63 murriztu dira.
Saihestutako emisioak gutxitzeko arrazoiak hauek dira: egin diren mantentze-lanak, Viura
eremuaren garapena moteldu izana eta gasaren merkatuaren egoera.
Saihestutako emisioak
murriztu diren beste
eremu batzuk hauek
dira:
norberaren
ibilgailuetan
erregai
alternatiboak
erabiltzea,
pandemiaren ondorioz
ibilgailuak
gutxiago
erabiltzeagatik,
eta
dibulgazioekintzak, %68 eta %1,
hurrenez hurren.
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8. HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Jarraian, erakundearen karbono-aztarna murriztea eta erakundearen jardueraren
ondorioz saihestutako emisioak gehitzea ahalbidetuko luketen hobekuntza-proposamen
batzuk aipatzen dira:
1. Erosketak eta kontratazioak murriztea, ahal dela. 2020an, erakundearen karbonoaztarnaren %97 izan ziren.
2. Ingurumenaren aldetik arduratsua den erosketa eta kontratazioa, ahal den
guztietan, kontratazio publiko berdea bultzatuz, Eusko Jaurlaritzak 2016. urtean
onartutako “Euskal Autonomia Erkidegoko Erosketa eta Kontratazio Publiko
Berdea 2020 Programari” jarraituz. EEE programa honi atxikita dago.
3. Kanpoko bilera presentzialak murriztea. Bilerak telematikoak izan ezin badira,
laneko bidaiak, ahal dela, karbono-aztarna txikiena sortzen duen
garraiobidearekin egitea.
4. Telelana sustatzea.
5. Erakundeko ibilgailuetan erregai alternatiboak erabiltzen jarraitzea.
6. Instalazio guztietan kontsumitutako elektrizitatearen Jatorrizko Bermea (GdO)
kontratatzea. Hala, energia berriztagarrietatik datorrela jotzen da, eta, beraz,
emisioak nulutzat jotzen dira.
7. Energia eragimenaren eta energia berriztagarrien arloan laguntza programak
jarraitu eta areagotzea.
8. Tokiko energia ekoizpena bultzatzea.
9. Energia berriztagarrien ekoizpena areagotzea.
10. Dibulgazio-ekintzak bultzatzen jarraitzea: sentsibilizazio-kanpainak, jardunaldiak,
argitalpenak.
11. 2019ko martxoan argitaratutako “52 keinu klima-aldaketari aurre egiteko”
katalogoan IHOBEk proposatutako gomendioei jarraitzea, bai antolakuntzan, bai
EEEko langileen artean.
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