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1
PRESIDENTEAREN
GUTUNA
Etorkizunerantz aurrera eginez, mundu aldakor bateko
sektore horren kritiko, konplexu eta garrantzitsu baten
erronkei aurre eginez, Energiaren Euskal Erakundeak bere
buruari ezarritako helburuak betez itxi du 2019ko ekitaldia;
helburu horiek bere nortasunaren bereizgarri dira eta izan
dira beti, hau da, trantsizio energetikoaren gakoak garatzea,
zeina egungo gizartearen kezka eta erronka handienetakoa
den.

ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Energiaren Euskal Erakundeko
presidentea

Energiak giza garapenarengan, garapen ekonomiko eta
industrialarengan edota ingurumenarengan dauzkan ondorioak direla eta, oreka konplexu bat behar da ongizate
-estatuaren eta giza garapenaren eta ingurumenarekiko
errespetuaren artean.
2019. urtean zehar, eredu energetiko jasangarriago batera heltzeko ahaleginak egiten jarraitu dugu energia
berriztagarrien proiektuak garatzeari, energia-iturriak dibertsifikatzeari eta efizientzia eta aurrezpenari esker, aldi
berean Euskadiren garapen industriala, teknologikoa eta
lehiakorra sustatu bitartean.
Energiaren Euskal Erakundeak, sortu zen lehenengo egunetik hasita, bere gain hartu du esleitu zitzaion funtzioa, eta
bere xedeak eta jarduketak unean uneko errealitate sozialari
egokitu dizkio.
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Etorkizuneko eredu estrategikoaren arabera, Energiaren Euskal Erakundea Euskadiren
lehiakortasuna garatzeko eta energiaren alorretik abiatuta gizarte-ongizatea sustatzeko
gaitasuna duen Eusko Jaurlaritzaren tresna da, bai euskal energia-politikan modu aktiboan
parte hartzen duelako, bai teknologiaren eta enpresen garapena sustatzen duelako, bai
efizientziaren eta trantsizio energetikoaren kasuan beste politika global eta lokal batzuekin
uztartuta dagoelako, eta horrek esparru teknologikoan eta sektorialean irismen handia
daukalako.
Eredu honek bere posizioa finkatu behar du azken urte hauetan eztabaidagai izan diren
elementu batzuei dagokienez: gasaren funtzioa trantsizioko energia gisa, teknologikoki
askotarikoa den mugikortasun jasangarria, inbertsioak sustatzeko mekanismoen aniztasuna
eta euskal administrazio publikoen lidergoa.
Denboran zehar mantendu diren irizpide eta jokabide jakin batzuk sendotu beharko ditu, esate
baterako, ekimen pribatuko proiektuetan modu aktiboan parte hartzea, horietan berritasun
garrantzitsuak txertatu ohi baitira aurrezpena, efizientzia eta helburu estrategikoen betetzea
bermatzeko, energia berriztagarrien eskaria sustatzeko, tokiko sorkuntza eta kontsumo
eredu berriak sustatzeko, edota herritar guztiek energiaren alorreko informazio fidagarrirako
sarbidea izatea errazteko xedez.

ENERGIAREN BIDEA:
UDALEN KONPROMISOA
ENERGIA TRANTSIZIOAREKIN
URTEKO TXOSTENA 2019
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EKIAN EGUZKI PARKEA

4

URTEKO TXOSTENA 2019

Lankidetza publiko-pribatuaren alorrean, 24 MW-ko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat
ezartzean zetzan proiektua gauzatu da Arasur industrialdean. Ekian izeneko proiektu horrek
gure lurraldean ezarritako enpresa garrantzitsuenetako batzuen parte-hartzea izan du.
2019ko uztailaren 29an, Iberdrolarekin batera, AIXEINDAR, S.A. Sozietatea sortu zen,
energia berriztagarriak erabiltzen dituzten instalazioekin argindarra sortzen duten proiektuak
garatzeko asmoz.
Osterantzean, proiektu berritzaileen aldeko apustuari eutsi zaio —bat aipatzearren, BiMEP—,
itsas energiak garatzeko eta ikerketak, txostenak, azterketak eta argitalpenak osatzeko
jarduera garatzeko, horiei esker errazagoa baita posizio lehiakor batean kokatuko gaituzten
erabakiak hartzea eta araudia garatzea lortu nahi dugun helbururantz eraman gaitzan: energia
jasangarritasunera.
Energiaren Euskal Erakundeak izaera estrategikoa duten sozietateen parte izaten jarraitzen du
(BBG, BBE, ETN, IBIL, ITSAS GAS), horiek Euskadin errotuta egon daitezen bermatuz.
Amaitzeko, arestian aipatu den eran, EEE trantsizio energetikoaren etorkizunerantz
gerturatzen ari dela azpimarratu behar da, pauso sendoak emanez eta gainerako eragile
publiko eta pribatuak ere bidean txertatuz, horiek gabe ezinezkoa izango baita 2030erako
Euskadiko Energia Estrategiak ezarritako helburuak betetzea.

URTEKO TXOSTENA 2019
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2
ESTRATEGIA ETA
ANTOLAMENDUA
ETORKIZUNEKO EREDU ESTRATEGIKOA ETA
ANTOLAKETAREN ERALDAKETA-PLANA
Energiaren Euskal Erakundeak, Eusko Legebiltzarreko Lege baten bidez 1982ko azaroaren
24an sortu zenak, 37 urte baino gehiago daramatza energiaren alorrean agindu zaizkion
Euskadiko sektore publikoaren planifikazio, koordinazio eta kontroleko funtzioak eta ardurak
garatzen. Energia-sektoreko proiektuetan eta beste proiektu sinergiko batzuetan ere parte
hartu du eta parte hartzen du, Eusko Jaurlaritzak unean-unean ezarritako jarraibideei jarraikiz.

ENERGIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAREN EGOITZA
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Energia-efizientzia eta energia-dibertsifikazioa dira Energiaren Euskal Erakundearen
printzipio nagusiak, eta haren jardun guztiak printzipio horietan oinarritzen dira, konpromisoeta exijentzia-maila gero eta handiagoa izanik. Horretarako euskal gizartearekiko daukan
inplikazioa indartu du, aurrezpena eta efizientzia sustatzeko laguntza-programen bidez eta
energia berriztagarrien proiektuak sustatuz, eta izaera estrategiko garbia duten sozietateetan
ere parte hartu du, eta bere erakunde-funtzioa betez sozietate horien proiektuei
egonkortasuna eta oreka eskainiz.
Testuinguru horretan, Euskadiko Energia Estrategiak denboraldi jakin baterako helburu eta
jardun-ildoak definitzen ditu energia-politikaren alorrean. Gaur egun, 3E2030 estrategia
epe luzeagoa duen ikuspegi baten esparruan kokatuta dago; lehiakortasun, hornikuntzasegurtasun eta isurpen maila-baxuaren arloan gero eta energia-sistema jasangarriagoa
lortzeko ikuspegiaren barruan.
Energiaren Euskal Erakundeak bere ekintzaren ardatz nagusiak aldatu gabe mantendu
ditu bere jarduera garatu duen hiru hamarkadetan zehar. Aldiz, jakin badaki aldaketa-garai
batean murgilduta dagoela, batik bat etengabeko bilakaera bat jasaten ari den ingurune
batean dagoelako, besteak beste, teknologiei, mundu mailako eta tokiko energia-politikei
edota administrazio publikoen jarduketa-dinamikei dagokienez. Epe ertaineko eta epe luzeko
ikuspegi batean, horrek guztiak eraldaketa sakonak ekar ditzake euskal energia-agentzia gisa
daukan funtzioarengan.
Hori dela eta, belaunaldi-aldaketaren testuinguruan, aldaketa horiek jorratu beharko ditu,
bereziki zuzendaritza-postuetan eta erakundearentzat gakoak diren beste postu batzuetan.
Erakunde honen belaunaldi-aldaketa euskal administrazio askoren antzekoa den arren, euskal
energia-agentziaren kasuan testuinguru-aldaketa egoera batean dator, bereziki trantsizio
energetikoaren prozesuari dagokionez.
2019ko ekitaldian zehar lan-prozesu bat burutu da eta bertan etorkizuneko eredu estrategikoa,
antolamendua errazteko pausoak eta antolaketaren eraldaketa eta belaunaldi-aldaketaren
planaren hipotesiak eta printzipioak landu dira.
Etorkizuneko eredu estrategikoaren arabera, Energiaren Euskal Erakundea Euskadiren
lehiakortasuna garatzeko eta energiaren alorretik abiatuta gizarte-ongizatea sustatzeko
gaitasuna duen Eusko Jaurlaritzaren tresna da: euskal energia-politika + teknologiaren eta
enpresen garapena + beste politika global eta lokal batzuekin uztartzea.
URTEKO TXOSTENA 2019
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ZUZENDARI NAGUSIA
IDAZKARITZA
NAGUSIA

EKONOMIKO
FINANTZARIOA

KOMUNIKAZIOA
ETA KANPO
HARREMANAK

G.B., Kalitatea eta
Sistemak

GARAPEN ETA
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ZUZENDARITZA

GEOLOGIA
BALIABIDEAK
Geologia-meatzaritza
baliabideak

Zerbitzu
Juridikoak

Euskadiko
Hidrokarburoak
Sozietatea

ZUZENDARITZA
TEKNIKOA

AZTERLANAK
ETA PLANGINTZA
ZUZENDARITZA

Energia
Energia
Sorkuntza banatua
Energia
eraginkortasuna berriztagarriak
eta eskariaren
iraunkortasuna
eta iraunkortasuna eta baliabideen
kudeaketa
administrazioan
aprobetxamendua

Energia
arautzea

Energia
plangintza eta
azterlanak

SUSTAPEN ETA LAGUNTZAK
NAZIOARTEKOA
ZAINTZA TEKNOLOGIKOA

ZUZENDARITZA KONTSEILUA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

PRESIDENTEA

KONTSEILARIA – ZUZENDARI NAGUSIA

Arantxa Tapia Otaegui and.

Iñigo Ansola Kareaga jn.

PRESIDENTEORDEA

IDAZKARI NAGUSIA

Javier Zarraonandia Zuloaga jn.

Álvaro Colón Barriocanal jn.

KONTSEILARIA – ZUZENDARI NAGUSIA

G.B., KALITATEA ETA SISTEMAK

Iñigo Ansola Kareaga jn.

Carlos Aguirre Arana jn.

IDAZKARIA

EKONOMIA FINANTZA ZUZENDARITZA

Álvaro Colón Barriocanal jn.

Rosa Madina Romero and.

KONTSEILARIAK

KOMUNIKAZIO ETA KANPO HARREMANAK

Estibaliz Hernáez Laviña and.
Aitor Patxi Oregi Baztarrika jn.*
Iñaki Aldekogarai Labaka jn.**
Joseba Andoni Alcalde Amutxategi jn.
Xabier Viteri Solaun jn.
Juan Ignacio López Gandasegui jn.
Arantza Mendizabal Gorostiaga and.
Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano jn.
*Kargu-uztea: 158/2019 Dekretua, urriaren 8koa.
**Izendapena: 158/2019 Dekretua, urriaren 8koa.
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ZUZENDARITZA

Arantzazu Zugasti Arizmendi and.
GARAPEN ETA BERRIKUNTZA ZUZENDARITZA

Enrique Monasterio Beñaran jn.
ZUZENDARITZA TEKNIKOA

Javier Marqués González jn.
AZTERLANAK ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA

José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio jn.
GEOLOGIA BALIABIDEAK ZUZENDARITZA

Luis Muñoz Jiménez jn.

Antolaketaren eraldaketa eta belaunaldien aldaketa sustatzeko planak, honako hau beharko du:
1. Jarduteko esparru berriak garatzea: etorkizuna, energia berriztagarrien eskaria,
administrazio publikoen jasangarritasuna, loturak nazioartean, herritarren heziketa,
sorkuntza-eredu berriak eta tokiko kontsumoa.
2. Konpetentzia berriak garatzea: erakunde osoarentzat beharrezkoak diren
trebetasunak, postu jakin batzuetarako beharrezkoak diren ezagutzak.
3. Belaunaldi-aldaketari aurre egitea, ezagutzaren kudeaketa egoki baten bidez:
lan-lerroetara egokituta dagoen erakunde batean ezagutza mantenduz.
4. Lan-erakargarritasuna bermatzea, ibilbide profesional bat garatzeko aukeraren bidez.
5. Gainerako eragileekin lankidetza gehiago burutzea: enpresekin, erakunde
publikoekin, clusterrekin, euskal sistema zientifiko-teknologikoarekin eta nazioarteko
mantentze-zentroekin, euskal energia-sektoreko giza kapitalarekin eta ekintzaileen
euskal ekosistemarekin.
6. Proiektukako antolaketan aurrerapausoak ematea: espezializazioa, malgutasuna,
balio-aniztasuna.
Antolaketaren eraldaketaren eta belaunaldi-aldaketaren plana zuzendaritza-geruza meheagoa
izaten eta erakundearen alorrak taldekatzen saiatuko da, eta kudeaketa-ardurak euren gain
hartzeko gai izango diren etorkizuneko lider talde bat izango du.

MARMOK-A-5 KAPTAGAILUAREN DESINSTALAZIOA BiMEP-EN
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3
2019KO
ENERGIA-EGOERA

PETROLIOAREN KONTSUMOA HAZI EGIN DA
ETA EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOAREN
EZARPENA AURRERA DOA MUNDU OSOAN
Mundu-mailako petrolioaren kontsumoa 102 milioi upel
eguneko (Mbpd) izan zen 2019ko abenduan, aurreko urteko
hilabete berean erregistratu zena baino 1,6% handiagoa,
alegia. Aldi horretan, Txinak % 3,5 igo zuen bere kontsumoa
15,2 Mbpd-ra helduz, eta Europak % 2,2 igo zuen kon‑
tsumoa, 14,7 Mbpd-ra iritsiz. Estatu Batuek 20,2 Mbpd
kontsumitu zituzten, hau da, % 0,5 gutxiago.
2019ko hilabeteko batezbestekoa mundu-mailan 100,8
Mbpd-koa izan da. Brent upelaren batez besteko prezioa
65,8$ (59,2€) izan zen abenduan, eta 2019ko batez besteko
prezioa 57,2€koa izan zen.
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IRUDIA PETROLIOAREN KONTSUMO AGREGATUA MUNDUAN (Mbpd/HILEKO: EGUNEROKO MILIOIKA PETROLIO UPELEN HILEKO BATEZ BESTEKOA)
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Energia berriztagarriek hazkunde handiak izaten jarraitzen
dute munduan. 2019ko behin-behineko datuek azkeneko bost
urteotako joera berresten dute; instalatutako eguzki-energia
fotovoltaikoaren gaitasuna ia energia eolikoaren parekoa
da. Energia fotovoltaikoak munduan izan duen aurrerakada
ikusgarria da. 2019rako aurreikusitako potentzia instalatuaren
datuen arabera, energia eolikoa 656 GW-ko kopuru
metatura iritsiko da, 2018ko kopuruaren aldean 65 GW-ko
hazkundearekin. Fotovoltaikoaren kasuan, mundu-mailako
hazkundea are handiagoa izan da, eta Asia da fotovoltaiko
gehien ezarri dituen eskualdea. 2019rako aurreikusten den
potentzia 647 GW-koa da.

MUNDUAN INSTALATUTAKO POTENTZIA EOLIKOA ETA FOTOVOLTAIKOA (2019KO DATUAK BEHIN-BEHINEKOAK DIRA)
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UGALDEBIETAKO
(BIZKAIA) KARGA ARINA

EUSKADIKO JOERAK
KONTSUMO ELEKTRIKOA

Urtebete lehenago izandako kontsumoaren alboan, Euskadiko kontsumo elektrikoa % 2,2
murriztu zen 2019an, eta 14.965 GW-era iritsi zen; hau da, 2011ko kontsumo-maila baino
% 9,3 baxuagoa. Sektoreek kontsumo elektrikoan zeukaten kontsumoa mantendu egin zen:
industriak kontsumo elektrikoaren % 53 bereganatu zuen, zerbitzu-sektoreak % 22 eta etxeko
zerbitzuak % 17, hurrenez hurren. Trenbide bidezko garraioa % 1 baino pixka bat gehiago izan
zen, eta petrolio-findegiak, berriz, ia % 4ra iritsi ziren.
Industriak bere kontsumo globala % 2,7 murriztu zuen 2019an, eta horren barruan
burdingintzak eta burdinolek % 2,8ko jaitsiera izan zuten. Azken horrek, 2011. urtearekin
alderatuta, % 31 baino gehiagoko jaitsiera izan zuen. Industriako gainerako azpisektoreen
kontsumoak % 2,2ko beherakada izan zuen oro har, baina denetariko jokabideak atzeman ziren
horien artean. Eraikinen sektoreari dagokionez, % 2,2 jaitsi zen bere kontsumoa. Administrazio
publikoaren kontsumoak % 2,5eko beherakada izan zuen, merkataritzarenak eta beste zerbitzu
batzuenak % 1,1ekoa eta ostalaritzarenak % 1,5ekoa. Bestalde, etxeko kontsumoa % 3,6 jaitsi
zen 2019an, eta trenbideko garraioa % 1,8.
GAS NATURALAREN ESKARIA

Gas naturalaren kontsumoa 30.907 GWh-koa izan zen, aurreko urtean baino % 20 gehiago.
Horrek azkeneko urteetan joera-aldaketa bat izan dela eta 2011 eta 2012ko balioetara
itzuli garela islatzen du. Igoera hori, hein handi batean, 2019ko ziklo konbinatuen kontsumo
handiaren ondorioa da, horiek gas naturalaren kontsumoa hirukoiztu baitzuten aurreko
urtearen alboan. Bestalde, ohiko erabilerara bideratutako (industria eta eraikinak) gas
naturalaren kontsumoa % 1,8 murriztu zen.

BILBAO-TRETO
GASBIDEA
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ERREGAIEN KONTSUMOA

Euskadiko automobilgintzako erregaien kontsumoak % 1,2ko
murrizketa izan zuen 2019an. 2011tik gaurdaino jaso den
lehenengo murrizketa da hori, eta joera-aldaketa garbi bat
erakusten du azkeneko urteen aldean. Automobilgintzako
dieselaren kontsumoa goraka zihoan etengabe 2012. urtetik,
baina 2019an joera hori aldatu eta bere kontsumoa % 2 jaitsi
zen. Beherakada bat erregistratu den arren, 2019ko A dieselaren kontsumoak 2011ko kontsumoa baino % 30,8 altuagoa
izaten jarraitzen du. Gasolinaren kontsumoa, bestalde, % 6
altuagoa izan zen 2019an. Gasolinen kontsumoak igoera
bat eta A dieselaren kontsumoak beherakada bat izan duen
arren, azken horrek ia garraiorako erabiltzen diren erregaien
kontsumo osoa (% 89) ordezkatzen du.

EUSKADIKO ENERGIA-ESKARIAREN BILAKAERA, ENERGIA-MOTEN ARABERA
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Iturria: EEE - 2019ko energiari buruzko datuen aurrerapena.

2019KO BIZIKLETADA
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4
ZUZENDARITZA
TEKNIKOA
ENERGIA-EFIZIENTZIA ETA
JASANGARRITASUNA
ORDEZKO ERREGAIAK ETA JASANGARRITASUNA
Ordezko erregaien alorrean, sustatzaile ugarirekin lankidetzan dihardugu garraio-erregai gisa
erabiliko den gas naturalaren euskal hornidura-sarea osatzeko: hain zuzen, gas-zerbitzuguneak
ezartzeko proiektuak dira; bi Araban, lau Bizkaian eta bi Gipuzkoan.
Ildo beretik, lankidetza-esparru bat gauzatu da zenbait eragile pribaturekin, Euskal Autonomia
Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeari jarraiki,
euskal administrazioetako ibilgailu-flotei gas naturalean oinarritutako mugikortasun-soluzioak
eskaintzeko xedez.
Itsasoari dagokionez, gas natural likidotuarekin (GNL) bunkering eragiketak burutzeko
baimena daukan Oizmendi ontzia eta ontzi txikiei GNL hornitzeko Bahía de Bizkaia Gas (BBG)
izeneko instalazioa monitorizazio-fasean daude, CORE LNGas hive proiektuaren esparruan,
CEF (Connecting Europe Facility) mekanismoaren bidez finantzatuta dagoena. Era horretan,
BBG instalazioak irailean bere lehendabiziko kargatze-eragiketa komertziala burutu zuen GNL
hornidura-ontzian. Sektorean Terminal-to-Ship (TtS) deitzen zaion maniobraren entsegu bat
izan zen.
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HIDROGENOA ETA ERREGAI-PILA
Energiaren Euskal Erakundeak hidrogenoaren teknologiei buruzko lantalde ugaritan parte
hartzen du balio-kate zabal batean euskal industria-ehunarentzat aukerak identifikatzeko;
elektrolizatzaileen, erregai-pilen, mintzen, presiozko deposituen eta depositu kriogenikoen
ekoizpena biltzen dituen balio-katean, hain zuzen.
Energia elektriko berriztagarriak soberakinak izateko aukera eta ondorioz berau biltegiratzeko
beharra, bere kontsumoa eskarira doitzeko eta berau sortze-guneetatik kontsumo guneetara
garraiatzeko beharra aurreikusten duen eszenatoki orokor bat dela eta, hidrogenoaren
eta erregai-pilen teknologiek interes handia berreskuratu dute, izan ere, funtzio biziki
garrantzitsua bete dezakete garraioaren deskarbonizazioan, eta aplikazio berriak sortu
ditzakete eraikinetako mikrosorkuntzan edo industriako prozesuetan.

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA
Mugikortasun elektrikoaren esparruan, Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala (PIME)
egikaritzen jardun da, gobernu-kontseiluak 2018ko uztailean onartu zuena.
Beste jarduera batzuen artean, ia 57.000 kWh eman zaizkie birkarga publikoei hobari gisa,
eta horietako gehienak Euskadiko karga azkarreko guneetan burutu dira; birkarga azkarreko
26 eta birkarga ultra azkarreko 8 instalaziotan, zehazki. Taxiaren sektorean, taxilarien % 4
inguru (2018an % 2) % 100eko ibilgailu elektrikoekin dabiltza egun, RKARGA ekimena eta
eTaxi monitorizazio-proiektua bultzatzeari esker. Horrez gain, mugikortasun mota berri honen
arrakastan gakoak diren gizataldeei trebakuntza eskaini zaie trebakuntza-zentroetan eta
flota-enpresen lantegietan jardunaldiak antolatuz, eta ibilgailu elektrikoen ehun proba inguru
sustatu dira.
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ENERGIA-EFIZIENTZIAKO ZIURTAGIRIA ERAIKINETAN
Eusko Jaurlaritzari laguntza teknikoa ematen jarraitu da Eraikinen Energia Ziurtagiriari
dagokionez, ziurtagiri-erregistroan izen-emateak balioztatuz eta erregistroaren gaineko
kontsultei laguntza emanez. 2019ko otsailaren 27an indarrean hasi zen otsailaren
26ko 25/2019 Dekretu berria, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun
energetikoaren ziurtapenari buruzkoa, atzemandako behar jakin batzuk jorratzen dituena eta
alor honetako betebeharrentzako soluzioak eskaintzen dituena.
2019ko abenduaren 31ra arte erregistratutako ziurtagirien kopuru metatua 169.457 da, eta
ziurtagiri horietatik % 14 Araban, % 33 Gipuzkoan eta % 53 Bizkaian erregistratu dira.
Hobekuntza garbi bat ikusten da duela gutxi eraikitako eraikinen edo eraikuntza berriko
eraikinen ebaluazioan, bai isurietan bai kontsumoan. 2018an ziurtatutako eta eraikitako
etxebizitzen artean, A taldekoak % 22,6 izan ziren; 2019an, berriz, % 52 A taldean, % 38 B
taldean eta %8 C taldean.

KLASE ENERGETIKOEN ARABERA
IGORRITAKO ZIURTAGIRIAK
GUZTIZKO KOP.

%

A KLASEA

850

0,50

B KLASEA

866

0,51

C KLASEA

866

0,51

D KLASEA

14.872

8,78

E KLASEA

78.548

46,35

F KLASEA

25.054

14,78

G KLASEA

48.401

28,56

GUZTIRA

169.457 ZIURTAGIRIAK
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ETA
BALIABIDEEN APROBETXAMENDUA
Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legeak, laugarren xedapen gehigarrian, zera adierazten du, gehienez bi urteko epean Energia Berriztagarrien
Lurralde Plan Sektoriala (LPS) garatuko duen izapide administratiboa abiarazteko oinarrizko
dokumentazioa aurkeztu beharko dela. 2019. urtearen erdialdera eman zitzaien hasiera lan
horiei, eta 2020ko udan amaituko dira, delako Aurrerakin-dokumentu hori eta Hasierako
Dokumentu Estrategikoa osatzean.

BIOMASA
PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA SUSTATZEA

— Laguntza teknikoa Donostiako Udalari (Txomin Enea auzoko bero-sarea) eta Gasteizko
udalari (hiria berroneratzeko eta Koroatzearen auzoan baso-biomasan oinarritutako hiriko
bero-sare bat ezartzeko).
— HAZIrekin lankidetza 27 euskal udaletan energia gisa erabiltzeko tokiko baso-biomasaren
erabilpena sustatzeko.
— Aholkularitza teknikoa industriaren sektoreko enpresei, biomasa euren
ekoizpen‑prozesuetan txertatzeko soluzio teknikoak identifikatzeko.
— Jasangarritasun Energetikoaren Dekretuaren esparruan, erabilera termikora bideratutako
zenbait instalazioren bideragarritasuna ikertzen ari gara.
— Bi demostrazio-proiektu eta euren negozio-ereduak aztertzen jarraitzen dugu, Arabako
Errioxan mahatsondoen inausketatik lortutako biomasa energia gisa aprobetxatzeko.
BESTE JARDUERA BATZUK

— Energiaren Euskal Erakundea biomasa lantaldearen burua da Energia Kudeatzeko
Espainiako Agentzien Elkartean (ENERAGEN).

BIOMASA
INSTALAZIOA
18

URTEKO TXOSTENA 2019

2019KO WIND EUROPE

ENERGIA EOLIKOA

GEOTERMIA

PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA
SUSTATZEA

PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA
SUSTATZEA

— Iberdrola Energia Berriztagarriak
eta Energiaren Euskal Erakundeak
sustatutako AIXEINDAR Sozietatean
parte hartzea. Sozietate honen helburu
nagusia Euskadin lurreko haize-parkeak
sustatzea da eta, ildo horretatik, balizko
kokapen berriak identifikatzen ari gara.

— Bilboko Udalarekin elkarlanean,
“Smart Cities and Communities
Lighthouse-2019” deialdian onartutako
ATELIER proiektuan parte hartzea,
geotermian oinarrituta Zorrotzaurreko
proiektuari soluzio tekniko bat
eskaintzeko.

— Aipatzekoa da, BiMEP sozietateak
beharrezko baimen guztiak lortu
dituela garatzaileek euren itsas-ekipo
eolikoekin (plataforma flotagarriak,
haize-sorgailuak, eta abar) azpiegitura
honetan probak egin ahal ditzaten.

— Teknologia geotermikoa sustatzeko
azterketa egitea, Euskadiko Elikadura
Clusterrarekin lankidetzan.

— Sektoreko eragile askorekin
harremanetan gaude horiek BiMEPera
erakartzeko.
BESTE JARDUERA BATZUK

— Apirilean Bilbon egin zen Wind Europe
2019 azoka eta kongresuko ekintzen
prestaketan eta garapenean modu
aktiboan parte hartu genuen.

— Bermeoko, Lekeitioko eta Ondarroako
portuetan hidrotermia-teknologia
ezartzeko azterlana egitea.
— Geotermia/aerotermia konparazioazterlanak burutzea bi teknologia
horiek dituzten eraikinetan.
— Jasangarritasun Energetikoaren
Dekretuaren esparruan, geotermiaren
erabilera termikoa aprobetxatzeko
zenbait instalazioren bideragarritasuna
ikertzea.

— Euskal Herriko Unibertsitateak
(UPV/EHU) sustatutako REM masterra
(Renewable Energy in the Marine
Environment) babestu dugu.
URTEKO TXOSTENA 2019
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ENERGIA OZEANIKOA
BiMEP PROIEKTUA

— Ia hiru urte iraun zuen entsegu baten ondoren, 2019ko ekainean MARMOK-A-5
kaptadorea desinstalatu zen.
— Europar enpresa ugarirekin lanean dihardugu euren BiMEP gailuetan entseguak
sustatzeko.
MUTRIKU PROIEKTUA

— BiMEPen txertatzeko prozesuak aurrera jarraitzen du, baterako garapena ahalbidetzeko.
— MARINET2 proiektuaren barruan, Swirl Generators enpresak (Irlanda) probak burutu
ditu lau hilabetetan zehar gailu batekin.
SUSTAPEN-JARDUERAK

— Otsailean Bilbon egin zen Marine Energy Week 2019 jardunaldia antolatzen lagundu, eta
bertan parte hartu.
— Mutrikun eta BiMEPen proba gehiago egiteko funtsak erakartzeko asmoz, hiru deialdi
europarretan parte hartu.
— 2019ko abuztuan gailuen erosketa publiko pre-komertzialari buruzko EuropeWave
proposamen europarra aurkeztu.
— EWTEC 2023 (European Wave and Tidal Energy Conference) konferentzia Euskadin
egingo da Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Tecnaliaren eskutik, eta Energiaren Euskal
Erakundearen babesarekin.

ARRECIFE EUSKAL ENPRESAREN OLATUEN ENERGIA GAILUA PROBETAN BiMEP-EN
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EGUZKI ENERGIAK
ELIKATZEN DU
ORBISOKO (ARABA)
UREZTATZE SISTEMA

BALIABIDEAK APROBETXATZEA
Energiaren Euskal Erakundeak hainbat elkartetan parte hartzen du, zeinaren bidez energia
elektrikoa ekoizteko energia berriztagarrien 346 instalazio kudeatzen baitira. Ekoizpena
35.757 Mwh-koa izan da, aurreikuspenek ziotena baino % 6,8 baxuagoa, funtsean, iragazgaitz
bihurtzeko lanen ondorioz zabortegiko biogasaren ekoizpena txikiagoa izan baita.
URTEKO
BALIO
METATUA

INSTALAZIOAK

URTEKO
EKOIZPEN
ESTIMATUA

%
BETETZE
MAILA

Zabortegiko biogasa (instalazio bat)

kWh

4.790.464

7.200.000

%66,5

Fotovoltaikoak (337 instalazio)

kWh

5.497.277

5.867.000

%93,7

Minihidraulikoak (7 instalazio)

kWh

25.274.176

25.015.000

%101,0

Olatuak (instalazio bat)

kWh

195.108

280.000

%69,7

GUZTIRA

kWh

35.757.025

38.362.000

%93,2

2019-12-31ko emaitzak, aurreikuspenak eta betetze maila.
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BANATUTAKO SORKUNTZA ETA
ESKAERAREN KUDEAKETA
Euskadiko eredu energetikoaren aldaketak aurrera egiten jarraitzen du: energia berriztagarriak
gero eta zati handiagoa bereganatuz doaz, erregai fosilak ordezkatuz; eta ekonomia gero eta
elektrikoagoa da, ekoizpen elektrikoa gero eta atomizatuago eta banatuago dagoen bitartean.
2019an argitaratutako legedi berriak helburu horiek lortzen lagundu du, izan ere, apirilaren
5eko 244/2019 Errege Dekretuak, autokontsumorako baldintza administratibo, tekniko eta
ekonomikoak arautzen dituenak, elektrizitate berriztagarrien (eguzki-energia fotovoltaikoa,
mini eolikoa eta baterako sorkuntza) autokontsumo-instalazioak ezartzea sustatzen du modu
nabarmenean. Araudiaren aldaketa horrekin batera, eguzki-instalazio fotovoltaikoen prezioek
beherakada esanguratsua izan dute eta, era berean, energia-sektorearen pixkanakako
digitalizazioa gertatu da.
Euskadin 2.200 instalazio baino gehiago daude, guztira 55,6 MW baino potentzia instalatu
handiagoa izanik, 2018an potentzia hori 26 MW-tik gertu zegoen bitartean, eta 19.000
etxebizitza hornitzeko adina energia elektriko sortzen dute. Igoera nabarmen hori Arasur-en
Ekian eguzki-instalazioa abiaraztearen ondorioa da.

PROIEKTU FOTOVOLTAIKOAK
EKIAN

Erribera Beitian (Araba) kokatutako 24 MWp-ko energia fotovoltaikoaren sorkuntza proiektua
2018an hasi zen, Ekian sozietatea sortu zenean, eta 2019an zehar gauzatu zen, instalazioa
eraiki eta ustiatzeko prest jarri zenean.
Lankidetza publiko-pribatu honi sektore eta alor desberdinetako (bai industriaren sektorea,
zerbitzuena edota administrazioa) 26 enpresa euskaldun batu zaizkio, potentzia instalatu
osoa eta 24 milioi euroko inbertsio globala partekatu dutenak. Energiaren Euskal Erakundeak
(CADEM sozietatearen bidez) % 4,167ko amaierako partaidetza dauka, instalazioaren
potentzia totalaren 1 MWp-ren baliokidea dena.
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PROIEKTU FOTOVOLTAIKO FLOTATZAILEA

Eguzki-instalazio fotovoltaiko flotatzaile baten ezarpena
aztertzea Gartxetako putzuan (Urduña), teknologia hori
probatzeko eta aztertzeko, Iberdrolarekin, Tecnaliarekin
eta sektoreko Euskadiko beste hainbat enpresarekin
lankidetzan.
Instalazio flotatzaileen merkatu berri bat ari da garatzen
munduan, eta Euskadiko enpresek erreferentziazko probak
eta entseguak egin behar dituzte nazioarteko lehiaketetan
eta merkatuetan parte hartzeko. Horregatik, Euskadiko
hainbat kokapen ari dira aztertzen.

AUTOKONTSUMO ELEKTRIKOAREN PROIEKTUAK
Administrazio publikoaren, industriaren eta jabeen erkide‑
goen eraikinetan autokontsumoan oinarritutako instalazioproiektuak aurkitzeko azterketa.

SEKTOREKO BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ETA AGENTEEI AHOLKULARITZA EMATEA
— Eusko Jaurlaritzako eraikinetan, enpresetan eta sozietate publikoetan eguzki-energia
fotovoltaikoa ezartzeko aholkularitza ematea: Lehendakaritza, Euskotren, SPRI, eta abar.
— BECeko eguzki-instalazio fotovoltaikoa 1 MWra handitzeko azterketa egitea, instalazio
propioen autokontsumorako.
— Sektoreko enpresei partaidetzako 350 instalazio fotovoltaiko baino gehiago (4-5 MW)
jarri zaizkie eskuragarri, entseguak egiteko eta osagai teknologiko berriak probatzeko
erabil ditzaten. Egun, Arabako “Meteo for Energy” enpresak Harana Kontrasta izeneko
eguzki-baratzean egiten ditu azterlanak, sortze-datuak hartzeko.
— EEE-ren jabetzako instalazio fotovoltaikoak egokitzeko azterketa egitea, autokontsumoa
ahalbidetzeko helburuarekin (Tolosaldeko Apatta-Erreka Industria Lurra S A, Bastida
Ikastola, Visesa, Alokabide eta abar).

ENERGIA-SEKTOREAREN DIGITALIZAZIOA
— 2019ko urrian “Ekipo Elektrikoen XVI. Nazioarteko Jardunaldiak” egin ziren
Bilbon, Tecnalia eta Orkestrarekin batera antolatu genituenak, izenburu honekin:
“Trantsizio energetikorako sare elektrikoak”.
— BIDEGAS proiektua abiarazi da Nortegas enpresarekin batera, Euskadiko gas
naturalaren banaketa-sarea digitalizatzeko. Proiektu hori Ugao udalerrian garatuko
da, eta etxeetako 900 gas-kontagailu baino gehiago ordeztean datza; horien lekuan
“smart meter” kontagailuak ezarriko dira, irrati bidezko tele-irakurketa dutenak. Horrez
gain, gas-banaketa sareko kudeaketa energetikorako plataforma bat sortu da, eta berariaz
erabiltzaileentzat bideratutako APP bat garatu da.
— IREMEL proiektua abiarazi da IDAE, OMIE i-DE, Iberdrola Sorkuntza, Ibil eta
Petronorrekin, malgutasunezko tokiko merkatuak kudeatzeko plataforma bat sortzeko.
URTEKO TXOSTENA 2019
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4/2019 LEGEAK AGINTZEN DU EUSKAL
UDALEK ENERGIA IRAUNKORTASUNAREN
ALDE LAN EGIN DEZATEN
(IRUDIAN, SESTAO)

ENERGIA JASANGARRITASUNA
ADMINISTRAZIOAN
Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko irailaren
22ko 178/2018 Dekretua garatzeko lanean, babesa eman zaie Eusko Jaurlaritzaren sailei
auditoretza energetikoak, ziurtapenak eta jarduketa-planak burutzeko, eta aholkularitza
teknikoa ere eskaini zaie energia-efizientzia eta energia berriztagarrien neurriak ezartzen
laguntzeko.
2019an 192 eraikinen ikuskapenak burutu dira, tartean Osakidetzaren, Euskotrenen,
Lanbideren, Osalanen, Emakunderen, Euskadiko Orkestraren eta Segurtasun eta Justizia
Sailaren eraikinenak. Ikuskapen horiei esker energia-kontsumoa murrizteko eta alternatiba
jasangarriagoen erabilera sustatzeko neurriak identifikatu dira.
Ikuskaritza horiek ELENA programaren funtsekin finantzatu dira zati batean; programa hori
Europako Inbertsio Bankuak eta Europako Batzordeak kudeatzen du.
Bestetik, Euskadiko hainbat udalerrik konpromisoa hartu dute borondatezko akordioen
bidez energiaren hobekuntzaren alde lan egiteko, esaterako, Alkateen Itunaren bidez, edo
“Itunerantz Zuzenduz” izeneko ekimenaren bidez. Horiei guztiei aholkularitza eskaini die EEEk
honako hauek egiteko: udal-planak idaztea, bero-sareak ezartzea, basoko biomasa-proiektuak
burutzea, energia-zerbitzuko enpresekin kontratuak egitea, eta abar.
Era beran, EEEk elkarlanean dihardu Udalsarea 2030 udalerrien sarearekin, batez ere
energiaren eta klimaren lantaldean.

Argia itzali
beharrezkoa
ez denean
Apaga la luz
cuando no
sea necesario
Aurreztu energia Ahorra energía

Ordenagailuaren
pantaila itzali
denbora luzez
ez erabiltzekotan
Apaga la pantalla
del ordenador
cuando
te ausentes

Aurreztu energia Ahorra energía

ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA

ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA

Ezinbestekoa
denean soil-soilik
erabili igogailua
Utiliza el
ascensor si es
imprescindible
Aurreztu energia Ahorra energía

Berogailua
inoiz ez
21º C-tik gora
La calefacción,
nunca a más
de 21º C
Aurreztu energia Ahorra energía

ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA

ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA

AURREZTU ENERGIA,
ARDURAZ JOKATZEKO DEIA
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LAGUNTZA-PROGRAMAK
2019ko ekitaldian hamaika laguntza-programa argitaratu dira:
— ENERGIA-EFIZIENTZIAREN ALORREKO SEI LAGUNTZA-PROGRAMA
Honako jarduera-sektore hauei bideratuta: industria, industrialdeak, hirugarren sektorea,
tokiko administrazio publikoak eta garraioa. Azken horren barruan hiru programa daude,
horietako bat jatorrian IDAEko funtsetatik datorren arren.
— ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ALORREKO LAU LAGUNTZA-PROGRAMA
Biomasa, geotermia, instalazio elektriko berriztagarriak eta itsas energiak.
Kudeatutako aurrekontu osoa 18.570.089,97€-ra iritsi zen, horietatik 16.450.000,00€
Energiaren Euskal Erakundearen funtsetatik zetozen, eta 2.120.089,97€ IDAEren funtsetatik, azkeneko partida hori soilik MOVES programara bideratua egonik.

LAGUNTZA-PROGRAMAK
INDUSTRIA SEKTOREAN

LAGUNTZA-PROGRAMAK
INDUSTRIALDEETAN

2019 eta 2020an indarrean egon
diren laguntza-programak. 2019an,
96 proiektuko kopurutik 85 proiektu
egikaritu dira modu positiboan, eta horrek
780.000 €-ko ordainketa ekarri du guztira.
Argiztapenaren alorreko proiektuak
eta osagai osagarrien eta prozesuen
berrikuntzaren alorreko proiektuak izan
dira aipagarrienak.

Energiaren esparruko laguntza-programa
argitaratu zenean, paraleloan, funtsean
azpiegituretara bideratuta dagoen eta
SPRIk kudeatzen duen laguntza-programa
sortu zen. 8 laguntza-eskaera jaso dira, eta
40.000€ inguruko aurrekontu-kontsumoa
izan dute. Proiektu guztiak argiztapenaren
alorrekoak dira.

Proiektuen egikaritzetik sortutako
inbertsio totala 4,05 milioi eurokoa izan da,
urteko 4.025 tep-eko energia-aurrezpen
globala dakarrena.

LAGUNTZA-PROGRAMAK
HIRUGARREN SEKTOREAN

LAGUNTZA-PROGRAMAK
INDUSTRIA SEKTOREAN (IDAE)
2019 eta 2020an indarrean egon diren
laguntza-programak. Guztira 49 proiektu
aurkeztu dira, eta horietatik 17 positiboki
ebatzi dira.

Guztira 122 proiektu ebatzi dira positiboki,
eta horietatik 119 egikaritu dira, ordainketa
totala 730.000 € izanik. Egikaritutako
proiektuen artean aipagarrienak
argiztapenaren eta klimatizazioaren
esparruan burututakoak dira.
Proiektuak egikaritzetik kalkulatutako
inbertsio totala 6,2 milioi euro
ingurukoa da, eta urtean 1.660 tep-eko
energia‑aurrezpena dakarte.

LAGUNTZEN PROGRAMA
INDUSTRIA SEKTOREAN
URTEKO TXOSTENA 2019
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BiMEP-EN PROBA EREMUA

LAGUNTZA-PROGRAMAK TOKIKO
ADMINISTRAZIOAREN SEKTOREAN
Laguntza-programa honetara aurkeztutako
proiektu guztiak egikaritu dira, hau da,
75 proiektu. 640.000 € bideratu dira
argiztapen publiko, barruko argiztapen
eta klimatizazio instalazioak abiarazten
laguntzera.
Proiektuak egikaritzetik sortutako
inbertsio totala 4,9 milioi eurokoa da eta
urtean 1.125 tep-eko energia-aurrezpen
globala dakarte.

LAGUNTZA-PROGRAMAK GARRAIOAN
ETA MUGIKORTASUN EFIZIENTEAN
Positiboki ebatzi diren 55 proiekturen
artetik 45 egikaritu dira, 850.000€‑ko
ordainketa totalarekin. Proiektu
aipagarrienak hornikuntza- eta birkargaguneak ezartzeko instalazio nagusiak,
lan-eremuan bizikleta erabiltzea sustatzeko
proiektuak eta proiektu singularrak
izan dira.
Proiektuak egikaritzetik sortutako
inbertsioa 1,4 milioi eurokoa da, eta horrek
urtean 2.896 tep-eko energia-aurrezpen
globala dakar.
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PAVEA LAGUNTZA-PROGRAMA
GARRAIO-PROGRAMA: IBILGAILU BERRIAK
ESKURATZEKO PROGRAMA

Programa honek 2.411 ordezkapen
positibo izan zituen guztira, esleitutako
5 milioiko aurrekontua agortu zutenak.
Ohiko erregaien alorrean, aipagarria da
efizientzia handiko ibilgailuen ordezkapenak
izan zirela, batik bat gasolinazkoak.
Jarduketen egikaritzetik kalkulatutako
inbertsio totala 37,6 milioi eurokoa izan
da, urtean 937 tep-eko energia-aurrezpen
globala ekarriko duena.

MOVES LAGUNTZA-PROGRAMA
GARRAIO-PROGRAMA: IBILGAILU ALTERNATIBOAK,
BIRKARGA GUNEAK ETA BIZIKLETEN MAILEGU-SISTEMAK

Positiboki ebatzi diren 287 proiektuetatik
guztira 118 proiektu egikaritu dira, eta
guztira 490.000€-ko ordainketa izan dute.
Jarduketa guztien artean, aipagarrienak
hornikuntza elektrikoaren guneak eta
ibilgailu elektrikoak eskuratzea izan dira. Ez
dira eskaera asko jaso bizikleta elektrikoen
mailegu-sistemak ezartzen laguntzeko.
Jarduketa horiek egikaritzetik kalkulatutako
inbertsio osoa 2,9 milioi eurokoa da,
era berean, urtean 28 tep-eko energiaaurrezpen globala ekarriko duena.

LAGUNTZEN PROGRAMA EKOIZPEN ELEKTRIKO
BERRIZTAGARRIA SUSTATZEKO

LAGUNTZA-PROGRAMAK
BIOMASARAKO

LAGUNTZA-PROGRAMAK PRODUKZIO
ELEKTRIKO BERRIZTAGARRIRAKO

Guztira 69 proiektu ebatzi dira positiboki,
eta horietatik 56 egikaritu dira, ordainketa
totala 270.000 € izanik. Egikaritutako
proiektuen artean, potentzia baxuko
instalazioak bereziki esanguratsuak dira
(20-70 kW tartekoak).

Guztira 192 proiektu ebatzi dira positiboki,
eta horietatik 174 egikaritu dira, ordainketa
totala 900.000 € izanik. Egikaritutako
proiektuen multzoan, instalazio
fotovoltaikoak bereziki aipagarriak dira.
Bi proiektu eoliko ere burutu dira.

Proiektu horiek egikaritzetik sortutako
inbertsio totala 1,7 milioi eurokoa da,
1,1 MWte-ko potentzia termiko instalatua
eta urtean 420 tep-eko energia-aurrezpen
estimatua izanik.

Proiektuak egikaritzetik sortutako inbertsio
totala 4 milioi eurokoa da, 3,7 MWe-ko
potentzia elektriko instalatua eta urtean
815 tep-eko energia-aurrezpen estimatua
izanik.

LAGUNTZA-PROGRAMAK
GEOTERMIARAKO

LAGUNTZA-PROGRAMAK SUSPERTZEN
ARI DEN ITSASOKO ENERGIAN

Ebazpen positiboa izan duten
82 proiektuetatik 57 egikaritu dira, guztira
400.000€ -ko ordainketa izan dutenak.
Egikaritutako proiektuen multzoan,
potentzia baxuko instalazioak bereziki
aipagarriak dira (70 kW arteko tartea).

Laguntza-programa honen helburua
oraindik garapen-fasean dauden
zenbait teknologia ezartzea eta
ikertzea da, teknologia horien ahalmena
itsas energiaren aprobetxamenduan
egonik. 2019an hiru proiektu aurkeztu
dira, 2019‑2021 tartean gauzatuko
direnak. Horietako bi proiektu ekoizpen
elektrikorako prototipoak dira, eta
hirugarrena osagai osagarriei buruzkoa da.

Proiektuak egikaritzetik kalkulatutako
inbertsio totala 1,8 milioi eurokoa da,
1,5 MWte-ko potentzia termiko instalatua
eta urtean 63 tep-eko energia-aurrezpen
estimatua izanik.

Horiek egikaritzean sortuko den inbertsio
totala 1,8 milioi eurokoa izango dela
kalkulatu da.

LAGUNTZEN PROGRAMA
GEOTERMIA ALORREAN
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2019. urtean lortutako energia-aurrezpenaren
banaketa laguntza-programaren arabera (TEP)

GEOTERMIA
63

BIOMASA
424

PRODUKZIO
ELEKTRIKO
BERRIZTAGARRIA
889

INDUSTRIA
4.037*

GARRAIOA ETA
MUGIKORTASUN
ELEKTRIKOA
3.861**

GUZTIRA AURREZTUA
12.059 tep

TOKIKO
ADMINISTRAZIOA
1.125

HIRUGARREN
SEKTOREA
1.660

* Industrialdeetarako laguntza-programaren aurrezpenak barne.
** PATYME, PAVEA eta MOVES laguntza-programetako aurrezpenak barne.

URKILLAKO PARKE EOLIKOA
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NAZIOARTEA
Nazioarteko sailaren helburua da jakintza, ideiak eta aukerak sortzea Energiaren Euskal
Erakundearen alor estrategikoetako jarduera eta proiektuen balioa handitzeko, eraginkortasun
operatiboaren eta efizientzia ekonomikoaren irizpideei jarraikiz eta nazioarteko erakundeek
finantzatutako lankidetza-proiektuetan parte hartuz.
2019an Europako Batzordearen (EB) laguntza-programen zenbait informazio-jardunaldietan
parte hartu genuen, esate baterako LIFE eta H2020 Energy jardunaldietan eta, gainera,
informazio-jardunaldi bat antolatu genuen Euskadin INNOBASQUE, CDTI eta IDAEren
laguntzarekin.
Proposamen berriei dagokienez, bi aurkeztu dira H2020 programara eta bat LIFE programara.
Hirurek EB-ren onarpena jaso dute, eta horietako bi 2019an abiarazi dira, hirugarrena 2020ko
lehenengo seihilekoan hasiko dela aurreikusi den bitartean.

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK 2019AN PARTE HARTU ZUEN EUROPAKO PROIEKTUAK

PROGRAMA

PROIEKTUA

EB-REN
LAGUNTZA

EREMUA

DESKRIBAPEN LABURRA

CONNEC‑
CORE-LNGas
TING EUROPE hive

Itsas
garraioa

Itsas garraioan GNL sustatzea.

290.000 €

eka-19

H2020

Opera

Itsasoa

Olatuen energia-eragiketen
kostuak murrizteko modua Itsaso
zabalean frogatzeko proiektua.

276.000 €

abu-19

H2020

MARINET 2

Itsasoa

Garatzaile teknologikoak Mutriku‑
ko OWC instalazioan ezarritako
entsegu-eremuan sartzea.

103.000 €

eka-21

H2020

OCEANERANET Itsasoa
COFUND

OCEANERANET-en jarraipena.
Ozeano-energietarako laguntzaprogramen koordinazioa.

799.000 €

abe-21

H2020

RELaTED

EE
Eusko Jaurlaritzaren segurtasuneraikuntzan sailari laguntzea tenperatura
baxuko bero-sare bat frogatzeko
proiektu batean.

162.000 €

urr-21

H2020

SmartenCity

Hiribirgaitzea

51.000 €

uzt-21

H2020

EuroPACE

EE
PACE finantza-tresna (eraikinen
eraikuntzan energia-birgaikuntzari laguntzea)
Euskadira egokitzeko parte
hartzea.

164.000 €

ots-21

ELENA

CODESO

EE adminis- Eusko Jaurlaritzari laguntza
trazioan
ematea bere eraikinen energiaefizientzia hobetzeko.

1.400.000 €

abe-20

H2020

HIROSS4all

EE
Eraikinen birgaikuntza
eraikuntzan sustatzeko programa.

170.000 €

mai-22

LIFE

URBANKLIMA
2050

Energia
Klima Aldaketaren Euskal
berriztaga- Estrategia (Klima 2050)
rriak
ezartzeko laguntza.

1.095.000 €

abe-25

H2020

ATELIER

Energia
Zorrotzaurreko (Bilbo)
berriztaga- demostrazio-proiektuarentzako
rriak
laguntza.

316.000 €

urr-24

Gasteizko Koroatzearen auzoa
berroneratzeko laguntza.

AMAIERA
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5
AZTERLANAK
ETA PLANGINTZA

30
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ERAIKINEN ENERGIA
ZIURTAPENAZ
AZTERLANAK EGIN DIRA

AZTERLANAK ETA ZABALKUNDEA
Azterlan sektorial, merkatuko ikerketa eta analisi ugari burutu dira energiaren euskal
errealitatea hobeki ezagutzeko. Horien artean, aipagarria da industriaren energia-erabilera
ikertzeko gauzatu den informazio-bilketa. Ikerketa horren ondorioek euskal errealitatera
hobekien egokitzen diren energia-politikak zehazteko aukera emango dute. Bestalde, europar
energia-balantzeen ikerketa, eraikinen ziurtapen energetikoa eta araudiaren alorreko
azterketa ugari ere gauzatu dira, batzuk aipatzearren.
Aldizka egin ohi diren azterketen artean, energia-estatistiken kudeaketa, serie historikoen
eguneraketa eta Euskadiren urteko energia-balantzeak nabarmendu behar dira. Udalerriko
energia-kontsumoaren banaketaren analisia ere burutzen da, baita energiaren CO2 isurpenen
bilakaeraren azterketa edota Euskadiren energia-estatistikari buruzko informazioaren
aldizkako zabalkundea; horretarako Euskadi Energia urteroko argitalpena, euskal energia
egoeraren aldizkako buletinak eta hirugarrenei informazioa helarazteko zerbitzua dauzka.
Energia-helburuak epe ertainean eta luzean betetzeko unean etxebizitzen sektoreak zer
nolako garrantzia daukan ikusita, Euskadiko etxebizitzen energia-birgaikuntza egoeren
ikerketa espezifiko bat osatu da 2019an, eta bertan kostuak, energia-inpaktuak eta eraikinetan
energia-hobekuntza aukera desberdinak txertatuz teorian lortu litekeen isurpen-murrizketa
ebaluatu dira.

EUSKADIKO URTEROKO
ENERGIA BALANTZEAK
BURUTU DIRA

URTEKO TXOSTENA 2019
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E3E2030 EUSKADIKO
ENERGIA ESTRATEGIA
2016an Gobernu-kontseiluak 2016-2030 aldirako Euska
diko Energia Estrategia onartu zuen (3E2030) zegozkion
izapideak egin ondoren, ingurumen-ebaluazio estrategikoa
eta kontsulta publikoa barne. Handik hiru urtetara, erdiko
ebaluazio-txosten bat idatzi zen, 2016-2018ko aldian
gauzatutako jarduketak aurkezteko. Aldi horretan lortutako
aurrerapausoek aurreikusitakoa bete dute energiaefizientziaren alorrean, energia berriztagarrien kasuan
aurreikusitakoa gainditu dute eta energia-baliabideen
alorrean partzialki bete dira aurreikuspenak. Garraioko
petrolioaren kontsumo-murrizketak nota negatibo bat
dauka, aldi horretan gora egin baitzuen. 2018 amaieran
metatutako aurrerapen globalaren maila aurreikusitakoa
baino % 19 altuagoa izan zen.

DESKARGATZEKO PREST HEMEN:
HTTPS://WWW.EVE.EUS/
CONOCE-LA-ENERGIA/
LA-ENERGIA-EN-EUSKADI/
ENERGY-POLICY-2030?LANG=EU-ES

ERREGULAZIOA
2019ko otsailean Jasangarritasun Energetikoari buruzko legea indarrean hasi zen Euskadin
euskal administrazio publikoen esparruan jasangarritasun energetikoa sustatzeko,
aurrezpenari eta efizientzia energetikoari bultzada bat emanez, energia berriztagarriak ezarriz
eta errepideko garraioko ohiko erregaiak energia berriztagarriekin ordezkatuz. Era berean,
dekretu bat argitaratu zen eraikinetako energia-efizientziako ziurtagirien harrera, erregistroa,
eguneraketa, deuseztapena, salbuespena, ikuskatzea eta kontrola arautzeko.
Estatuan, energiaren eta klima-aldaketaren alorreko europar helburuak eta konpromisoak
betetzeko esparru juridikoaren barruan, Trantsizio Ekologikoaren Ministerioak otsailean
Europako Batzordeari 2021-2030 Energiaren eta Klimaren Plan Integratuaren (PNIEC) zirriborroa bidali zion. Horrekin batera, Klima-aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Legearen
Aurreproiektua eta Bidezko Trantsizio-Estrategia aurkeztu zituzten, zeinak energiaren eta
klimaren alorrean Gobernuaren Esparru Estrategikoa osatzen duten dokumentuak diren.

IBIL-EN IBILGAILU ELEKTRIKOA
KARGATZEKO ESTAZIOAREN
INAUGURAZIOA.
2019KO URRIA. UGALDEBIETA,
ABANTO-ZIERBENA
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Halaber, aipatzekoa da, energiaren sektorea arautzerakoan daukan garrantzia dela eta,
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kontsulta publikoko prozesu batzuk burutu
zituela arauen zirkular-sorta baten bidez, sareetara sartzeko kanonak eta bidesariak
kalkulatzeko metodologien eta argindarraren eta gasaren sektoreetan araututako jardueren
ordainketen harira. Aldaketa horiek hurrengo araualdian hasiko dira eragina izaten;
argindarraren kasuan 2020tik 2025era, eta gasaren kasuan 2021etik 2026ra.
Azkenik, Europako Batzordeak abenduan Europako Itun Berdea aurkeztu zuen, zeina Europar
Batasunaren (EB) hazkunde-estrategia bat den, berau eraldatuz gizarte zuzen eta emankor bat,
ekonomia moderno bat izango duena, baliabideen erabilera efizientea eta lehiakorra burutuko
duena, 2050ean berotegi-efektuko gasen isurpen netorik izango ez duena, eta baliabideen
erabileratik bereizitako hazkunde ekonomikoa izango duena sortzeko.

2019KO OTSAILEAN INDARREAN
SARTU ZEN EUSKADIKO ENERGIA
IRAUNKORTASUN LEGEA

ZAINTZA TEKNOLOGIKOA
2019. urtean Zaintza Teknologikoa eta Adimen Lehiakorra (ZT-AL) sistematika sendotu eta
erakundean barneratu da. Sistematika horren helburua erakundearentzat estrategikoa den
informazioa biltzea da, bere xedea eta bere plan estrategikoa garatzeko aukerak eta jarduteko
erronkak atzemanez. Ezarritako sistematikak jarduketa-proiektu interesgarriak identifikatzeko
aukera ematen du, eta baita horiek garatzeko balizko bazkide eta lankidetza-sareak atzemateko
aukera ere. Informazioa bilatzeko eta aztertzeko prozesu antolatu, sistematiko, selektibo eta
iraunkor bat da, informazio hori ezagutza bihurtzeko, erabakiak arrisku gutxiagorekin hartzeko
eta posizionamendu konkurrentziala hobetzeko asmoz. 2019an zaintza teknologikoaren
8 unitate izan ditugu, eta erakundearen % 56k parte hartu du horietan.

BIZKAIA ETA ARABAKO EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSITATEAREN
“FORMULA STUDENT” EKIPOAK
URTEKO TXOSTENA 2019
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6
BALIABIDE
GEOLOGIKOAK
Baliabide Geologikoen Alorraren xede nagusia Euskadiko
mineralen eta hidrokarburoen baliabideak atzematea da.
Baliabide Geologikoen Alorra bi lerro desberdinetan egituratuta dago, elkarren artean osagarriak direnak: hidrokarburoen
miaketa eta produkzioa, Euskadiko Hidrokarburoak Baltzua,
S.A. (SHESA) sozietatearen eskutik, eta geologia eta meatzaritza ikerketa, Geologia eta Meatzaritza Baliabideen Sailaren
eskutik.

VIURA USTIAPEN EMAKIDA
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HIDROKARBUROEN MIAKETA
ETA PRODUKZIOA
Klima-aldaketa energia-politika baldintzatzen ari den egitate bat da. Zalantzarik gabe, munduko
energia-etorkizuna berriztagarria da. Alabaina, hamarkadak iraungo dituen trantsizio-prozesu
bat aurreikusten da (karbono-neutraltasuna lortzeko europar ortzi-muga 2050ean ezarri da),
funtsean erregai fosiletan eta energia nuklearrean oinarritutako energia-eredu batetik energia
berriztagarriak erabat txertatzera pasatzeko. Zalantzarik gabe, gas naturalak garrantzia
eskuratuko du, energia lagungarri esanguratsuena baita, erregai fosilen artean energiaiturri garbiena delako, karbono-isurpen, nitrogeno oxido edo konposatu lurrunkor gutxi
sortzen baititu.
2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren mugarrietako bat tokiko energia-iturriak
aprobetxatzea da, bai energia berriztagarriei dagokienez bai gas naturalari dagokionez,
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuak (SHESA) hornikuntza bermatzeko eta inportazioaren
kostuak murrizteko (ekonomikoak eta ingurunearenak) baliabideak bilatzeko asmoz gauzatzen
dituen ikerketa-proiektuen bidez.
Ildo horretatik, azpimarratzekoa da berriki SHESAk karbono-aztarnari buruzko ikerketa bat
burutu duela, Euskadin kontsumitzen den gas guztia bertan ekoiztuko balitz zenbat isurpen
saihestuko liratekeen kalkulatzeko; urtean 1,3 milioi tona Co2-ri dagokion kopurua, gutxi
gorabehera. Emaitza horiek 8.510.756 eguzki-panelek, 518 aerosorgailuk edota 2.560.000
zuhaitz helduk saihestuko lituzketen isurpenen parekoak dira.
Horrenbestez, ikerketaren ondorioek SHESAren funtzioa eta helburua indartzen dute, izan
ere, etorkizunean gas naturala izango baita Euskadirentzat interes handiena daukana.
2019ko ekitaldian, Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak eusko-kantauriar arroko eta eremu
mugakideetako ikerketa-proiektuetan parte hartzen jarraitu du, baita horri buruzko bere
dokumentu-baseak zabaltzen ere. Bereziki aipagarria da, urtearen amaieran Armentia-2
hidrokarburoen ohiko miaketa-zulaketaren aldeko Ingurumen-inpaktuaren Adierazpena eta
“Viura-1B” zulaketa gauzatzeko baimena lortu zirela.

IKERKETA BAIMENETAN PARTE HARTZEA
Gaur egun SHESA titularra da, parte-hartze maila desberdinekin, honako ikerketa-baimen eta/
edo ustiapen-emakida hauetan:

ANGOSTO-1

FULMAR

Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak, Petrichor
Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako
sukurtsala) eta Cambria Europe Inc-ek
(Espainiako sukurtsala) partekatzen
dute baimenaren titulartasuna. 2016ko
uztailean, eta Eusko Jaurlaritzak haustura
hidraulikoaren teknika ez erabiltzeko
erabakia iragarri ondoren, Industria, Energia
eta Turismo Ministerioari baimenaren
indarraldia iraungitzeagatiko azkentzeeskaera aurkeztu zitzaion, eta ebazteke
dago une honetan.

2009an hasitako ingurumen-izapidetze
luzearen ondoren, 2014ko urrian bi
miaketa-putzu (Fulmar-1 eta Pelícano-1)
zulatzearen aldeko ingurumen-inpaktuaren
adierazpena lortu zen. Dena den,
merkatuko prezioek beherakada bat izan
zutela eta itsas-zulaketen kostuak igo egin
zirela ikusita, bazkideek (RIPSA eta SHESA)
baimenari uko egitea erabaki zuten, eta
haren indarraldia iraungitzea eskatu
zuten; 2015eko urrian, zegokion eskaera
aurkeztu zuten ministerio eskudunean
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(MINETUR), eta eskaerak aldeko ebazpena
jaso zuen 2019ko abenduaren 20ean 305
zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofizialean
(BOE) argitaratutako abenduaren 2ko
TEC/1231/2019 Aginduan, zeinak “Fulmar”
hidrokarburoen ikerketarako baimena
iraungi zuen, 2120/2008 Errege Aginduz
abenduaren 19an emana.
Hori dela eta, “Fulmar” ikerketarako
baimena ofizialki iraungita geratu da
ondorio guztietarako.

CAMEROS-2 ETA EBRO-A IKERKETABAIMENEN HARITIK DATORREN
VIURA USTIAKETA EMAKIDA
2009 eta 2010 bitartean Viura-1 zulaketan
burututako zuloak eta probek emaitza
positiboak izan zituzten, eta horrek lan
osagarriak burutzeko interesa piztu zuen
(3D sismikoa, Viura-3 putzua, ekoizpen
proba laburrak, eta abar), eta 2014an
gasa tratatzeko instalazio bat eta gasbide
osagarriak eraiki ziren, iraupen luzeko
ekoizpen proba bat burutu ahal izateko.
2015eko lehen hiruhilekoan instalazioa
martxan jarri eta produkzio-probari hasiera
eman zitzaion, eta 2015eko martxoaren
2an sarerako gas-salmenta etengabea
abiarazi zen.
Besteak beste, hona hemen 2019ko
jarduketa aipagarrietako batzuk:
· Ekoizpen-operazioa Viurako eremuan;
guztira 112,9 milioi Nm3 gas erauzi ziren
operazio hartan.
· “Viura-1B” garatzeko zulaketa burutzeko
baimena eskuratu zen, 280 zenbakiko
Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE),
2019ko azaroaren 21ean, Politika
Energetikoaren eta Meategien
Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko
azaroaren 12ko ebazpena argitaratu
baitzen, zeinak “Viura” hidrokarburoen
ustiapen emakidan kokatutako Viura-1B
zulaketa egikaritzea baimentzen
baitzuen.
Viura ustiapen-emakida eman ondoren,
Cameros-2 eta Ebro-A ikerketa-baimenen
azkentzea izapidetzen ari da, horiek
ustiapen-emakida bihurtu ondoren.
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EBRO B, C, D ETA E
“Ebro-B”, “Ebro-C”, “Ebro-D” eta “Ebro-E”
izeneko hidrokarburoen ikerketa-baimenek
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuaren,
Unión Fenosa Gas E&P-ren eta Oil&Gas
Skills-en partaidetza dute. 2017an
Energiaren Ministerioari ikerketa-baimen
horiei uko egiteko eskaera aurkeztu
zitzaion, eta ebazteke dago eskaera.

ENARA, MIRUA, USAPAL ETA USOA
BAIMENAK (ENARA HANDIA PROIEKTUA)
Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak,
Petrichor Euskadi Coöperatief UA-k
(Espainiako sukurtsala) eta Cambria Europe
Inc-ek (Espainiako sukurtsala) partekatzen
dute baimenaren titulartasuna.
Hasiera batean haustura hidraulikoa
hautatu zen Balmaseda formazioari
lotutako hobia ebaluatu eta estimulatzeko
teknikarik onena zelakoan. Eusko
Legebiltzarrak eskatuta, 2016ko uztailean
Eusko Jaurlaritzak teknika hori ez
erabiltzeko erabakia hartu zuela iragarri
zuen eta, hala, hobia ebaluatzeko ohiko
teknika aurreratuak erabiltzea erabaki zen.
2016an Armentia-2 izeneko proiektuaren
barruan ohiko putzu-miaketa burutzeko
baimena eskatu zen, eta ingurumenaren
ebaluazioa eginez bide arruntaren bidez
prozesatu zen eskaera.
2018an zehar proiektuaren informazio
publikoaren izapidea gauzatu ostean eta
ingurumenaren inpaktuaren ikerketa
eguneratua aurkeztu ostean, zeinak
alegazioei erantzuten zien txostena atxikita
zeukan, Armentia-2 hidrokarburoen ohiko
miaketa-zulaketaren aldeko Ingurumeninpaktuaren Adierazpena lortu zen,
2019ko azaroaren 27ko 285 zenbakiko
Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE)
Biodibertsitatearen eta Ingurumen
Kalitatearen Zuzendaritza Nagusiaren
2019ko azaroaren 8ko ebazpenaren
bidez, zeinak Armentia-2 hidrokarburoen
ikerketarako zulaketa proiektuaren
ingurumen-inpaktuaren deklarazioa egin
baitzuen Gasteizen.

IKERKETA BAIMENAK

KANTABRIA

BIZKAIA

USTIAPEN EMAKIDAK

Bilbao

LANDARE

SAIA
ANGOSTO
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USAPAL
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SAIA

LORE, LANDARRE ETA SUSTRAIA

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua 2012ko
abenduan emandako baimen honen jabe
bakarra da. Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegituretako Saileko sailburuaren
aginduaren bidez, zeina 2018ko urriaren
16an, 199 zenbakiko Euskal Herriko
Aldizkari Ofizialean (EHAA) argitaratu
baitzen, Saiaren baimenari partzialki uko
egitea baimendu zen, eta hasieran 49.752
hektareako azalera zeukan bitartean
5.721,48 hektareako azalera izatera pasa
zen. Horrez gain, hiru urteko luzapena
eskatu zen, Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegituretako Saileko sailburuaren agindu
bidez emana, eta 2019ko urtarrilaren
31ko 22 zenbakiko EHAAn argitaratua.
Azkenik, 2019ko abenduan baimen horrek
ahalbidetzen zuen ikerketari uko egiteko
eskaera aurkeztu zen, eta ebazteke dago.

Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak eta
Petrichor Euskadi Coöperatief UA-k
(Espainiako sukurtsala) partekatzen
dituzten Lore, Landarre eta Sustraia
baimenak 2018ko urrian eman zituzten.
Indarraldiko lehenengo urtearen barruan,
eta lehenengo ikerketa geologikoak eta
geofisikoak amaitu ondoren, baimenari
partzialki eta borondatez uko egiteko
eskaera aurkeztu zen, Ekonomiaren
Garapen eta Azpiegituretako sailburuak
2019ko abenduaren 9ko AGINDUAN
baimendu zuena eta 2020ko urtarrilaren
16ean 10 zenbakiko EHAAn argitaratu
zena, zeinaren bidez “Lore”, “Landarre” eta
“Sustraia” izeneko eta Euskal Autonomia
Erkidegoan kokatutako hidrokarburoak
ikertzeko baimenei modu partzialean eta
borondatez uko egitea baimendu zen.

INGURUMEN-ALDERDIAK
2019ko ekitaldian zehar, honako landa-lan hauek burutu ziren:
— Ekoizpen operazioa Viurako eremuan, ekoiztutako gas naturala oinarrizko sarera igorriz
eta merkaturatuz.
Aipatutako lan horietako bakar batean ere ez da ingurumenarekiko kalterik sortu.
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KARTOGRAFIA
GEOLOGIKOA

GEOLOGIA- ETA MEATZARITZA-IKERKETAK
GEOLOGIA ETA MEATZARITZA BALIABIDEEN SAILA
Geologia eta Meatzaritza Baliabideen Sailaren helburu nagusiak honako hauek dira:
— Geologia eta meatzaritza azpiegitura dokumentala eskaini, eguneratu eta mantentzea,
Euskadiko geologia- eta meatzaritza-zerbitzua den heinean.
— Geologia- eta meatzaritza-baliabide interesgarriak identifikatzea, hala nola mineral eta
arroka industrialak, mineral metalikoak, baliabide geotermikoak eta zorupean gerta
daitezkeen geologia-biltegiratzeak.
— Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako Sailari laguntza teknikoa
ematea meatze-legeria eta meatze-jardueraren inguruan, eta bertan behera utzitako
meatze-lan zaharrak kontrolatzea.
Honako hauek dira 2019an aurrera eraman ditugun jarduera nagusiak:
1. Micronizados Naturales S.A.
partaidetzako sozietateari laguntza
teknikoa ematea eskualde-geologiako
eta gainazaleko eta zorupeko
geologiako lanetan.
2. Euskadiko Hidrokarburo Baltzuari
laguntza teknikoa ematea,
eskualdeko geologiaren, lurraren
azaleko geologiaren eta zorupeko
geologiaren lanetan.

3. Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegituretako Sailari laguntza
teknikoa ematea bertan behera
utzitako meatzaritza-egituren arriskuak
ebaluatzean. 2019an aipatzekoak
izan dira Troya meatzeko (GabiriaMutiloa) finen baltsa monitoritzateko
burutu diren kudeaketa- eta jarraipenjarduketak, eta meatzeen katastroaren
esparruan Sailari laguntzeko burutu
diren lanak.

LANDA LANAK
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PANDOS-KO KALTZIO KARBONATO MEATEGIA

4. Hobekuntzak eta tresna berriak ezarri
dira “Euskal Herriko Geo-Meatzaritza
Atarian”.
5. Geologia-jakintzari eta geologiaazpiegiturari dagokienez:
KARTOGRAFIA
· Kartografia geologikoan oinarritutako
sei mapa osatu dira 1:25.000 eskalan
LIDAR metodologiaren bidez (*).
· Euskal Herriko itsasertzeko
eremuaren interpretazio geologiko
eta kartografikoaren bigarren fasea
(osoaren % 50) egikaritu da, 100m-ko
sakoneraraino heltzen dena (*).
· Eusko-kantauriar Arroa 3Dtan
modelizatzea (**).
· Kartografia geologikoan oinarritutako
eta 1:5.000 eskalan dauden 6 mapen
digitalizazioa.
Euskal Herriko Unibertsitatearekin (*) eta Espainiako
Geologia eta Meatzaritza Institutuarekin lankidetzahitzarmenak sinatuz.

ZORUPEA EZAGUTZEA
· Euskal Herriko lurraldean dagoen
sismikotasuna neurtzeko, kontrolatzeko
eta monitorizatzeko sare finkoaren

(EUSKALSIS) lau estazio ezartzeko
kontratazioa, baimenen eskaera eta
ezarpena egikaritu da.
· Euskal Herriko harri-formazioen
erradioaktibitate naturalari buruzko
ikerketa bat eta laginketa litogeokimikoa
(laginak hartzeko eta aztertzeko
815 gune) gauzatu da.

MEATZE-IKERKETA
· Bere historian zehar Energiaren
Euskal Erakundeak garatutako
meatze‑ikerketen bilduma, laburpena
eta ondorioak.
· Entalpia baxuko ikerketa geotermikorako
lanen kontratazioa eta lanen egikaritzea
Julia Meategiaren inguruan, Bilbon.

GEOANIZTASUNA
· Ereñoko (Bizkaia) “Harrobi Gorria”
nabarmentzeko lantaldean parte
hartzea.
· Geoaniztasunari eta jasangarritasunari
buruzko eztabaida eta hitzaldien
foroetan parte hartzea.
· Malaespera meategia (Bilbo)
nabarmentzeko sustapena bultzatzea,
proposamenak iradokitzea eta bisitak
antolatzea.
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7
KOMUNIKAZIO
TRANSBERTSALA
ENERGIA
TRANTSIZIORAKO
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Aspektu teknologikoek, berez eta edozein esparrutan, zailtasun handiak dituzte aurrera egiteko
gizarte harreman ororen aldaketa esanguratsu eta iraunkorrari begira, baldin eta aurrerapen
teknologiko horiek zuzendu zaizkion gizarte horrek bere gain hartzen edo onartzen ez baditu,
erabilgarri, beharrezko eta positiboak ez direlakoan.
EEE Energiaren Euskal Erakundearen aldetik burututako komunikazioa, hain konplexua den
energiaren kudeaketaren alorrean, herritar guztiei arlo honen errealitatea helaraztean oinarritu
da. Izan ere, heterogeneo eta ezberdin den herritar multzo hori, zenbaitetan kontziente izan
gabe ere, energia alorreko parte aktiboa da, haren erosotasunez baliatzen dena eta bere
eguneroko kezkek, oro har, ez dute zerikusi handirik haren funtzionamendu, konplexutasun eta
gorabeherekin. Badira aditu ugarik oso ondo ezagutzen dutela zer-nolako zailtasun handiak
dakartzan beste energia eredu baterantz aurrera egiteak, karbono gutxiagoko eredua ekarriko
digun erronka, hain zuzen ere. Testuinguru horretan, EEEren zeregin komunikatiboa, funtsean,
gizarteari ezagutza teknikoan oinarritutako egiazko informazio hurbil eta ulergarria ematean
datza; hartara, erabaki hobeak hartu ahal izateko, esparru orokorretatik zein norberaren
portaeratik, energia kontsumitzaile garen aldetik.

WIND EUROPE TOPAKETA.
2019KO APIRILA, BEC

Ekitaldi honetan egindako komunikazio ildo nagusia energia trantsizioa Euskadin izan da, hori
lortzea ahalbidetuko duten aldaketetan sakontzen jarraitu beharraren bidetik. Iazko ekitaldian
burutako komunikazioan nabarmentzekoa da energia berriztagarrien protagonismoa; izan ere,
ia teknologia guztiek ezagutza eta dibulgazioari lotutako tarte bat izan dute.
Horien guztien artean, azpimarratzekoa da energia eolikoa, iturri berriztagarri garrantzitsua
izateagatik eta Euskadin trakzio industrialaren ahalmen handia duelako. Hala, gogoratzekoa
da Europako industria eolikoaren Wind Europese izeneko bilkura, Bilbao Exhibition Centren
egindakoa, apirilean, parte hartze handia izan zuena. Hitzordu garratzi horretan, industria
sektore horren azken berritasunak luze eta zabal jorratu ziren, bai potentzia handiko
aerosorgailuen eta beren turbinen inguruko teknologi berriei dagokienez, bai ekonomia
deskarbonizatzeari begirako energia politiketan aurreratzeko, alor horretan egindako proposa
menei dagokienez.
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ENERGIA TRANTSIZIO EREDUEZ
JARDUNALDIA. 2019KO AZAROA,
BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA

Itsas energiek ere izan zuten hitzordu dibulgatibo garrantzitsua 2019. urtean, World Maritime
Week zeritzon ekitaldian. Horretaz gain, EEEren agenda dibulgatibo eta formatiboan
presentzia handia izan zuten jardunaldiek ere, batez ere energia berriztagarrien beste alor
batzuen inguruan, hala nola geotermia eta bero-ponpak ustiatzekoaz, biomasaren erabilera
termikoaz eta sare elektriko adimendunen gainekoak. Horrekin batera, azpimarra berezia egin
da autokontsumoan, azken bolada honetan gaurkotasun handia izateagatik, haren zabalkundea
lortzeko trabak deuseztatzea ahalbidetu duten legezko aldaketen ondorioz.
Nolanahi ere, 2019. urtean eragin komunikatibo handiena izan zuen ekitaldia, dudarik gabe,
Europako herrialde batzuetan energia trantsizio ereduak ezagutzearen inguruan antolatua,
Bilboko Guggenheim Museoan, azaroan, burutu zena. Jardunaldi horretan, alorrean
goi mailako adituak eta kargudunak izan ziren, Alemania, Erresuma Batua, Frantzia eta
Norvegiakoak; bertan, haien ikuspegi desberdinak azaltzearekin batera, debate-mahai batean
aritu ziren elkarrekin. Haiek guztiek ekarpen probetxugarriak egin zituzten energia ereduan
aldaketak aurrera eramateko. Aditu horiek esandakoaren ildotik, agerian geratu zen herrialde
bakoitzak bere estrategia propioa garatu beharra duela, bakoitzaren ezaugarriak, baliabideak
eta baldintzak kontuan izanik, denok partekatzen duten helburua lortzeko bidean: energia
iturri berriztagarrietan oinarritutako paradigma berri baterantz aurrerapausoak ematea.

ERIK WÆRNESS.
ENERGIA TRANTSIZIO
EREDUEZ JARDUNALDIA

2019. urtean, Energiaren Euskal Erakundeak honako zabalkunde jarduera dibulgatibo eta
erakusteko hauetan parte hartu zuen:
— Berdeago Energy, Durangoko Landako Gunean, otsailaren 1etik 3ra.
— Bioterra, FICOBAk, Euskal Kostaldeko Nazioarteko Erakustazokak antolatua, produktu
ekologikoez, energia berriztagarriez eta kontsumo arduratsuaz diharduen euskal azoka,
ekainaren 7, 8 eta 9an.
— Gabonetako Umeen Jolas Parkea edo PIN, Bilbao Exhibition Centren, gaztetxoen eskura
karts elektriko jarriz eta ibilgailu elektrikoen erakustaldiak eginez bertaratutakoei begira.
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WIND EUROPE TOPAKETA. 2019KO APIRILA, BEC

Azkenik, urtarrilean amaiera eman zitzaion Trantsizio Energetikoa Udalean izeneko ekimenari,
hamaika ekitaldiz edo hitzorduz osatutakoa; haren bidez, Euskal Autonomia Erkidego osoko
udalak eta entitateak biltzea lortu da. Ekimenari esker, deialdia egin zen leku bakoitzean,
bertatik bertara ezagutarazi ahal izan da udalak egiten ari diren lan interesgarria, zenbaitetan
ezezaguna bada ere, energia aurrezteko eta instalazio berriztagarrien alorrean.
Komunikazioak barnebiltzen dituen publizitatearen eta
dibulgazioaren alorrean, Euskadiko irrati nagusietan
goizeko lehen orduetan ematen ziren aholkuak zabaltzen
jarraitu zen; batez ere, etxebizitzetan energia aurrezteko
gomendioen bitartez. Horretaz gain, bigarren urtez
jarraian, Eguraldia (ETB 1 eta 2) atalean, Euskadiko energia
sektorearen funtzionamenduari buruzko informazioa eman
zen. Horrekin batera, Energia Eraginkortasunaren Munduko
Egunaren harira, martxoaren 5ean, kanpaina zehatzak
burutu ziren; baita Energiaren Europako Asteari lotutako
ekitaldiak ere. Era berean, Euskadiko idatzizko prentsan,
euskarri ezberdinetan, eduki informatibo espezializatuei
buruzko gehigarriak argitaratu ziren.
Kazetaritza formatuari dagokionez, 2019. urtean, 50 prentsaohar baino gehiago bideratu ziren, eta iazko ekitaldiko lan
informatiboan garrantzia izan zuten zenbait hedabidetan
elkarrizketak egiteaz gain, bilera informatibo ugariren deialdi
asko ere burutu ziren.
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8
PERTSONEK
DUTEN BALIOA
ENERGIAREN SEKTOREKO ALDAKETEN ETA
LAN-MUNDUKO JOERA BERRIEN AURREAN

Dagoeneko inork ez du auzitan jartzen datorren hamarkadan erronka handiak biziko
ditugula eszenatoki ekonomiko, teknologiko, demografiko, politiko eta sozialetako eraldaketa
sakonen ondorioz. Energiaren Euskal Erakundearen kasuan, beste faktore bat gehitu behar
da; sorkuntza- eta kontsumo-eredu garbiago eta jasangarriagoetara heltzeko trantsizio
energetikoaren prozesu atzeraezina.

Eszenatoki horren atarian, 2019an zehar hausnarketa-prozesu bat sustatu da, etorkizuneko
eredu estrategikoa zehazteko eta datozen urteetan aurrean izango ditugun erronka
garrantzitsuei erantzungo dien erakunde-eredu bat diseinatzeko. Horien artean eta giza
baliabideen alorrean zehazki, belaunaldi-aldaketaren derrigorrezko prozesua dago.
Testuinguru horretan, erakundea bere 40 urteetara gerturatzen ari da. Inguruabar horrek
ezagutza-maila eta esperientzia sakon bat eskaintzen dio bere giza taldeari, baina era berean,
erretiroa hartzeko adinetik gertu kokatzen du pertsona kopuru handi bat. Langileen batez
besteko adina 49,4 urtekoa da, eta horietatik ia % 82k unibertsitateko ikasketak dauzka. Batez
besteko antzinatasuna 19,5 urtekoa da. Esperientzia sakon eta prestakuntza profesional
horrek erakundearen helburuen erdiespena bermatzen du. Alabaina, langileen % 38k 55 urte
baino gehiago dauzka. Egoera hori areagotu egiten da maila altuagoko lanpostuetan, non %
65era iristen den ehuneko hori, eta ondorioz, ezagutzaren eskualdatze egokia eta belaunaldialdaketa ziurtatzeko mekanismoak aktibatzen ari gara dagoeneko.
Generoaren araberako langileen banaketari dagokionez, % 55 gizonezkoak dira eta % 45
emakumezkoak. Bi generoak orekatzearen aldeko joera nabarmenagoa bihurtu da azken
urteotan, izan ere, laurogeiko hamarkadan bere ibilbidea hasi zuenean, Energiaren Euskal
Erakundeko langileak nagusiki gizonezkoak ziren (% 95). Hori dela eta, 45 urte baino gehiago
dituzten langileen bi heren gizonezkoak dira, eta heren bat emakumezkoak. Aldiz, 45 urteen
azpikoen artean joera desberdina da; bi heren emakumezkoak dira eta heren bat gizonezkoak.
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2019KO GABONETAKO
PIN-A (BEC)

Genero-berdintasunaren testuinguruan, egoera hobetu egin da azken urteotan eta ez da
bereizkeriarik atzeman hautaketa- eta kontratazio-prozesuetan, ordainketa-sistemetan eta
sustapen-aukeretan. Era berean, lana eta familia bateragarri egin ahal izateko mekanismoak
aktibatu dira. Horien artean lanaldia murrizteko mekanismoak eta gurasoen baimenak,
lanaldiaren malgutasun-ereduak eta telelana izan dira aipagarrienak. Dena den, erakundearen
barruan berdintasunarekin lotutako alderdi guztiak sakontzen jarraitzeko xedez (kultura,
pertsonak, komunikazioa eta kudeaketa), 2019an EEE/EVE Taldearen Berdintasun Plana
onartu da 2019-2022 aldirako.
Ezagutzaren kudeaketa-ereduaren barruan, trebakuntza funtsezko elementua da pertsonen
gaitasunak eta konpetentziak egokitzeko, eta euren garapen profesionalerako. Ekitaldi
honetan, 139 trebakuntza-jarduera burutu dira; horietatik 62 lanpostuko zereginak hobetzeari
buruzkoak, eta gainerakoak enpresaren sistema orokorren kudeaketatik eratorritakoak
(prebentzioa, kalitatea, ingurumena, EEE gela, eta abar) eta hizkuntzarekin lotutakoak (batez
ere euskara, ingelesa eta frantsesa). Guztira 8.404 prestakuntza-ordu eman dira, haietatik
6.277 lan-ordutegiaren barruan, hau da, lan-ordu guztien % 4,4. Ehuneko horri lan-ordutegitik
kanpoko orduak gehituz gero, langileek trebakuntzari eskaini dioten esfortzu osoa % 6,6koa
da. Trebakuntza-jardueren asebetetze maila 8,2koa izan da, 10koaren mailan.
Prestakuntza-ahalegin horren barruan, azpimarratzekoa da euskararen erabilera normaliza
tzeko plan espezifiko bat garatu dela. Plan hori lau ardatz handiren bidez gauzatzen da: irudi
korporatiboa eta komunikazioa, kanpo-harremanak, barneko harremanak eta hizkuntzen
kudeaketa.
2018-2020 aldirako Enpresa Itunak indarrean jarraitzen du. Itun horren barruan daude,
besteak beste, jardunaldia malguago bihurtzeari esker familia eta lana uztartzeko aurrerapauso
garrantzitsuak, norbere eginkizunetarako ordaindutako baimenen igoera, eta telelanaren
esperientzia abiaraztea, 2019an dagoeneko ezarria.
Aurrekontutako langile kopurua egonkor mantendu da 2019. urtean zehar.
EEE TALDEKO AURREKONTUTAKO LANGILEAK
ZUZENDARIAK

TEKNIKARIAK

ADMINISTRARIAK
ETA OPERADOREAK

GUZTIRA

Energiaren Euskal Erakundea

9

53

11

73

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua

1

4

1

6

BiMEP

1

3

-

4

GUZTIRA

11

60

12

83
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9
2019KO
EKITALDIAREN
ALDERDI
EKONOMIKOAK
Zergen ondorengo

MOZKINA 26 MILIOI EUROKOA
izan da.
Energiaren Euskal Erakundearen
jabetzako energia berriztagarriak sortzeko
planten produkzioaren ondoriozko

NEGOZIO-ZIFRA 2,5 MILIOI EUROKOA
izan da.

DIRU-SARREREN ITURRI NAGUSIA,
partaidetutako sozietateen dibidenduak,

44,7 MILIOI EURORA
iritsi da.
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OINARRIZKO DATUAK - EEE MILAKA EUROTAN
KONTZEPTUA

2015

2016

2017

2018

2019

Ekitaldiko diru-sarrerak

30.296

23.522

25.839

36.103

50.898

Ekitaldiko inbertsioak

38.368

4.723

6.991

1.733

853

Funts propioak

160.631

147.316

156.981

179.305

205.310

Aktiboa, guztira

174.833

157.218

167.865

187.805

218.960

21.480

16.685

9.665

22.324

26.005

Zergen ondorengo emaitzak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2019 ETA 2018 EKITALDIEI DAGOZKIENAK (ZIFRAK EUROTAN)

ERAGIKETA JARRAITUAK

2019

2018

Negozio-zifraren zenbateko garbia

2.502.622

2.336.963

Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

3.682.905

2.255.717

(4.441.586)

(4.137.411)

(17.641.072)

(6.644.371)

(1.343.689)

(2.071.009)

105.828

305.100

0

0

(527.792)

(827.232)

4.663

0

(17.658.121)

(8.782.243)

Diru-sarrera finantzarioak

44.711.766

31.510.376

Aldaketa ezberdintasunak

(117)

0

Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza

(1.048.366)

(404.427)

FINANTZA EMAITZA

43.663.283

31.105.949

ZERGEN AURREKO EMAITZA

26.005.162

22.323.706

0

0

26.005.162

22.323.706

Langile-gastuak
Beste ustiapen-gastu batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa
Ibilgetu diru laguntzen egozpena
Gehiegizko hornidurak
Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza
Beste emaitza batzuk
USTIAPEN EMAITZA

Mozkinen gaineko zerga
EKITALDIKO EMAITZA
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EGOERA-BALANTZEA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2019 ETA 2018 EKITALDIEI DAGOZKIENAK (ZIFRAK EUROTAN)

AKTIBOA
AKTIBOA EZ-KORRONTEA

2019

2018

91.240.654

94.101.446

Ibilgetu ukiezina

1.434.727

1.887.560

Ibilgetu materiala

3.326.910

5.014.432

Ondasun higiezinetan inbertsioak

7.887.901

8.060.725

75.596.404

76.145.237

2.994.712

2.993.492

127.719.249

93.703.426

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

768.171

464.720

Taldeko enpresetan eta epe laburrerako elkartuetan inbertsioak

4.532.930

5.393.912

961.897

960.897

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

121.456.251

86.883.897

AKTIBOA, GUZTIRA

218.959.903

187.804.872

Taldeko enpresetan eta epe luzerako elkartuetan inbertsioak
Epe luzerako finantza-inbertsioak
AKTIBO KORRONTEA

Epe laburrerako finantza-inbertsioak

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2019

2018

ONDARE GARBIA

205.532.974

179.608.286

FUNTS PROPIOAK

205.309.951

179.304.789

Gizarte-funtsa

90.853.985

90.853.985

Aurreko ekitaldietako emaitzak

88.450.804

66.127.098

Ekitaldiko emaitza

26.005.162

22.323.706

JASOTAKO DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

223.023

303.497

PASIBO EZ-KORRONTEA

298.403

424.063

0

0

227.916

328.222

70.487

95.841

13.128.526

7.772.523

3.241.799

2.101.456

415.284

118.853

0

0

9.471.443

5.552.214

218.959.903

187.804.872

Epe luzerako hornidurak
Epe luzerako zorrak
Geroratutako zergagatiko pasiboak
PASIBO KORRONTEA
Epe laburrerako hornidurak
Epe laburrerako zorrak
Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburrerako zorrak
Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA
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