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1. AURKEZPENA 

 

Farola xume bat gutxitan da deigarri. Baina bilioiak energia aurrezpenean jokoan daudenean, Europa, 
bere hirietako kale argiztapena argiteria adimentsura bihurtzearen ideia paregabea izan daitekeela 
ikusten hasi da. 

Kaleetako argiak, argi adimentsuak bihur daitezke, mugimenduaren arabera, ibilgailuak detektatzean, 
eguraldi egoeraren arabera, gauerditik aurrera argi maila jaitsiz edo argi puntu zehatzak itzaliz ere edo 
emergentzia dela eta kaleko argiztapenean aldirako argia handiagotuz. 

Argiztapen adimentsuaren hasierako kostua esanguratsua izan daitekeen arren, luze eperako 
aurrezpena ere esanguratsua da aurreztutako energian.  

2015. urtean, Europar Batasuneko hiri garrantzitsuek 7.6 bilioi bat Euro gastatu zituzten argiztapen 
publikoan. Gastu hauek %70an murriztu litezkeela espero da kale argiteria argiztapen adimentsuan 
bihurtu ezkero, urtero 5.300 milioi Euro aurreztuz. 

Europan oraingoz hiri gutxik jo dute kale argiztapena argiztapen adimentsu bidez eguneratzearen alde. 
Europar Batzordeak ordea, Europako herrietan zehar 10 milioi argi puntu adimentsu instalatzeko diru 
laguntzak promestu ditu 2025 urterako. Hurrengo 10 urtetan zehar, 280.2 milioi argi puntu aldatuko dira 
Europako 125 herritan, 2026rako %89ko barneratze-tasa lortuz. 
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Energia aurreztea ez da helburu bakarra 

 

 

 

 

 

Fauna, natura eta gauaren iluntasuna babestea helburu-onuren artean daude, gizakien lo-zikloak 
babestea eta gaueko animaliek behar duten iluntasun mailak errespetatzea. 

 

Hiri eta herri antolamenduko arduradunek, efizientzia handia duten LED teknologiara eguneratzea 
pausu garrantzitsua dela argi dute, baina argiztapen adimentsura eguneratzea egin beharreko aurrera 
pausu handia dela ulertu behar dute. 

Kale argiteria adimentsuan inbertituz, onura ugari lor daitezke, energi gastua murriztuz, gas emisioak 
murriztuz eta hiri eta herrien bizitza kalitatea babestuz. 

 

2. EUSKADIN ARGI KUTSADURA 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko herri eta hirietako kale argiztapen desegokiaren ondorioz argi kutsadura 
handia daukagu. Satelite bidezko irudiek argi eta garbi erakusten dute egoera, ez dago gauean zeru 
ilunik daukan gune, herri edo are gutxiago hiririk. Inguruko lurraldeekin alderatuz, esan dezakegu argi 
eta garbi Euskadik argi maila handiegia daukala. 
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https://www.lightpollutionmap.info 

Earth Observation Group (EOG), NOAA 
National Geophysical Data Center. 
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3. JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZ 

 

2019ko otsailaren 21an Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari 
buruzko 4/2019 legea aprobatu du (EHAA, Aldizkari-zk.: 42, Hurrenkera-zk.: 1087, Xedapen-zk.: 4) 
(BOE-A-2019-3705). Lege horrek hiru foru aldundiengan zein udalengan eragina du. 

Lurralde antolamenduari dagokion kale eta errepide argiztapenen eskumenak barne (Foru Aldundia, 
errepideen argiztapena eta herrien lurralde antolamendua, kale argiztapena), legearen helburuak 
honakoak dira:  

a) Energiaren erabileran efizientzia bultzatzea eta energia-aurrezpena sustatzea, Europar Batasunak gai horren 
inguruan ezarritako arau eta jarduketen esparruan. 

b) Energia berriztagarriak sustatzea eta ezartzea, erregai fosilekiko mendekotasuna gutxitzeko. 

c) Gradualki, jatorri fosil eta nuklearretik ekoitzitako energia erabiltzeari uztea, kontsumo nulura iritsi arte. 

d) Mugikortasun arrazionalago eta jasangarriago bat bultzatzea eta sustatzea, joan-etorri ez-motorizatuko aukerak 
barne hartuko dituena, bai eta ordezko erregaiak erabiltzen dituzten garraio-moduak bultzatzea eta sustatzea ere. 

e) Berotegi-efektuko gasen isurketak gutxitzea, nagusiki partikulek eta nitrogeno-oxidoek eragindako kutsadura, 
betiere lege hau betetzetik etorriko diren aurrezte-neurrien eta energia erabiltzeko efizientzia-neurrien eta energia-
iturri berriztagarriak erabiltzearen ondorioz. 

f) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen, jarduera ekonomikoen eta bizitegi-sektorearen energia-
faktura jaistea. 

g) Honako hauek sustatzea eta bultzatzea: energiaren erabileran eta energia berriztagarrien garapenean aurrezpena 
eta efizientzia handitzen duten tekniken eta teknologien ikerketa eta garapena, eta haien guztien ezarpena eta 
erabilera erraztearekin lotuta dauden sistemena. 

h) Energiaren erabilerak ingurumenean eta lurraldean dituen inpaktuak aurreikustea eta mugatzea, energia 
aurreztuta eta erabilera efizienteagoa ahalbidetzen duten teknikak eta teknologiak erabilita; horrela, berotegi-
efektuko gasen isurketak gutxituko dira. 

i) Jasangarritasun energetikoak berekin dakartzan betekizunak politika publikoetan sartzea, eta, bereziki, 
lurraldearen antolamenduan, hirigintzan, etxebizitzan, garraioetan, industrian eta energian. 

j) Beste administrazio batzuekin eta partikularrekin hitzarmenak egin daitezen bultzatzea, jasangarritasun eta 
subiranotasun energetikoa areagotu dadin. 

l) Energia gehiago aurrezteak eta efizientzia energetiko hobea izateak nahiz energia berriztagarriak erabiltzeak zer 
onura dakartzaten zabaltzea. 
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l) Energiaren kudeaketa lokalagoa eta komunitarioagoa sustatzea. 

m) Helburutzat energia aurreztea, BEG berotegi-efektuko gasen isurketak murriztea eta energia berriztagarriak 
bultzatzea duten zerbitzu eta produktuen erosketa eta kontratazio publikoa sustatzea. 

n) BEGen isurketak murriztearen eta energia berriztagarriak ekoitzi edo erabiltzearen alde apustu egiten duten 
jarduerak ahalbidetzen dituzten politikak eta arautegiak sustatzea. 

 

 

 

3.1. HELBURUAK ETA EKINTZA OROKORRAK 

 

Argiztapenari dagokionez, 4/2019 Legean dator jasota: 

II. KAPITULUA 

 HELBURUAK ETA EKINTZAK 

 1. ATALA 

 11. artikulua. – Inbentarioa: 

 c) Argiteria publikoak eragindako kontsumoen inbentarioa. 

 

 

12. artikulua. – Kontsumoen kontrola 

 1.– Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean, energia elektrikoaren kontagailuak eduki 
beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzaren eraikin eta instalazio 
guztiek, eta kontagailu horiek gai izan beharko dute ordubete baino gutxiagoko den-bora-tartean karga-
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kurba transmititzeko, erregistratzeko eta teleneurketa egiteko. Kontagailuen bidez lortutako informazioa 
eskuragarri egongo da, gutxienez egunero eta modu zentralizatuan, eraikin eta instalazio guztietarako. 

 2.– Eraikin bakoitzaren energia-kontsumoa urtean behin kontrolatuko da gutxienez, 
hilabeteetan oinarrituta. Erabilitako energia guztien kontsumoak eta haien kostu ekonomikoa hartuko 
dira kontuan kontrolean. 

 

 

 

 

13. artikulua. – Auditoretza energetikoak 

 3.– Kanpoko argiteria publikoari aparteko auditoretza energetikoa egingo zaio; nolanahi ere, 
kanpoko argiteria publikoa osatzen duten osagaiak berritzea eta gutxitzea izan behar du lehen-tasun, 
pertsonen edo instalazioen segurtasunagatik posible ez den kasuetan izan ezik, eta bide publiko 
bakoitzerako argiztapen maila egokienen aldez aurreko azterketa ere egin beharko da. 

 4.– Auditoretza energetikoei lotutako adierazleak, ahaztu gabe Europar Batasunean indarrean 
dauden arauetan ezarritakoa, energiaren alorrean eskumena duen organoak zehaztuko ditu, lege 
honetan aipatzen diren gainerako euskal instituzioekin elkarlanean, lege hau onartzen denetik sei 
hilabeteko epean, eta, gutxienik, honako eduki hau izango dute: 

 b) Kontsumo espezifikoak eta haien banaketa, kontuan hartuz hauek guztiak: instalazioak, 
prozesuak, ekipoak, ibilgailu-atala, berokuntza, klimatizazioa, barruko argiztapena eta kanpoko argiteria 
publikoa 

 e) Hartzen ari diren neurriak eraginkorrak diren jakiteko azterketak 

 

 

14. artikulua. – Energia-jarduketen planak 

 1.–Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko guztiek energia-jarduketen hainbat 
urtetarako planak egin beharko dituzte; plan horietan, beren jarduera-eremuan zer egoera dagoen 
jakiteko diagnostikoak egin behar dituzte, eta plana indarrean dagoen bitartean gauzatu beharreko 
estrategiak zehaztu. Horretaz gain, planak egiteko prozesuetan herritarrek parte hartuko dutela bermatu 
behar dute administrazioek. 
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 3.– Lurralde historikoetako eta udaletako administrazioek lege hau indarrean sartu eta 
urtebeteko epean onartu behar dituzte beren energia-jarduketen planak. 

 4.– Energiaren alorrean eskumena duen organoak, gainerako instituzioekin elkarlanean, lege 
hau onartu eta urtebete baino gehiagokoa izango ez den epean, jarraibide-gida bat egingo du, zeinean 
hainbat urtetarako energia-planak egiteko adierazleak eta metodologia zehaztuko diren. Edozein 
kasutan, energia-jarduketen planek gutxieneko eduki hau izan behar dute: 

 a) Administrazio bakoitzak energia-diagnostikoa egin eta zer oinarrizko erreferentzia maila duen 
zehaztu beharko du, eta, horretarako, kontsumo-iturriak banakatu beharko ditu, argiteria publikoa ere 
kontuan hartuz. 

 

 

 

16. artikulua. – Energia-aurrezpenaren ehunekoak 

 2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere jarduera-eremuaren 
barruan, irizpide orokor gisa, 2050erako % 60 gutxitu beharko dute energia-kontsumoa, tarteko helburu 
gisa, eta 2030erako % 35 gutxituko dute. 

 3.– Energia-kontsumoa zenbat murriztu behar den zehazteko, kontabilizatuko dira bakoitzaren 
eraikinak, ibilgailu-atala eta argiteria publikoa. 

 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA . – Partzuergoak eta mankomunitateak. 

Kasu horretan, hau da, ur-hornikuntzaz, hondakinak bildu eta tratatzeaz, hondakin-urak arazteaz eta 
hiltegiez arduratzen diren partzuergo eta mankomunitateen eraikin, instalazio, ibilgailu, argiteria 
publiko edo bestelako jardueren kasuan, dagokion partzuergo edo mankomunitateak bete beharko ditu 
lege honetan jasotako betebeharrak. Partzuergo edo mankomunitate horietan parte hartzen duten 
administrazioek haiek adosten dutenaren arabera emango dute laguntza. 
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4. ARGITERIA PUBLIKOA 

 

Argiztapen adimentsua, Smart Cities markoaren barruan proposatutako gida soluzioa: 

 º Gaur egungo eraginkortasun gutxiko luminariak, eraginkortasun handiko led argi puntuen bidez 
ordezkatuko dira. 

 º  Argi puntu bakoitza adimentsua izango den arren, sistemak argi guztiek bidalitako informazioa jasoko 
du eta gainera bere kabuz sortuko ditu pertsona edo ibilgailua iritsi ahala argi-maila igo edo jaisteko 
aginduak eta une oro argiztatutako sentsazioa sortuko du. 

 º Luminariaren osagaiek, neurketek eta entseguek, bateragarritasun elektromagnetikoak, segurtasun 
baldintzak dagokien arautegia beteko dute. 
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4.1. BETEBEHARREZKOEN GIDA 

 

 4.1.1 KOLORE TENPERATURA 

Argi iturri guztien kolorearen tenperatura 2.700 eta gehienez 3.000 gradu Kelvin bitartekoa izango da. 
Argi kutsadurarekiko, gau iluntasun eta naturarekiko babesa, segurtasun eta gizakiontzako lo-zikloak 
hobekien errespetatzen dituen argi kolore tenperatura izanik. 

 

 4.1.2 ARGITASUNAREN ERAGINKORTASUNA 

Energia kontsumoan duen eragin zuzenaren ondorioz eta kontsumitutako energia elektrikoaren 
fakturazioan duen eraginagatik gutxieneko argitasun eraginkortasun zehatz bat bermatuko da 
(lum/Watt). 

 

 

 

 4.1.3 LUMINARIEN GUTXITZEA 

 

Dagoen argiteria, argi gehiegikerian, diru xahutzean eta efizientzia txikian dagoenez oinarritua, herri eta 
hiri erdiguneetan batez ere, argi puntuak herenera jaistea gomendatzen da. Segurtasunean eta 
argiztapen efizientean inolako kalte-galerarik ez baitu gutxitze honek. 

Fatxaden argiztapena, behetik gorakoa -zerura zuzenean- debekatzea proposatzen da. Gau osoan 
zehar piztuta, inork begiratuko ez dituen orduetan eta zerua zuzen-zuzen alperrik argiztatzen, energia 
xahutzen eta argi kutsadura zuzenki handituz.  

 

 

 4.1.4 NATURAKO ARGIZTAPENA: ILARGIA 
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Ilargiaren argiztapen neurria kontutan hartuko da, naturak daukan argi-farola eredutzat, argiztapen 
artifizialarekin bateratzeko. Horrela argitasun maila txikia behar denean (ilbetean) ilargiaren argia 
aprobetxatuz. 

 

 

jatorria: http://flywheels.in/ 

 

 4.1.5 ARGIZTAPEN ADIMENTSUA: EKIPOA 

 

Goiburukoa: Kontrol zentroa, prozesagailua, argiaren kudeaketa programarekin eta komunikazio 
modulua. 

Nodoak: Gailu elektronikoa, ezarritako komunikazio sarea, argiteria ekipoak puntuz puntu kontrolatzea, 
IP gailuak konektatu, korronte kontsumoa integratuta.  

Babesak: Aginte zentro bakoitzeko arauzko gaintentsio iraunkor edo/eta trantsitorioen aurkako 
babesak. 
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Jatorria: www.researchgate.net 
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Jatorria: www.lightinus.com 

 

5. PROPOSATUTAKO FUNTZIONAMENDUA  

Mugimendurik detektatu ezean argiztapena erabat maila baxuan kokatuko da, gehienez 
argiztapen ahalmenaren %30an. Ilargiaren argiaren osagarri izango da kasurik eraginkor 
eta efizienteenetan. Ilbetearen inguruko egunetan, argiztapena erabat jaitsiko da argi 
puntuak itzaltzeraino ere, beti ere puntuz puntuko kontrol aginteak argitasun maila  
txikiena bermatuz (hodeitsu) eta ilberri inguruan %20 edo %30ko argi distiran 
funtzionatuko dute energia gastua aurrezteko. Argi puntuek eguzki panelak eta bateriak 
badituzte, erabat energia berriztagarrietan oinarriturik egonik ere, jarraibide hau ere 
erabat egokia izango da baterien energia aurrezteko.  

Pertsonen edo autoen mugimendua detektatzen denean, argiztapena handitu egingo da 
%70 edo %80ra inguru. Behin farolaren ekintza-eremutik aldentzean argiztapena maila 
baxuenera itzuliko da energia aurrezteko.  

Emergentzia ekintzetan (Suhiltzaileen, Ertzaintzaren eta Anbulantzien ekintzak etab.), 
ekintza eremuko kalean edo errepide eremuko argiztapena ohiko maila baino haratago 
handituko da %100ra iritsiz emergentziak dirauen denbora tartean, ondoren ohiko 
funtzionamendura eta ohiko argi mailara itzuliz. 
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6. SEGURTASUNAREN KONTZEPTUA 

 

Segurtasuna pertsona, gizatalde eta ondasunak mehatxu eta erasoetatik babestu eta 
zaintzeko neurrien multzoa da, bereziki arazo horiek aurreikusi eta saihestea helburu 
dutenak. Segurtasuna eraso-arriskuaren eta babestu beharreko pertsona eta ondasunen 
artean muga bat jartzen duten neurrien multzoa dela esan daiteke. 

Gehiegizko argiteria eta ondorioz gehiegizko argiztapena, segurtasun neurritzat jo ohi dira 
argiztapen egokiaren kaltetan. Horrela argi kutsadura eta gastu energetikoa neurrigabean 
handitu da azken hamarkadetan. Segurtasun arazoei aurre egiteko dagokien neurri 
multzoetan, argiztapenaren garrantziari berez daukadanaren baina handiagoa ezarri zaio. 
Kasu batzuetan segurtasun arazoak, argiztapen gehiegikeriarekin konponbide gisa 
burutuz.  

Gaur egun, segurtasun kontzeptua berrikusketa sakon baten beharrean aurkitzen da, non 
segurtasunerako, gaur egungo argitasunaren maila neurrigabeak inolako garrantzirik ba 
ote duen argiztatze maila egoki batekin alderatuz.  

Heziketa eta pedagogia argiztapen publikoan, segurtasunerako neurri-multzo guztien 
garrantzia aitortzea eta orekatzea, gehiegizko argiztapen energia xahutzailea ardatz ez 
duen segurtasuna.  
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7. ESKUMENAK 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan errepideen argiztapenaren eskumena hiru Foru Aldundiei dagokie eta 
kale argiztapen publikoa tokian tokiko udalerriei.  

Eskumen banaketan oinarriturik, baina noraezean, argiztapen lege zehatzak erabili, aplikatu eta 
erregulatu gabe, instituzio bakoitzak bere irizpidepean norabidea aukeratuz. 

Euskal Jaurlaritzak eskumen osoa eduki dezan proposamena egiten da. Argiztapen egokian, Euskadiko  
energia jasangarritasunerako egokiak diren neurrietan oinarriturik eta naturak behar duen gau iluna eta 
aldi berean segurtasuna bermatuko duen neurriak beregain eskumen bezala hartzea gomendatzen da, 
horrela Eusko Jaurlaritzak bai Foru Aldundiei eta bai Udalerriei lege bidez neurriak igorri eta ondoren 
erregulatuz. 

 

 

 

8. ENERGIA 

 

Gaur egungo energiaren erabilera ez da jasangarria ezta jatorri fosileko erregaietan edo 
nuklearretan oinarritutako energia, mendekotasun horrek gure energia kontsumoaren 
%70koa baino balio handiago du.  

Energia berriztagarrietan oinarrituriko modelo garbia, energiaren transformazioa garbi 
egingo duen modeloa behar beharrezkoa da baita kale eta errepide argiztapen adimentsua 
zuhurtziaz energia aurreztuz eta zorua soil soilik era egokian argiztatuko duena. 

Ekiteko garaia da (egitekoa). Neurriak, legeak, instituzioak... eta ekintzak... helburua bete 
dadin, jasangarritasuna bermea izan dadin. 
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