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SmartCity - Hiri Adimentsua

Hiri adimentsua

Behar bezala erantzuten die honako hauen oinarrizko beharrei:
- herritarrak
- erakundeak
- enpresak

Bai alderdi ekonomikoan, bai alderdi operatibo, sozial eta ingurumenari
dagozkionetan ere

Arrakastaren oinarria tokiko agintarien eta eragile ekonomiko eta
sozial guztien arteko lankidetza da, herritarren funtsezko
inplikazioarekin



Sarrera

Donostiako Smart Cities estrategiaren barruan kokatzen den proiektu pilotua
(hirirako SmartCity Plana prestatzea eta smart proiektuak ezartzea)

SmartKalearen aurrekariak:

• Energia berriztagarrien, energia eraginkortasunaren eta SmartEnergy
Klusterraren arloetako ekintzak; besteak beste, honako hauek:

• Amsterdamera enpresa misioa, 2012an – Smart City proiektua – The
Climate Street

• Green Commerce proiektua – Energia Eraginkortasuna Komertzioetan



Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea

Espazio Publikoa irabaztea

Jasangarritasuna: Birziklatzea
Argiteria Publikoa

Goraka doazen

sektore

jasangarriak



©DBus

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea

Mugikortasuna

IKTak

©DBus

Urak

Sarearen
errendimenduaren
hobekuntza: % 88



EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOA
Udal Eraikinetako 27 teilatutan

MINI-EOLIKOA
PIA eta ENERTIC eraikinen teilatuetan

Beste Energia Berriztagarri batzuei buruzko AZTERKETA: olatu bidezko energia, etab.

Energia Berriztagarrien instalazioak

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea



Eraikin bioklimatikoak

Ikertzaileentzako bizilekua

• Biomasa
• Eguzki-energia

fotovoltaikoa
• Eguzki-energia

Termikoa

• Geotermia
• Eguzki-energia fotovoltaikoa
• Eguzki-energia Termikoa
• Gainazal adimentsua (GRC eta TX Acrive

materialen konbinazioa): foto-katalisia,
CO2 xurgatzen duen fatxada auto-
garbigarria

• Biomasa
• Eguzki-energia

fotovoltaikoa

•  Geotermia bero-ponpa
• Baterako sorkuntza
• Eguzki-energia fotovoltaikoa
• Haizearen bidezko sorkuntza txikia
• Eraikinen kanpoko aldea: Bioswale eta uren bio arazketa

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea



STEEP Europar Proiektua, 7PM Programa: 2 urte, 2013-2015

Koordinatzailea-liderra: Donostiako Sustapena, SA.

Parte hartu duten hiriak: Donostia, Bristol (Erresuma Batua), Florentzia (Italia).

Donostiako Udaleko Ingurumen Departamentua eta Tecnalia ere bazkide dira.

Proiektuaren emaitzak

• Hirirako Smart City Plana prestatzea

• Pilotu jakin baterako Energia Plan Nagusia garatzea: Urumea ibaiaren ibarra (Urumea Riverside
District).

Donostiarako Smart City Plana prestatzea

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea



Ametzagainako
Parkea

Txomin
auzoa

27. Industrialdea

Urumea Riverside barrutia

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea



Ezarri direnEzarri diren//ezartzeko faseanezartzeko fasean

dauden proiektuakdauden proiektuak

��District HeatingDistrict Heating,, Txomin Txomin

auzoanauzoan

��Enertic ZentroaEnertic Zentroa, 0, 0 Isurketa Isurketa--

mailara iristearmailara iristear

��iSare MikroiSare Mikro--sare adimentsuasare adimentsua

Europar Batzordeari

aurkeztea, Horizon 2020

Programa (2015):

Mugikortasunaren,

Energiaren, IKTen arloetako

proiektuak

Donostia, Smart Proiektuetan erreferentea



- Energia eraginkortasuna kaleko
zenbait komertziotan

- Energia eraginkortasuna kaleko
zenbait azpiegituratan

• Donostiako Sustapenaren SmartEnergy Klusterraren nazioarteko enpresa

misioa 2012an, Amsterdameko Smart City proiektua ezagutzera: “The

Climate Street” Smart Kalearen proiektua bisitatzea

Sarrera



• Green Commerce Europako Proiektua- Energia Eraginkortasuna Komertzioetan

Green Commerce: Europar Batasuneko Life Programa “Ingurumenarekiko
erantzukizuna”

• Energia Auditoriak hiriko merkataritzako 50 establezimendutan

• Aurrezpenen (potentzialak) identifikazioa komertzioka (147m2):

Sarrera

- energia erosketaren optimizazioa: % 20 (batez bestekoa: 1561€/urtean)

- energia eraginkortasuna argiterian: % 31 (batez bestekoak: 7.792kwh/urtean eta
1.418€/urtean). 2-4 urtean amortizatutako inbertsioa

- energia eraginkortasuna airea girotzeko sistemetan, makinerian, etab.: % 14 (batez
bestekoak: 5.123 kwh/urtean eta 980 €/urtean).



Donostiako lehendabiziko Smart kalea

Jardueren eremua

Sarrera

ingurumen-
jasangarritasuna

teknologia

Herritarren
parte-hartzea
(bizilagunak)

Arlo publikoaren
eta pribatuaren

arteko lankidetza
(komertzio eta
hornitzaileak)



Helburuak

 Kale Nagusia eta Donostia Smart esparruan erreferentzia-puntu
bilakatzeko hiriaren lehentasunezko proiektua

Jasangarritasunean oinarritutako hiri-garapena, herritarren bizi-kalitatea era
aktiboan hobetu  eta enpresei/negozioei onurak ekarriko dizkiena, IKTen
erabilera hedatuari eta ingurumenaren eta baliabideen erabilera arrazionalari
esker

• Donostia bere herritarren bizi-kalitatea hobetuko duen Smart hiri bilakatzea

• Energia aurrezpen eta aurrezpen ekonomiko handiagoa lortzea
komertzioetan, azpiegituretan eta etxebizitzetan

• Herritarrak eta eragile pribatuak sentsibilizatzea eta haien parte-hartzea
bultzatzea

• Arlo teknologikoko komertzio eta hornitzaileentzako negozio aukera berriak
sortzea

- komertzioak: kalearen sustapena/bisualizazioa, marketina
- hornitzaile teknologikoak: kanpora begirako proiekzioa, produktuen/zerbitzuen
erakusleihoa



Inplikatutako eragileak

Kale Nagusiko
negozioak

- Zaharrean elkartea
- Komertzioak
- Ostalaritza

Udala

- Donostiako Sustapena
- Ingurumena
- Urak
- Argiteria Publikoa
- etab.

HerritarrakTokiko
enpresa/hornitzaile

teknologikoak



Jardun-arloak

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

- Argindar-kontagailuak

- Ur-kontagailu adimentsuak

AZPIEGITURAK

- Argiteria adimentsua

- Bestelakoak (aztertzen)

IKT EZARPENAK

Smart komertzioa

Pertsonen kontaketa / tracking-a

Udalaren datu-sarea
Bestelakoak (aztertzen)

PROMOZIOA

Kaleko agenda

Herritarrak sentsibilizatzea
Proiektuaren komunikazioa

INTEGRAZIO-PLATAFORMA

Kontsumoen monitorizazioa / Proiektuaren Web gunea / etab.

www.fomentosansebastian.org/smartkalea



Gauzatutako jarduerak: Energia eraginkortasuna

• Argindar-kontagailu adimentsuak 23 establezimendutan (merkataritza/ostalaritza)

Aholkularitza + txostena

Jardunbide egokiak

Datuak eskuratzeko sarbidea

Banakako aholkularitza + txostena

- energia erosketa optimizatzea (potentzia doitu eta enpresa merkaturatzailearekin
negoziatzea): % 23 (batez bestekoa: 1.600 €/urtean)

- energia eraginkortasuna argiztapenean: % 60 (batez bestekoak: 18.327 kwh/urtean eta
2.149 €/urtean). 2 urtean amortizatutako inbertsioa

- energia eraginkortasuna airea girotzeko sistemetan, makinerian, etab.: % 14 (batez
bestekoak: 5.123 kwh/urtean eta 980 €/urtean).

- ekipo eta instalazio anitzen energia eraginkortasuna hobetzeko aholkuak (argiztapena, aire
girotua, hotz industriala, vending-a, etab.)

Datuak eskuratzeko sarbidea

• Argindar-kontagailu adimentsuak 21 etxebizitzatan



Gauzatutako jarduerak: Energia eraginkortasuna

• Ur-kontagailu adimentsuak
- 23 komertzio eta ostalaritzako 15 establezimendutan
- 34 etxebizitzatan

- Guztira, 72 kontagailu

Kontsumo ereduak

Jardunbide egokiak

Datuetarako sarbidea

Ur kontsumoa eta faktura

Saneamenduko faktura

Hondakinen faktura

Udal kudeaketa eta mantenua



Gauzatutako jarduerak: Energia eraginkortasuna

• Argiteria publiko adimentsua: 26 luminaria (laster jarriko dira)

Egungo estetika

LED plaka
erregulagarriak

Ibilbidea atzemateko
eta aztertzeko sistema

Argindar kontsumoa

Ekipoak berriztea

Kudeaketa eta mantenua

Aurrezpenak

Tele-kudeaketa sistema



Gauzatutako jarduerak: IKTen ezarpena

Udalaren Datu-sarea (WiFi / zuntz optikoa)
- udal baliabideen erabilera maximizatzea

- informazio guztia udal sarean bateratzea
- Udalaren zerbitzaria, proiektua osatzen duten sistemen euskarri gisa

- etorkizuneko aplikazioak hartzeko sistema eskalagarria

- konektagarritasunaren kostuak murriztea



Gauzatutako jarduerak: IKTen ezarpena

• Pertsonen kontaketa eta tracking-a
-Pertsonak zenbatzeko sentsore termikoak 3 kaleren sarreran: Kale
Nagusian, San Jeronimo kalean eta Narrika kalean
-Tracking sentsoreak Kale Nagusan, pertsonen joan-etorria aztertzeko
-Sentsoreak komertzioetan

Helburuak:
-oinezkoen kopuruaren neurketa
-pertsonen jokaerari buruzko informazio zehatza, marketin ekintzarik
eraginkorrenak identifikatzeko
-Smart jarduketen eragina neurtzea komertzioen salmentetan: marketin
kanpainak ebaluatzeko tresna
-aplikazioak garatzeko aukera

Zenbait emaitza: Jendetza Santo Tomas egunean
   - lanegunetan: 5.100 sarrera eta 5.200 irteera
   - larunbatetan: 11.500 sarrera eta 11.800 irteera
   - Santo Tomas egunean: 17.896 sarrera eta 21.000 irteera (755 sarrera ordu-laurden batean)
   - San Sebastian egunean: 12.264 sarrera eta 13.413 irteera



Gauzatutako jarduerak: Integrazio Plataforma



Gauzatutako jarduerak: Arlo Publiko-Pribatuen arteko lankidetza

• DONOSTIAKO SUSTAPENA: Hiri-ingurune komertziala
biziberritzea, hiri-ingurune komertzialen espezializazio
komertziala sustatuz eta bultzatuz

• Zaharrean: Donostiako Alde Zaharreko Merkatarien
Elkartea, orain dela 25 urte baino gehiago sortu zena eta
auzoan lidergo eta ordezkagarritasun aitortua duena

• Merkataritzako eta ostalaritzako 23 establezimendu
daude proiektuari atxikita

• Helburu komuna: Hiri-inguruneen espezializazio
komertzialerako proiektua

PUBLIKO-PRIBATU KUDEAKETA ETA LANKIDETZAREN ESPERIENTZIA



Gauzatutako jarduerak: Arlo Publiko-Pribatuen arteko lankidetza

 Energia Eraginkortasuna: Monitorizazioa
• Energia eraginkortasuneko ekipo indibidualak, kontsumoak
monitorizatzeko eta ingurumenaren arloko jardunbide egokiak behatzeko.
• Ur-kontagailu adimentsuak, kontsumoak monitorizatzeko eta jardunbide
egokiak behatzeko.

 Berrikuntza: IKT prestakuntza eta ezarpenak
• IKTei buruzko Prestakuntza Planak: 3.0 Marketina, abiapuntuko tresna
gisa
• 3.0 Marketin Ekintzak eta establezimenduen posizionamendu
komertziala hobetzea
• Smart irtenbideen Azterketa eta Analisia (e-commerce, Mobile
Commerce)
• Smart komertzioen posizionamenduko marketin singularraren analisia
• Kale Nagusiko pertsonen joan-etorria eta tracking-a neurtzen duten
ekipoak

 Ekintza Plana
• Adostutako promozioak
• Kalearen dinamizazioa (agenda)



Hurrengo jarduerak

• Egindako instalazioen datuen eta sortutako eraginaren azterketa

• Udal Departamenduekin eta tokiko hornitzaile teknologikoekin lankidetzan,
2015ean ezarriko diren sistema berriak:

   1. Energia eraginkortasuna komertzioetan eta etxebizitzatan (energia termikoaren, gasaren
kontagailuak eta energia erosteko zentrala)

   2. Argiteria publiko adimentsua
   3. Mugikortasuna (zama-lanak, etab.)

   4. Herritarren segurtasuna (segurtasun-kamarak, etab.)

   5. Udalaren baliabideak optimizatzea:
        - Udalaren gaitasun handiko Datu-sarea: sare horren erabilera areagotzea

- sistema berriak integratzea
- udal zerbitzuen eskaintza
- kalearen konektagarritasuna hobetzea komertzioentzako, etxebizitzentzako, turismoarentzako
(aztertu egin behar da)

   6. IKT prestakuntza eta ezarpenak Komertzioetan
   7. Integraziorako Plataforma: datuak eskuragarri, erabiltzaile mota ezberdinentzako:

- Udal kudeatzaileak
- Herritarrak
- Enpresa teknologikoak: negozio-nitxo berriak

   8. Bestelakoak: azterketa fasean (udal eraikinak, etab.)



DONOSTIAKO SUSTAPENA
E-maila: fomentoss@donostia.org 

www.fomentosansebastian.org
Twitter: @FomentoSS

https://www.facebook.com/FomentoSS

ESKERRIK  ASKO


