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1

Programaren xedea. deskribapena eta dirulaguntzen ezaugarriak

1.1. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Eusko Jaurlaritzaren energia
politikaren alorrean ezarritako helburuekin bat etorriz, 2030eko Euskadiko Energia Estrategian (3E2030) dokumentuan zehazten denez, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau
gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia sistema
lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitzen,
kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murrizten.
Horiek horrela, helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan (aurrerantzean “EAE”) kokatutako
eraikin eta instalazioetan energia-eraginkortasuna lortzeko ekintzak sustatzea izanik, ohiko
okupazioko etxebizitzan leihoak ordezkatzeko inbertsioei dirulaguntzak emateko programa hau
(aurrerantzean “laguntzen programa”) argitaratu da
1.2. Dirulaguntza orokorrez diharduen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluaren arabera
(aurrerantzean “LGS”), 2020ko apirilaren 2an egindako bileran, Energiaren Euskal Erakundearen
(aurrerantzean “EEE”) Zuzendaritza Kontseiluak erabaki zuen, besteak beste, 2020ko EEEren
Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eguneratzea onartzea. Plan hori EEEren webgunean argitaratuta
dago (www.eve.eus).
1.3. Laguntza programa honen barruan ematen diren dirulaguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak
dira. Dirulaguntzen programaren deialdi honek badu aurrekontu-kreditu nahikoa EEEren
aurrekontuetan, 2020ko ekitaldirako.
2.

Onuradunak

2.1. Laguntzen programa honen deialdiaren xede diren dirulaguntzen onuradunak hauexek izan daitezke:
ohiko etxebizitzaren jabe, gozamendun edo errentari diren pertsona fisiko guztiak, baldin eta
laguntzen programa honetako 4. oinarrian zehazten diren jardueraren bat egiten badute EAEn.
2.2. LGSen 13. artikuluan eta 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
honako pertsona fisiko hauek izan daitezke onuradunak: dirulaguntza emateko eskatzen diren
egoeran daudenak, edo oinarri hauetan eta dirulaguntzen deialdian aurreikusten diren baldintzak
betetzen dituztenak.
Pertsona fisikoek, onuradun izateari begira, debekurik ez dutela justifikatzeko honako era honetan
egin daiteke: LGSen 13.7 artikuluan eta 1/1997 Dekretu Legegilearen 50.6 artikuluan aurreikusten
diren prozeduren bitartez.
2.3. Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, dirulaguntza eman aurretik zein
dirulaguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen inguruko
betebeharrak eguneratuak edukitzea eta, hala badagokio, baita dirulaguntzak itzuli behar
izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
2.4. Honako eskatzaile hauek ezin izango dira onuradunak izan: 1/1997 Dekretu Legegilearen 50.5
artikuluan eta LGSen 13.2 artikuluan adierazten diren egoeraren batean dauden eskatzaileak, baita
zigortuta daudenak, administratiboki edo penalki, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko
aukera galarazita dutenak, edo debekuren bat indarrean dutenak eta horretarako gaitasunik gabe
uzten dietenak ere.

3.

Programaren aurrekontua eta eskabideak aurkezteko epea

Laguntzen programa honetarako zuzkidura bi milioi eta bostehun mila eurokoa da (2.500.000 €),
horretarako EEEn aurrekontuetan ezarritako kredituaren arabera.
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Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian (aurrerantzean “EHAA”) oinarri hauek argitaratzen diren egunaren
biharamuneko 08:00etan hasiko da eskabideak aurkezteko epea laguntza programa honen kontura, eta
laguntza programari esleitutako diru-saila agortzen denean amaituko da.
Nolanahi ere, aipatutako aurrekontua agortu zein ez agortu, 2020ko azaroaren 30ean izango da azken
eguna dirulaguntza eskabideak aurkezteko.
Epeak zenbatzeari begira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan xedatutakoa beteko da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideaz diharduena (aurrerantzean
39/2015 Legea).
Aurrekontuaren bukaeraren edo agortzearen berri emango da EHAAn zein Interneteko EEEren helbide
honetan: www.eve.eus.
Eskaerak lehendik aurkeztuta egon arren, osoak eta bideratzen, eta programari esleitutako aurrekontua
amaitzeagatik diruz ezin bazaie lagundu, baztertu egingo dira arrazoi horregatik, EEEko zuzendari nagusiak
emango duen ebazpenaren bidez.

4.

Diruz lagungarriak diren jarduerak eta laguntzen zenbatekoa

Laguntzen programa honen esparruan, honako hauek hartzen dira diruz lagungarriak diren jardueratzat:
ohiko okupazioko etxebizitzetan, berotutako esparruak edo gelak kanpoko girotik bereizten dituzten
leihoen edo leiho-ateen ordez energia-eraginkortasun handia dutenak –4. oinarri honetan zehazten
direnak– jartzeko eskatzaileek egiten dituzten jarduerak, betiere jarduera horiek EAEn egiten badira, eta
oinarri hauek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egin, fakturatu eta ordaintzen badira.
Dirulaguntza jasoko duten jarduerek ondoren adieraziko diren ezaugarri teknikoak eta baldintzak bete
beharko dituzte gutxienez:
 Leiho eta/edo ate-leiho berriek CE markaketa izango dute.
 Leiho eta/edo ate-leiho berriek 3 klaseko edo goragoko airearekiko iragazkortasuna izango dute.
 Leiho eta/edo ate-leiho berriek honako ezaugarri termiko hauek izango dituzte gutxienez:
o

Metal-arotzerien kasuan:
 Marko metalikoa, >= 16 mm-ko zubi termikoaren hausturarekin (ZTH).
 16 mm-ko edo goragoko beira bikoitza gasdun ganberarekin (% 90 argona, kriptona edo
xenona) eta barneko beira isolamendu termiko indartuarekin (ITI) Uv-ren balioa (beiraren
transmisio-faktore termikoa) <= 1,0 W/m2K izanik.

o

PVCzko, egurrezko edo bestelako materialezko arotzerien kasuan:
 16 mm-ko edo goragoko beira bikoitza aire-ganberarekin eta barneko beira isolamendu
termiko indartuarekin (ITI) Uv-ren balioa (beiraren transmisio-faktore termikoa) <= 1,4
W/m2K izanik.

 Bao beiradun guztiak etxebizitzaren kanpoko itxituren zati izango dira, baina etxebizitzaren barneko
itxituretan kokatutako leihoek (etxebizitza barruko gelak bereizteko itxiturak) ez dute dirulaguntzarik
jasoko.
 Berrituko den beirazko itxituraren eremua neurtzeko, pertsiana kaxari dagokion eremua ez da kontuan
hartuko.
4. oinarri honetan deskribatutako jarduerek kostu lagungarriaren % 25eko laguntza izango dute, baina
laguntzaren gehieneko zenbatekoa ez da inoiz 1.500€-tik gorakoa izango ohiko okupazioko etxebizitza
bakoitzeko.
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5.

Kostu lagungarria

5.1 Kostu lagungarriaren mugak
Kostu lagungarritzat hauxe hartuko da: egin behar den inbertsioaren kostua, aurreikusitako energia
helburuak lortzeko ezinbestekoa dena. Leiho berrituen azaleraren metro karratu bakoitzeko (m2) kostu
lagungarriaren muga 400 euro/m2-ko balioa izatea ezarri da. Horregatik, aurkeztutako inbertsioak balio
hori gainditzen badu, leiho berrituen guztizko azalera (m 2) aipatutako 400 euro/m2-ko balioarekin
biderkatuta ateratzen den balioa hartuko da kostu lagungarritzat.
Material eta esku lanari lotutako sail ekonomiko guztiak diruz lagunduko den energia instalazioari esleitu
edo egotzi beharko zaizkio zuzenki.
5.2 Kostu lagungarriaren barruan sartuko ez diren jarduerak
 Fakturatutako ondasunak edo zerbitzuak eskuratzeko ordaindu den BEZa, eta, oro har, zergak.
 Inbertsioaren ondorioz eragindako finantza-gastuak, pertsonal propioari dagozkionak eta lurrak
erosteko gastuak.
 Ekipo erabiliak eskuratzeko inbertsioak.
 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko, egokitzeko eta konpontzeko inbertsioak.
 Zerbitzariak, inprimagailuak eta, oro har, ekipo ofimatiko guztiak.
 Obra zibilean egindako gastutzat hartzen den ezein partida ekonomiko.
 Eta, orokorrean, behar bezala zehaztu eta definitu gabeko kostu guztiak, eta ondorioz, era zuzenean
identifikatzea ezinezkoak izango direnak, laguntza programa honetako 4. oinarrian aurreikusten diren
jardueren inbertsioen energia helburuak lortzeari begira.
6.

Dirulaguntzei egingo zaizkien mugaketa orokorrak

6.1 Dirulaguntzen zenbatekoaren muga
Laguntzen programa honen esparruan gauzatuko diren jarduerek jasoko duten guztizko gehieneko
laguntza mila eta bostehun eurokoa (1.500 €) izango da ohiko okupazioko etxebizitza bakoitzeko, eta ez
da inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, 4. oinarrian azaltzen direnak.
6.2 Beste laguntza batzuekiko bateragarritasun erregimena
Oinarri hauetan arauturiko dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango helburu berarako ematen diren
beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin, halakorik egonez gero, laguntza horiek Espainiako, Europar
Batasuneko edo nazioarteko erakundeetako edozein administraziok edo erakunde publiko edo pribatuk
emanda ere.
Beste erakunde batzuek emandako dirulaguntzak gauzatzen badira EEEk emandako dirulaguntzaren
ebazpenaren ondoren, onuradunak EEEri jakinarazi behar dio (12. oinarria, e) atala), eta EEEk laguntza
osoaren errebokatze- eta itzultze-espedientea hasiko du.
6.3 Diruz lagunduko diren jardueren kontratazioa edo azpikontratazioa hirugarrenekin
a) LGSen 29. artikuluan eta RGSen 68. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, onuradun batek
azpikontratatzen duela ulertuko da honako egoera hau gertatuz gero: dirulaguntzaren xedea den
jardueraren zati baten edo jarduera osoaren gauzapena hirugarren batekin hitzartzen badu. Diruz
lagunduko den jarduera aurrera eramateko onuradunak berak egingo dituen gastuen kontratazioa
kontzeptu horretatik kanpo geratuko da.
b) Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legearen (SPKL) aplikazio araudia bazter utzi gabe, eskatzailearen izaera juridikoaren
araberakoa, Kontratazio Publikoaz diharduen araudian ezarritako zenbatekoak gainditzen badituzte
gastu lagungarriaren zenbatekoek, kontratu txikiari dagokionez (15.000€ zerbitzuetarako eta
horniduretarako BEZik gabe eta 40.000€ obrarako BEZik gabe), onuradunak gutxienez hiru eskaintza
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eskatu beharko zaizkie hornitzaile ezberdinei, obrarako konpromisoaren kontratazioa gauzatu,
zerbitzua egin edo ondasuna eman aurretik, salbu eta, haren ezaugarri bereziengatik, merkatuan
nahiko erakunderik ez baldin bada gauzatu, zerbitzu egin edo hornitzeko, edo salbu eta gastua egiten
baldin bada dirulaguntza eman baino lehen (salbuespena, azken kasu honetan, 651/2014
Erregelamenduaren mende dauden enpresei begira).
Aurkeztuko diren eskaintzen arteko aukeraketa, funtsean, eraginkortasun eta ekonomia irizpideak
kontuan hartuta egingo da, eta aukeraketa espreski justifikatuta geratu beharko da, baldin eta
aukeratua kalitate-prezio erlazio onena duen proposamena ez denean.
7.

Bideratzeko kudeaketa eta prozedura

39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz eta Administrazio Elektronikaz diharduen
otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren arabera (aurrerantzean 21/2012 Dekretua), laguntza programa
honi lotutako espedienteen bideratze edo izapidetze guztiak (eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak,
zuzenketak eta gainerako kudeaketak), horretarako berariaz diseinatutako aplikazio informatikoa erabili
beharko da. Aplikazio hori EEEren webgunean dago eskuragarri, helbide honetan:
https://gestionayudas.eve.eus/solicitud. Hori guztia, 39/2015 Legearen 14.1 artikuluan aurreikusten
denaren kalterik gabe, pertsona fisikoen kasuan.
Dirulaguntzak eskatzea edo bideratzearekin zerikusia duten edozein izapide edo dokumentu aplikazio
informatika horretaz eginez gero, era elektronikoan, sinadura elektroniko aitortu bat eduki beharko du,
21/2012 Dekretuaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Eskabidea osatugabea, akatsekin egongo balitz, edo oinarri hauetan eskatzen dena bete ezik, hamar (10)
egun balioduneko epea emango litzaioke interesdunari zuzentzeko edo eskatzen zaizkion dokumentuak
aurkezteko, horretarako bidaliko zaion jakinarazpena jasotzen duen egunetik kontatzen hasita, eta hori
egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaio, aurretiaz emango den ebazpen baten bidez,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideaz diharduen 39/2015 Legearen 21. artikuluaren
arabera xedatutako ebazpena, hain zuzen ere.

8.

Dirulaguntza eskatzeko helbidea

Diru laguntzaren eskabidea eta berarekin batera bidali behar den dokumentazio tekniko-administratiboa
7. oinarrian azaltzen den aplikazio informatikoaren bitartez egingo da, 39/2015 Legearen 14.1 artikuluan
aurreikusten denaren kalterik gabe pertsona fisikoen kasuan, eta 3. oinarrian adierazten den epearen
barruan.
Dirulaguntzaren eskatzaileak jarduera mota bera edo desberdinak toki batean baino gehiagotan egingo
balu, izaera ezberdinekoak, toki bakoitzeko eta jarduera bakoitzeko eskaera espezifiko bat egin beharko
luke.
EEEk era automatikoan egiaztatuko ditu honako hauek: eskatzailearen NANa eta zerga-betebeharrak
ordainduta dituela adierazten duten egiaztagiriak; era berean, EEEk era automatikoan egiaztatuko du
errolda-ziurtagiria eskatzailearen ohiko etxebizitza elkarreragingarritasun-zerbitzuei atxikitako udalerrian
badago, baina dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du udalerri hori ez badago zerbitzu horiei atxikita.
Hala ere, onuradunak espreski uko egin ahalko dio onarpen inplizito horri dirulaguntza eskabidean;
horrela eginez gero, kasuan kasu eskatzen zaion egiaztagiria edo dokumentua aurkeztu beharko du,
39/2015 Legaren 28. artikuluaren 2. paragrafoaren arabera.
Laguntza-eskaera egiteko, honako dokumentazio hau aurkeztu eta formalizatu beharko da aplikazio
informatikoaren bitartez:
a. Dirulaguntza eskabidea. Dokumentu honetan eskatzailearen datu orokorrak, dirulaguntza
eskatzea ekarri duen jarduera mota, haren kokalekua eta gauzatu nahi den jardueraren inguruko
datu tekniko zehatzak azalduko dira. Era berean, aplikazio informatiko beraz, deklarazio hauek
formalizatuko dira:
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 Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena.
 Beste laguntza batzuk eskatu izanaren eta/edo jaso izanaren adierazpena.
b. Dokumentazio administratiboa
 EEEri era automatikoan egiaztatzeko baimena eman ez dioten dirulaguntzaren eskatzaileak,
onuradunaren NANaren kopia.
 Hala badagokio:
o Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.
o Ahalduntzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko dokumentu justifikagarria.
 Errolda-ziurtagiriaren kopia eguneratua, ziurtagiri hori era automatikoan egiaztatzeko EEEri
baimena eman ez dioten edo elkarreragingarritasun-zerbitzuei atxikita ez dagoen udalerri
batean bizi diren laguntza-eskatzaileen kasuan. Ziurtagiri horrek leihoak ordezkatuko diren
etxebizitzaren ohiko okupazioa egiaztatu beharko du laguntzen deialdi hau EHAAn argitaratu
aurretik. Ohiko okupazioa duten etxebizitzen kasuan, alokairuan edo usufruktuan hirugarren
baten aldetik, Errolda-ziurtagiriaren kopia eguneratua pertsona errentariari edo usufruktuan
horretaz baliatzen denari egokitu behar zaio.
 Etxebizitzaren jabetza-eskrituraren kopia ohiko okupazioa duten etxebizitzen kasuan,
alokairuan edo usufruktuan hirugarren baten aldetik, eta jabea bada inbertsioaren egilea eta
dirulaguntzaren eskatzailea.
 Kontu korrontearen IBAN-a egiaztatzeko banketxearen ziurtagiria, haren titularra eskatzailea
izan beharko da. Laguntzen programa honek eskatzen dituen baldintza guztiak betez gero,
eta eskatzaileak onuraduna izateko egokiera bereganatu eta gero, kontu horretan sartu edo
ordainduko da dirulaguntza.
 EEEri era automatikoan egiaztatzeko baimena eman ez dioten dirulaguntzaren eskatzaileak,
Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Kasuan kasu, beste erakunde batzuek emandako beste dirulaguntzei buruzko ebazpen
positiboen kopia eskaeraren egunean.
c. Dokumentazio teknikoa
 Egindako inbertsioaren faktura justifikagarriak (jatorrizko kopiak), sailka zehaztuta eta oinarri
hauek EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik aurrerako datarekin. Fakturak
onuraduna denak jaulki behar ditu, oinarri hauetako 2.1 atalean zehazten den bezala.
Fakturetan honako informazio hau azalduko da, gutxienez:


Jarduera egingo deneko bizilekua.



Obraren banantze espezifikoa ordezkatuko den leiho bakoitzeko, honako hauek
gutxienez adieraziz:
 Arotzeria mota, beira motak eta beiraren lodierak, baita ganberaren lodiera ere.
 Leihoaren airearekiko iragazkortasun-klasea.
 Leihoaren neurriak: arotzeriaren, beiren eta pertsiana-kaxaren neurriak zehaztu
behar dira.

Adierazitako kontzeptuak azaltzen ez diren fakturetan, erreferentzia egiten zaion
aurrekontua erantsi beharko zaie fakturei. Aurrekontu hori instalatzaileak sinatu eta zigilatu
beharko du, eta, gainera, aurretik adierazitako kontzeptu teknikoen xehetasuna ere jaso
beharko da bertan.
 Leihoen energia-eraginkortasuneko etiketak, atal honetan adierazitako ereduaren arabera.
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Etiketan honako hauek azalduko dira: leihoaren edo ate-leihoaren U balioa (transmisiofaktore termikoa), baita bere markoarena eta beirena ere, eta leihoaren edo ate-leihoaren
airearekiko iragazkortasuna.

Edo, bestela:
 Instalatutako beiren CE markaketa-etiketak. Etiketa horietan beiren U balioa (transmisiofaktore termikoa) azalduko da.
 Instalatutako leihoen CE markaketaren (osoa) etiketak, atal honetan bildutako ereduaren
arabera. Etiketa horietan honako hauek azalduko dira: U balioa (transmisio-faktore
termikoa) eta leihoaren edo ate-leihoaren airearekiko iragazkortasuna
 Fakturak ordaindu izana justifikatzen duten agiriak, honako hauek identifikatzeko moduan:
laguntzaren azken hartzailea; ordainketa jasotzen duen hirugarrena; ordainketa-data (baliodata); eta laguntzaren xede den proiektua identifikatzeko beharrezkoak diren datuak.
 Ordezkatu behar diren leiho eta/edo ate-leiho guztien argazkiak: leiho bakoitzeko argazki bat,
etxebizitzaren barrutik egina.
 Leihoen eta/edo ate-leihoen argazkiak eraberritu ondoren, baina beti etxebizitzaren barrutik
egindako argazkiak izango dira. Eraberritu ondoren egindako argazkiak leiho guztien
kokapenari buruzko argazki orokorrak eta beira guztien eranskailu indentifikagarrien
xehetasun-argazkiak –beiren ezaugarriak ikusteko aukera emango dutenak– izango dira.
Tramitazio elektronikoari dagokionez, dokumentu guztiak, ahal dela, PDF formatuan aurkeztuko dira.
EEEk dirulaguntza eskaera behar bezala aztertzeko, beharrezkotzat jotzen dituen informazio eta
dokumentu osagarriak eska diezazkioke eskatzaileari.
9.

Ebazpena, komunikazioa eta publizitatea

Dirulaguntza emateko prozedura lehia edo konkurrentzia jarraitua izango da, eta, beraz, eskabideak
aurkezten diren hurrenkeraren edo ordenaren arabera aztertu eta bideratuko dira espedienteak, eta
modu egokian formulatuak eta beteak egongo diren heinean eta hurrenkeran bideratuko dira. Eskabidea
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akastuna izanez gero, eta konpondu beharko balitz, aurkezpen datatzat 7. oinarrian azaldutakoa hartuko
da.
EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak ebazpena eman eta modu elektronikoan (7.
oinarrian azaltzen den aplikazio informatikoaren bitartez) helaraziko dio eskatzaileari jakinarazpena sei
(6) hilabeteko gehieneko epean, dirulaguntza eskaera, osoa eta zuzena, aurkezten den egunetik kontatzen
hasita (39/2015 Legearen 21.2 artikulua). Epe hori igaro ondoren, eta ebazpen zehatzik jasotzen ez badu,
eskatzaileek ulertu beharko dute beren dirulaguntza eskabidea onartua izan dela, 39/2015 Legearen 24.1
artikuluan xedatzen den bezala.
Ebazpenean honako hau azalduko da: (i) dirulaguntzaren xedea den jarduera, (ii) haren zenbatekoa
(kantitate gordina, onuradunaren izaeraren ondoriozko zerga-betebeharrei utzi gabe), (iii) interesekoak
izan daitezkeen beste alderdi batzuk eta (iv) eskabideari ezezkoa emanez gero, haren arrazoiak.
Ebazpen horren kontra, prozedura administratiboari amaiera ematen diona, eskatzaileek hautazko
birjartze errekurtsoa jar dezakete EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren aurrean
hilabeteko epearen barruan, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo
bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilbon dagokion epaitegian bi hilabeteko epean,
ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Hori guztia, 39/2015 Legearen 123.
eta 124. artikuluek diotena betez eta uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz;
hain zuzen ere, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duena (aurrerantzean 29/1998 Legea).
Dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako baldintzak aldatuz gero, betiere onuraduna izateko
dirulaguntzen araudiek ezartzen dituzten gutxieneko betekizunak babestuz, dirulaguntza emateko
ebazpena aldatzea ekar dezake, dirulaguntza arautzearen inguruko legeriak xedatzen duenarekin bat
etorriz (LGEen 19.4 artikulua eta 1/1997 Dekretu Legegilearen 49.2 artikulua).
Azkenik, 19/2013 Legeak dioenarekin bat etorriz, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa (aurrerantzean 19/2013 Legea) eta RGSa, laguntza
programa hau amaitu eta gero, EEEk bere Gardentasun Atarian eta EHAAn argitaratuko ditu emango diren
dirulaguntzak; baita legeak eskatzen dituen datuak ere azalduko dira bertan.
10. Dirulaguntzak ordaintzea
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta Instituzionalak emandako izaera bereko
dirulaguntzak itzultzeko dauzkaten eskatzaileek ezin izango dute laguntzen programa honek ematen duen
dirulaguntzarik jaso.
Horrelako kasuetan, aztertu egingo da itzuli beharreko dirulaguntza zer egoeratan dagoen, borondatezko
aldian edo bide betearazlean. Onuradunek dirulaguntzen itzulketen betebeharren ordainketak eginak
dituztela kontuan hartzeko, hauxe izango da irizpidea: dirulaguntza horiek emandako
administrazioarekiko zorrik ez izatean epealdi betearazlean dirulaguntzak itzultzeari dagokionez, edo
onuradunei zein elkarte laguntzaileei premiamendu-bidea ezartzea edo aurrera eramaterik ez dagoen
kasuetan, borondatezko aldian zorrak ez ditu kontuan hartu. Era berean, onuradunek dirulaguntzen
itzulketen betebeharren ordainketak eginak dituztela kontuan hartuko da zor horiek geroratuta edo
zatikatuta badaude, edo bertan behera uzteko erabaki bada, itzultzeko dagokion ebazpena aurkaratuz
gero (RGSen 21. artikulua).
EEEko zuzendari nagusiak emango duen ebazpenaren ondoren, dirulaguntza emateari begira, eta
eskatzaileak onuradun izateko oinarri hauetan eskatzen diren eskakizun guztiak betetzen dituela
egiaztatutakoan, onuradunak horretarako adierazitako kontu korrontean egingo da dirulaguntzaren
zenbatekoaren ordainketa.
11. Inbertsioen egiaztatzea
Dirulaguntza ematearen aldeko ebazpena jakinarazi ondoren, EEE Energiaren Euskal Erakundeak
inbertsioen egiaztatzea “in situ” egin ahal izango du, eta bertan jarduerari lotutako zenbait argazki
adierazgarri egingo dira, diruz lagundu eta azaldutako inbertsioa burutu dela egiaztatzeko asmoz eta
oinarri hauetan ezarritako gainerako betebeharrak betetzen direla bermatzeko; baita espedientean ez
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legokeen eta beharrezkotzat joko duen dokumentazio guztia ere eskatu ahal izango da; betiere,
dirulaguntzen erabilera egoki egingo dela ziurtatu nahian.
Dirulaguntza jasotako jardueraren inbertsioen egiaztatze “in situ” egingo zaien onuradunei aldez aurretik
idazki bat bidaliko zaie, haren berri emateko EEEren aldetik. Jakinarazpena jasoko dutenek egiteko
betebeharra izango dute.
Jakinarazpena bidali ondorengo bi asteren barruan, EEEk onuradunari inbertsioen egiaztatze teknikoa edo
ekonomikoa “in situ” egingo duela jakinarazi ondoren, adierazitako inbertsioa burutu dela egiaztatzeko
asmoz, ezin izango balitz ikuskapena egin, EEErekin zerikusia ez duten arrazoiak tarteko, idatziz
jakinaraziko zaio onuradunari hamabost (15) egun balioduneko epea izango duela beste hitzordu bat
egiteko, inbertsioen egiaztatze “in situ” egin ahal izateko. Hori egin ezean, EEEk dirulaguntzaren
zenbatekoa errebokatzeko espedientea abiaraziko du.
Inbertsioen egiaztatzea “in situ”n hartutako informazioa eskabidean aurkeztu den dokumentazioarekin
kontrastatu ondoren, eta hasieran emandako dirulaguntza kantitatea txikiagoa izan behar dela, edo ez
dagokiola dirulaguntzarik jasotzea ondorioztatuko balitz, kasuan-kasuan, EEEk dirulaguntza aldez edo
erabat errebokatzeko espedientea egingo du eta, hala badagokio, zati bat edo kantitate osoa itzultzeko
eskatuko luke, legezko beste bide batzuk hartzeko eta zigorrak aplikatzeko eskubideari uko egin gabe.
12. Onuradunen betebeharrak
Deialdi edo programa honen bitartez arautzen diren dirulaguntzen onuradunek, ezinbestean, betebehar
hauek izango dituzte:

a. LGSen 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Dekretu Legegilearen 50.2. artikuluan xedatutakoak.
b. Emandako dirulaguntza onartzea. Dirulaguntza programa honen arabera, dirulaguntza eman zaiola
jakinarazten dion agiria jaso eta hamabost (15) eguneko epean berariaz eta idatziz uko egiten ez badio
onuradunak, onartu egin duela ulertuko da, deialdia honetan zein ebazpenean ezartzen diren
baldintza ekonomikoen eta gainerakoen arabera.

c. Dirulaguntza zertarako eman zaion, horretarako erabiltzea.
d. Kontrol Ekonomiko Bulegoari eta Kontu Publikoen Euskal Auzitegiari ematea eskatu ahal dioten
informazioa, laguntzen programa honen arabera emandako dirulaguntza hauek kontrolatzeko
dituzten zereginei jarraiki.

e. Helburu bera duen proiektua egiteari begira, beste administrazio, erakunde publiko edo pribatu bati
eskatutako edota horiek emandako dirulaguntzaren berri ematea EEE Energiaren Euskal Erakundeari.

f. Garatuko den egitasmoei lotutako instalazioek indarrean dagoen legeria edota araudia bete beharko
dute, eta haien osagaiek dagokion erakunde eskumendunaren homologazioa eduki beharko dute.
Beraz, onuradunak onartzen du egitasmoak bete egingo duela aplikagarria izan dakiokeen legeriaren
alderdi guztietatik: teknika, hirigintza eta gainerako ezaugarriak kontuan hartuta.

g. Dirulaguntza ematearekin zerikusia duen edozein aldaketa objektiboa zein subjektiboaren berri
ematea EEEri.

h. Eman daitekeen dirulaguntza ondo erabiltzen dela egiaztatzeko, EEEk eska diezaiokeen informazio
guztia emango du onuradunak.

i. Gauzatutako eta diruz lagundutako proiektuaren ondoriozko informazioa EEEren eskura jartzea, haren
emaitzak zabaltzeko xedez, alde biek elkar hartuta.

13. Ez betetzea eta dirua itzultzea
Jasotako dirulaguntza osoaren edo zati baten itzultzeari ekingo zaio eta dagozkion berandutze-interesak
eskatuko zaizkio, dirulaguntza ordaintzen zaion unetik edo egunetik itzulketa egiteko erabakia hartzen
den data edo egunera arte, LGSen 37. artikuluan xedatutakoa betez. Itzulketa aldez edo partzialki egin
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beharko den kasuetan, aipatutako LGSen 37.2 artikuluan xedatutako graduazio irizpideak kontuan
hartuko dira.
Deialdi edo programa honetan ezarritako eskakizunak, aplika daitezkeen gainontzeko arauak edo
dirulaguntza emateko ebazpenean jarritako baldintzak bete ezik, ez betetze espedientea ireki, eta
dirulaguntzak ezeztatu eta itzuli egin beharko litzaioke EEEri, berandutze-interesekin batera. Hori guztia,
honako legeriak xedatutakoa betez: 1/1997 Dekretu Legegilean xedatutakoari jarraiki eta abenduaren
17ko 698/1991 Dekretuaren II. idazpurua, EAEko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen
bermeei eta itzulketei buruzko araudi orokorra arautzen duena, eta kudeaketan parte hartzen duten
erakunde laguntzaileek bete behar dituzten eskakizunak, arautegia eta betebeharrak finkatzen dituena.
Nolanahi ere, horrek ez du salbuesten bestelako zehapen eta lege-egintzetatik.
Errebokatzeko espedienteak hasarazteko eta ebazteko eskumena, eta, hala dagokionean, dirulaguntza
aldez edo osorik itzularazteko, EEEko zuzendari nagusiak du.
14. Informazio klausula eskatzaileei
DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
(Datuak Babesteari buruzko 2016/679 EB Erregelamendua betez)
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EEE)
Tratamenduaren
erantzulea

IFZ: Q5150001E
Helbidea: Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011, Bilbo (Bizkaia)
Tel.: 94.403.56.00
Kontaktua DPD: dpd@eve.eus
- Zure laguntza eskaera egikaritu eta kudeatzea, eta, bidezko bada, zure
emakidaren ondorioz ezartzen den harremana egikaritu eta kontrolatzea.

Helburua

- Genero-datuari dagokionez, betetzea borondatezkoa bada ere, Eusko
Jaurlaritzaren berdintasunaren aldeko politika eta estrategien esparruan
erabiliko da datua, eta monitorizazioari eta estatistikari begira baino ez da
baliatuko.

- EEErekin harremanetan jartzeko hautatutako hizkuntzari dagokionez, betetzea
derrigorrezkoa bada ere, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politika eta estrategien
esparruan erabiliko da datua, eta monitorizazioari eta estatistikari begira baino
ez da baliatuko.

Tratamenduaren
legitimazioa eta
kontserbazioa

Lagapenen hartzaileak

- Interesdunaren baimena, eskaera aurkeztearekin batera adierazia.
- Tratamendua ezinbestekoa da guztion intereserako edo tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoak gauzatzeko egindako zeregin bat
betetzeko.
Informazioaren kontserbazioa: eskaera aztertzeko epearen eta aplikatu behar
zaizkion lege-epeen barruan. Laguntza ematen bada, datuak emakidaespedientean bilduko dira, eta emakida indarrean dagoen bitartean kontserbatuko
dira, eta, ondoren, aplikatu beharreko lege-epeen barruan.
Alor horretan eskumenekoak diren kontroleko erakunde eta agintari autonomiko
edo lokalak.
Datuetan sartzeko, datuak zuzendu, ezereztu eta mugatzeko, eramangarritasuneko
edo datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahalko dituzu EEEko DPD atalari
“datuak babesteko eskubideak baliatzeari” buruzko idazkia bidaliz, dirulaguntzei
buruzko araudian ezarritakoarekin bat etor daitekeen neurrian.

Interesdunen eskubideak

Emandako baimena kentzeko eskubidea dute interesdunek.
Interesdunek Kontrol Agintarien aurrean erreklamatzeko (www.avpd.eus Datuak
Babesteko Euskal Bulegoa eta www.agpd.es Datuak Babesteko Espainiako
Agentzia) eskubidea dute.
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DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
(Datuak Babesteari buruzko 2016/679 EB Erregelamendua betez)
Onuradunak konpromisoa hartzen du bere laguntza-eskaeran adierazitako proiektuaren kudeaketarekin, eta,
bidezko bada, ondorengo egikaritzapenarekin, lotutako edozein pertsona fisiko edo juridikoren edozein datu
pertsonal EEEri eman aurretik, dagokion pertsona fisiko edo juridiko horri aldez aurretik adierazitakoaren berri
emateko eta EEEri datu pertsonalak modu egokian lagatzeko aplikagarriak diren gainerako betekizunak betetzeko.

15. Azken xedapenak
1.

EEEren erabakiak izaera administratiboa du, eta administrazioarekiko auzitegiei dagokie EEEk
kudeatzen dituen dirulaguntzekiko jurisdikzio-eskumena.

2.

Ohiko okupazioko etxebizitzan leihoak ordezkatzeko inbertsioei dirulaguntzak emateko programaren
deialdi honetatik (Leihoen Renove - 2020) eratorritako laguntzen xede diren instalazioen irudien
erabilera egiteko eskubidea du EEEk.

3.

Onuradunak, eskabidearen kudeaketan, aurkeztuko duen dokumentazioan edo informazioan egon
daitezkeen akatsen edo errakuntzen erantzukizuna harena baino ez da izango, baldin eta eragiten
badie zuzenean dirulaguntza eskaera aintzat hartu edo ez hartzeari eta/edo EEEk eman beharko duen
dirulaguntzaren kantitateari. Horrexegatik, hain zuzen ere, dirulaguntza emateko ebazpenean
kontuan hartzen den gastuan egon litezkeen aldaketak, gastu efektiboaren gehikuntzan, ez dira inola
ere berrikusiko, zenbatekoa areagotzeari begira.

4.

Oinarri hauetan azaltzen diren dirulaguntzei honako honetan xedatutakoa aplikatuko zaie:
 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra.
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorrari buruzko Arautegia onartzen duena.
 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.
 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideaz
diharduena.
 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena.
 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.
 Aplikagarri izan daitekeen tokiko, autonomi erkidegoko, estatuko edo Europako beste edozein
araudi.
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