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Bertsioa Data Aldaketen laburpena Egilea Nork onartua 

1.0 2023/02/15 Lehen bertsioa 2023 Laguntzen 
arduraduna 

Zuzendaritza 
Kontseilua 

2.0 2023/05/23 - Leihoetarako laguntzak kendu 

- Errepide bidezko salgaien garraiorako 

ibilgailuak modernizatzeko laguntza-

programa gehitzea 

- PA EEEren bi neurri berriak programa 

berri batean sartzea 

- Laguntzak ETEen auditoretzetarako: 

Aurrekontuaren birbanaketa eta 

etorkizuneko konpromisoak 

Laguntzen 
arduraduna 

Zuzendaritza 
Kontseilua 
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1. Sarrera 

Dirulaguntzen Plan Estrategiko hau erabat lerrokatzen da 3E2030 2030. urterako 
Euskadiko Energia Estrategiarekin eta funtsezko tresna da Euskal Energia Erakundearen 
energia-politikaren plangintzarako dirulaguntzen emateari dagokionez eta helburutzat du, 
besteak beste, energia-efizientziako eta Euskadiko jarduera-sektore guztietako energia 
berriztagarrien aprobetxamenduko inbertsioak sustatzea. 

Honako item hauek hartu dira kontuan Plan hau lantzeko: 

• 3E2030 Euskadiko Energia Estrategian 2030erako markatutako energia-politikaren 
helburuak. 

• Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa klima-aldaketaren gaineko energiaren erabileraren 
inpaktua gutxituko duten jarduketak sustatzeko, Energia Jasangarritasunari buruzko 
Legean eta Klima Larrialdiko Adierazpenean adierazitakoaren arabera. 

• Energia Berriztagarrien Planak (Biomasa, Eolikoa, Geotermia, Ozeanikoa, eta Eguzki-
energia Fotovoltaikoa) eta 2017-2020 aldirako Mugikortasun Elektrikoko Plan 
Integrala, Eusko Jaurlaritzak onartutakoak. 

• Aurreko urteetan jarduketak balioetsi ondoren helburu diren interes publikoak, 
2020ko Laguntzen Programa guztien emaitza-txostenen bidez, erabat amaituak: 
eskaera kopurua, lotutako inbertsioak, emandako dirulaguntzak, lortutako aurrezkiak, 
eta abar. Zentzu horretan, EEEren arlo tekniko guztiekin izandako bilerak 
nabarmentzen dira, 2020ko emaitzei buruzko gogoeta bat egiteko. 

• Intereseko agenteekin (patronalak, enpresa-elkarteak, EUDEL, ingeniaritza-enpresak, 
instalatzaileak, mantentzaileak, energia-zerbitzuetako enpresak, ekipamendu-
hornitzaileak, finka-administratzaileak,...) izandako kontaktu eta bileretan bildutako 
komentario eta aholkuak, publikoak zein pribatuak, betiere energia-efizientziako maila 
handiago baten lorpenarekin lotuta, eta, energia-baliabide berriztagarrien 
aprobetxamendu hobea eta handiagoa, EEE historikoki helburu hori lortzearen atzetik 
dabilelarik. Aurreko urteetan egindako jarduketen balorazio zorrotza egin da, eta aldi 
berean baliabide ekonomiko nahikoak erabilgarri daudela kontrastatu da planaren 
indarraldirako, 2021. urterako. 

• EEEk 1982az geroztik horrelako laguntzen programen kudeaketan duen esperientziak, 
baita inplikatutako sektoreei buruz (Industria, Garraioa, Zerbitzuak, Bizitokiak, Lehen 
Sektorea eta Administrazio Publikoak) duen ezagutzak eta sektore horiekin duen 
etengabeko harremanak ere, egungo teknologiekin lotutakoa barne, objektibotasuna 
bermatzea ahalbidetzen du subentzionatutako jarduketen ikuspuntutik zein ezarritako 
laguntzen intentsitateen ikuspuntutik begiratuta. 

• EEEren laguntza-programen xede eta helburuak (energia-efizientziaren sustapena eta 
energia berriztagarrien aprobetxamendua) guztiz bat datoz Europar Batasunak 
2021eko ekainaren 6an onartutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planarekin, 
EEEk organo deitzaile eta espedienteen organo bideratzaile gisa edo hori egiten 
duenaren erakunde laguntzaile gisa jarduten duen programetan. 

Edozein kasutan ere, Plan honek, bere edukiari dagokionez izaera programatikoa duenez, 
ez du ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen, eta urteko hornidura ekonomikoaren eta 
Planean bertan bildutako laguntzen lineak praktikan jartzearen mende dago Planaren 
beraren eraginkortasuna. 

2. Planaren esparru instituzional eta denborazkoa 

2023ko ekitaldian hasiera batean EEEk ezarriko duen energia-arloko dirulaguntza-lineak 
biltzen ditu Planak. 2023. urtean zehar laguntzen programa berrien deialdiak egiteko 
premia sortzen bada, Dirulaguntzen beste Plan Estrategiko gehigarri bat landuko da, EEEko 
Zuzendaritza Kontseiluak onartu beharrekoa. 
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Laguntzen programa bakoitzaren egikaritzapena amaitzean —zehatzago adierazita, lantzen 
den azken ebaluazio-txostenean—, balorazio bat egingo da Planak duen inplikazioaren eta 
Euskadi Basque Country 2030 Agendan bildutako Garapen Jasangarrirako Helburuen 
(ODS gaztelaniaz) betetze-mailari buruzko inplikazio eta intzidentziaren inguruan. 

3. Ardatz estrategikoak eta linea subentzionagarriak 

Euskal energia-politikaren funtsezko bi ardatzetan egituratzen da Plan Estrategiko hau: 

✓ Laguntzen Programak argitaratuz energia-efizientzia sustatzea —modu adierazgarrian 
ez bada ere, eguzki-instalazio termikoak ere barnean hartzen direlarik— jardueraren 
hainbat sektoretan. 

Ildo horretan, adierazgarria da 2022ko aldian EEEk garatutako jarduketek indartu 
egiten dutela Laguntzen Programen kudeaketak EEEn duen pisu espezifiko handia, 
programa horietatik eratortzen delarik energia-aurrezpeneko sektore-adierazle 
esanguratsuen lorpena, jada urtean 21.402,5 tep-era iritsi den metatuarekin 2022ko 
ekitaldirako. Honako hau da energia-aurrezpen horren sektore-banaketa: 

▪ Industria: 15.516,3 tep/urte 
▪ Hirugarren sektorea: 3.644,6 tep/urte  
▪ Administrazio publikoa: 325,8 tep/urte 
▪ Garraioa: 1.915,7 tep/urte  

2022. urteko orain arteko energia-aurrezpen globala EAEko azken energia-
kontsumoaren % 0,42ko baliokidea izango litzateke eta koherentzia-adierazle bat da 
2030 horizonterako Euskadiko Energia Estrategian definitutako ekintza-lineekiko. 

Horretarako, beharrezko irizten zaio EEE Laguntzen Programak sustatzen jarraitzeari, 
proiektuak garatzeko osagai bultzatzaile bat bihurtzen direlako, ekonomia aktibatzen 
eta berraktibatzen duelako, eta azken batean, EAEko energia-helburuekin eta 
ingurumen-erronkekin lerrokatzen diren energia-aurrezpenak lortzen dituelako. 

✓ Energia-teknologia berriztagarriei buruzko Laguntzen Programen ezarpenaren bidez 
sustatzen ditugun baliabide berriztagarrien energia-aprobetxamenduaren 
sustapena. 

Kasu honetan, egin beharreko azterketak nolabaiteko antzekotasuna du aurreko 
puntuan egindako analisiarekin, emaitzak askoz ere apalagoak badira ere, babes hori, 
normalean, garrantzi txikiko proiektuetara mugatzen baita. 2022ko behin-behineko 
emaitzak urtean 1.449,04 tep-ean daude. Energien araberako banaketa honako hau da: 

▪ Aerotermia: 27,15 tep/urte 
▪ Biomasa: 64,99 tep/urte 
▪ Geotermia: 68,40 tep/urte 
▪ Produkzio elektrikoa berriztagarriekin: 1.288,50 tep/urte 

✓ Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Jasangarritasunari buruzko otsailaren 21eko 
4/2019 Legeak Bosgarren Xedapen Gehigarrian ezartzen du finantza-erreminta baten 
eraketa, aplikatzerakoan egin beharreko inbertsioak errazteko:  

100 milioi euroko gutxieneko diru-kopuruarekin eratu zen finantza-erreminta. Lege 
horren ondoriozko tokiko Administrazioan inbertsioak erraztea da erreminta horren 
xedea. Aldez aurretik finantzaketa jasotzen duten Administrazioek jasotako laguntzen 
itzulketaren bidez birsortuko da erreminta, energia-aurrezpenetik eratorritako 
itzuleren arabera.  
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2023an DEITU BEHARREKO LAGUNTZEN PROGRAMAK 
 

ETEetan energia-auditoria integralak egiteko Laguntzen 

Programa 

XEDEA Energia-jasangarritasuna hobetzeko energia-auditorien burutzapena 
sustatzea eta bultzatzea, aurrezpena eta energia-efizientzia bilatzen duten 
ekintzak identifikatzeko eta sustatzeko lehentasunezko helburuarekin, baita 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden ETEen instalazio eta eraikin 
publikoetan energia berriztagarriak erabiltzea ere. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - 320 azterlan/auditoria inguruko kopurura iristea. 
 -  ETEen sektorearen jarduera bultzatzea urtean 14.000 tep-eko energia-

kontsumo auditatua lortuz. 

JARDUKETA 
LERROAK Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditoria integralak. 

DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun 

horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten azterlanak 

AURREKONTUA 5.000.000 €. 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontuak 2023. urterako eta aurrekontu-kreditua 2024ko 

ekitaldirako. 

 

Errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko 

Laguntzen Programa 

XEDEA Garraio-sektorea berotegi-efektuko gasen emisore nagusia da Euskadin, eta 

energia-kontsumitzaile nagusia ere bai (totalaren % 43,4), ia guztia (% 93,1) 

petrolioaren deribatuetatik eratorritako erregai fosiletatik datorrena; 

horregatik, garraioak lehentasunezko sektore bat izan behar du ekonomia 

deskarbonizatzeko estrategia guztietan, eta bereziki errepide bidezko 

garraioak, emisioen % 93 eta kontsumitutako energiaren % 80 baino gehiago 

dela aintzat hartuta. Salgai-garraioari dagokionez, errepide bidezko garraioa 

lekualdatze guztien % 75 da. Garraio-sektorea Euskadiko BEGaren % 5 da. 

Azken bi urteetan mundu-mailako zenbait gertaerek larriki asaldatu dute 

sektorearen bilakaera, hala nola COVID-19aren pandemiak, hornidura-

katearen krisiak, eta, azken hilabeteotan, Errusiak Ukrainari egindako 

erasoak. Horren guztiaren ondorioz, gasolioaren prezioaren urtetik urterako 

igoera % 53 izan zen 2022ko maiatzean, 2017-2020 aldian nabaria zen prezio-

egonkortasunarekin kontrastatuz. Horrek krisi larria eragin du errepide 

bidezko garraio-sektorean, haren kostu-egitura izugarri aldatu baita, 

bezeroaren eskura uztea izugarri zaila den eremu batean.  
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Arestian deskribatutako zirkunstantziak ikusirik, ibilgailu astunak berritu 

eta txatar bihurtzeko ekimena oso neurri erabilgarria izan daiteke sektoreko 

energia- eta ingurumen-efizientzia hobetzeko bidean, eta garrantzizko eta 

beharrezko laguntza bat ere bada, EBko Aldi Baterako Esparruan eta Aldi 

Baterako Esparru Nazionalean ezarritakoa aintzat hartuta.  

Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko (hemendik aurrera, 

«EAE») floten modernizazioaren bitartez garraio-sektorean aurrezte 

ekonomiko eta energetikoak lortuz errepide bidezko salgai-garraioaren 

jarduera bultzatzeko helburu nagusiarekin, errepide bidezko salgai-

garraioko flotak modernizatzeko Laguntza Programa hau argitaratzen da. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - 128 proiektu eredugarri kopurura iristea.  

- Garraio sektorearen jarduera bultzatzea, 14 milioiko guztizko 
inbertsioaren bidez. 

- Energia aurrezpen esanguratsuak lortzea, 465 tep/urte aurreztera iritsiz. 

JARDUKETA         Ibilgailu efizienteagoak erosteko jarduketak dira jarduketa 

subentzionagarriak, eta nahitaezkoa da ibilgailu bat txatar bihurtzea eta 

ibilgailu hori Espainian 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen matrikulatuta 

egotea. 

DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik 2023ko 

urriaren 31ra arte. 

AURREKONTUA 2.00.000 € 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontua 2023. urterako 

 

Energia-eraginkortasunean inbertsioak eta energia 

berriztagarriak ezartzeko bideragarritasun azterlanak 

sustatzeko Laguntzen Programa  

XEDEA Bizitegitarako eraikinetan energia berriztagarriak erabili ahal izatea eta 

zerbitzuen sektorearen barruan, banaketa azpisektorean energia aurreztea 

eta energia-eraginkortasuna lortzea helburu duten ekintzak sustatzeko, hori 

guztia Euskal Autonomia Erkidegoan, Laguntzen Programa hau argitaratu 

da, energia berriztagarriak ezartzeko bideragarritasun azterlanak eta 

energia-eraginkortasunean inbertsioak sustatzeko. 

 
ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - 297 proiektu eredugarri kopurura iristea.  

- Sektore hauen jarduera bultzatzea, 4 milioiko guztizko inbertsioaren bidez. 
- Energia aurrezpen esanguratsuak lortzea, 988 tep/urte aurreztera iritsiz. 

JARDUKETA   
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ILDOAK            

- Bizitegi-sektorean energia berriztagarriak ezartzeko bideragarritasun 

azterketak egitea, gas naturaleko eta/edo C gasolioko beroa sortzeko gela 

komunitarioak berritzeko. 

-  Energia-eraginkortasuneko inbertsioak jarduera-azpisektore hauetan: 
G46 jarduera-taldeak - Handizkako merkataritza eta merkataritzako 
bitartekariak eta G47 - Txikizkako merkataritza eta merkataritzako 
bitartekariak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko 
taldeak. 

  
DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik 2023ko 

urriaren 31ra arte. 

AURREKONTUA 2.00.000 € 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontua 2023. urterako 

 

Inbertsioetarako Laguntzen Programa garatzeko bidean dauden 

energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta 

baliozkotzeko 

XEDEA Garapen teknologikoak probatzeko eta baliozkotzeko jarduketak sustatzea 
itsas energien esparruan. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK 3 proiektu erakartzea Mutrikuko eta BiMEP entsegu-eremuetan. 

JARDUKETA 
ILDOAK - Proba esperimentalak olatuen energia atzitzeko dispositiboen  

 eskala errealeko edo errealetik hurbileko prototipoen probatze- eta       
baliozkotze-fasean.  
  
- Proba esperimentalak aerosorgailuetarako plataformen eskala errealeko edo 

errealetik hurbileko prototipoen probatze- eta baliozkotze-fasean. 
- Proba esperimentalak itsas aerosorgailuen eskala errealeko edo errealetik 

hurbileko prototipoen probatze- eta baliozkotze-fasean. 
- Proba esperimentalak ekipamendu lagungarrien prototipoen edo arestian 

deskribatutako prototipoen arteko edozeinen osagai osagarrien probatze- eta 
baliozkotze-fasean. 

- Aurreko jarduketa bati edo bati baino gehiagori lotutako proiektuen 
koordinazioa. 

DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2025eko abenduaren 31ra arte, egun 

horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak. 

AURREKONTUA 2.500.000 € (0,5 M€ 2023rako, 1 M€ 2024rako eta 1 M€ 2025erako) 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontuak 2023. urterako eta aurrekontu-kreditua 2024rako eta 

2025erako. 
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AURREKO EKITALDIETAN DEITUTAKO LAGUNTZA PROGRAMAK 

2022 

 

Bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko flotak eraldatzeko 

Pizgarrien Programa 

XEDEA Ibilgailu industrialen propultsioari dagokienez, teknologia onenen hedapena 
bultzatzea, bereziki garraioan zero emisioko ekarpena egiten duten 
teknologiena (Tank to Wheel), horrek efizientzia handiagoa eragingo baitu 
baliabideen erabileran, eta, horrekin batera, erregai fosil inportatuekiko 
mendekotasuna gutxitzea eta enpresen lehiakortasun handiagoa, gaur egungo 
egoera bereziki konprometitu honetan. 

Ibilgailuen parkea berritzea, eta hori bereziki beharrezkoa da salgaiak 
garraiatzeko ibilgailu astunen kasuan. 

Industria-sarearen eta automozioaren sektorearen susperraldia bultzatzea. 

Garraio intermodala garatzea errepide bidezko garraioarekiko bitarteko 
alternatibo eta osagarri gisa. 

 

ESPERO DIREN  
ONDORIOAK - Urtean 636 tep-eko energia aurreztea. 

- Programan 329 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna 
lortzea. 

JARDUKETA 
ILDOAK - 1. jarduketa. Ibilgailuak txatar bihurtzea. 

- 2. jarduketa. Karbono gutxiko energia alternatiboen bidezko ibilgailuak 
erostea. 

- 3. jarduketa - “Retrofit”-a edo ibilgailuen propultsio modua aldatzea. 
- 4. jarduketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturak ezartzea. 
- 5. jarduketa. Trenbide-autobideetarako erdiatoiak erostea. 

DENBORA 

ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta 
2023/04/30era arte. 

AURREKONTUA 6.618.775 €: laguntzetara 6.420.211,75 € bideratuko dira guztira, eta 
kudeaketa-lanetara (zeharkako kostuetara) 198.563,25 € guztira. 

FINANTZAKETA 
ITURRIA Estatuko aurrekontu orokorrak, MITMA bitartez. EEEren aurrekontuetan 

diru-sarrera gisa islatuko da, dagokion gastu lotua sortu ahala. 

 

Ekonomiaren hainbat sektoretan energia berriztagarri 

termikoen instalazioak ezartzeko Pizgarrien programa, 

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. 
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XEDEA Sektore ekonomiko guztietan, eta sektore publikoko bizitegirako ez diren 
eraikin, establezimendu eta azpiegituretan instalazio berriztagarri termikoen 
ezarpena sustatzea. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - Instalatutako potentzia termikoa 19,3 MW. 
  

JARDUKETA 
ILDOAK 

 1. pizgarri-programa: Industriako, nekazaritza eta abeltzaintzako, 
zerbitzuetako, eta ekonomiaren beste zerbitzu batzuetako —bizitegi-
sektorea barne— sektoreetan energia berriztagarri termikoen instalazioak 
egitea. 

 2. pizgarri-programa: Sektore publikoko bizitegitarako ez diren eraikin, 
establezimendu eta azpiegituretan energia berriztagarri termikoen 
instalazioak egitea. 

DENBORA 
ESPARRUA 2022ko martxoaren 21etik 2023ko abenduaren 31ra arte. 

AURREKONTUA 7.779.253,77 €  

FINANTZAKETA 
ITURRIA Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 

Institutuaren (IDAE gaztelaniaz) bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-
sarrera gisa islatuko da, dagokion gastu lotua sortu ahala. 

 

 

Energia-efizientzia, mugikortasuna eta energia berriztagarriak 

bultzatzeko inbertsioetarako Laguntzen Programa 

XEDEA Energia-efizientziako jarduketak sustatzea eta bultzatzea industria-
sektorean eta hirugarren sektorean, betiere energia-kontsumoa gutxitzea, 
energia-faktura publikoa murriztea eta ingurumena hobetzea eragingo 
dutenak.  

 Energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta mugikortasunean petrolioarekiko 
mendekotasuna murriztea helburu duten jarduketak sustatzea honako hauen 
bidez: garraiatzeko eta mugikortasuna gauzatzeko modu efizienteagoak 
lortzeko inbertsioak, energetikoki efizienteagoak diren teknologien erabilera 
eta EAEko lurraldean erregaien hornikuntza alternatiboen azpiegituren 
prestasuna. 

 Energia berriztagarrien aprobetxamendua sustatzea sorkuntza 
termikoarekiko osagarriak diren instalazioetan. 

ESPERO DIREN  
ONDORIOAK - Urtean 4.094 tep-eko energia-aurrezpena lortzea. 

- Programan 682 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea 

JARDUKETA 
ILDOAK - Energia-efizientzia industria-sektorean: 

▪ ETEek egindako inbertsio murriztuko (gehienez 40.000 €) energia-
efizientziako jarduketak 
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▪ Gasa kontsumitzen duten ekipamenduak erregai gisa hidrogenoa 
erabiltzera egokitzeko jarduketak 

▪ Bizikleta lan-esparruan sustatzea, baita haientzako aparkaleku 
segurua ere 

- Energia-efizientzia hirugarren sektorean: 
▪ Jarduketak hidrogenoa eraikinetan eskari termiko edo elektrikoak 

asetzeko erregai gisa erabiltzeko  
▪ ETEek egindako inbertsio murriztuko (gehienez 40.000 €) energia-

efizientziako jarduketak 
▪ Energia-eskaria kudeatzeko sistemak 
▪ Klimatizazio-erregulazio eta -kontrola 
▪ Energia-efizientzia handiko ekipamenduak HORECA sektorean 
▪ Energia-efizientzia handiko ekipamenduak mugikortasun bertikalean 
▪ Energia-efizientzia banaketaren sektorean 
▪ Gas naturala eta gas organikoa bizitegi-eraikinetako galdara 

zentralizatuen geletan elektrizitatera migratzeko bideragarritasun 
azterlanak 

▪ Garraioa eta mugikortasuna 
Gasinerak, bizikletaren sustapena lan-esparruan, bizikletak 
mailegatzeko sistema publikoak, bizikleten eta trizikloen aparkaleku 
seguruak, energia-efizientzia handiko ekipamendua mugikortasun 
bertikalean (igogailuak, eta eskailerak edo arrapala mekanikoak), eta 
proiektu bereziak. 

- Energia termiko berriztagarriak 
▪ Instalazio berriztagarri termiko geotermikoetarako zundaketak 
▪ DHrako konexioa, berriak edo gaur egungoak 
▪ Hondakin-beroen aprobetxamendua  

DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun 

horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak 

AURREKONTUA 6.000.000 € 

FINANTZAKETA 
ITURRIA  EEEren aurrekontuak 2023. urterako 

 

Garatzeko bidean dauden energia-teknologia berriztagarriak 

probatzeko eta baliozkotzeko inbertsioetarako Laguntzen 

Programa 

XEDEA Garapen teknologikoak probatzeko eta baliozkotzeko jarduketak sustatzea 
itsas energien esparruan. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK 3 proiektu erakartzea Mutrikuko eta BiMEP entsegu-eremuetan. 

JARDUKETA 
ILDOAK - Proba esperimentalak olatuen energia atzitzeko dispositiboen  

 eskala errealeko edo errealetik hurbileko prototipoen probatze- eta 
baliozkotze-fasean  
 . 
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- Proba esperimentalak aerosorgailuetarako plataformen eskala errealeko edo 
errealetik hurbileko prototipoen probatze- eta baliozkotze-fasean. 

- Proba esperimentalak itsas aerosorgailuen eskala errealeko edo errealetik 
hurbileko prototipoen probatze- eta baliozkotze-fasean. 

- Proba esperimentalak ekipamendu lagungarrien prototipoen edo arestian 
deskribatutako prototipoen arteko edozeinen osagai osagarrien probatze- eta 
baliozkotze-fasean. 

- Aurreko jarduketa bati edo bati baino gehiagori lotutako proiektuen 
koordinazioa. 

DENBORA 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2024ko abenduaren 31ra arte, egun 

horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak. 

AURREKONTUA 2.500.000 € (0,5 M€ 2021erako, 1 M€ 2022rako eta 1 M€ 2023rako) 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontuak 2022. urterako eta aurrekontu-kreditua 2023rako eta 

2024rako. 

 

 

Turismo-enpresen energia-efizientziako proiektuetarako 

Laguntzen Programa 

XEDEA Energia-efizientziako ekintzen burutzapena eta energia berriztagarrien 
erabilera sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoan dauden turismo-
alojamendurako egungo eraikinetan. 

ESPERO DIREN  
ONDORIOAK - Urtean 622 tep-eko energia aurreztea. 

- Programan 164 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna 
lortzea. 

JARDUKETA 
ILDOAK - 1. jarduketa. Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea. 

- 2. jarduketa. Berokuntzako, klimatizazioko, hozketako, aireztapeneko eta 
etxeko ur beroko instalazio termikoetan energia-efizientzia eta energia 
berriztagarrien erabilera hobetzea; zenbait eraikinetako turismo-
konplexuetarako energia berriztagarriko iturriek eta/edo hondar-beroak 
elikatutako bero- eta hotz-sareen instalazioa barne. 

- 3. jarduketa. Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea. 

DENBORA 
ESPARRUA EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta 2024ko 

abenduaren 31ra arte. 

Laguntza honetako jarduketak amaitzeko gehieneko epea hemezortzi (18) 
hilabete izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazi den datatik 
zenbatzen hasita edo, zuzeneko inbertsioen kasuan, dagokion kontratua 
esleitzen duen ebazpena jakinarazten den datatik zenbatzen hasita. 

AURREKONTUA 3.800.203,68 €. 

FINANTZAKETA 
ITURRIA Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren barnean hartutako 

aurrekontua, Europako Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoak 



 

11 
 

finantzatutakoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko 
otsailaren 12ko 2021/241 EB Erregelamenduan ezarritakoa. 

 

 

2021 

 

Mugikortasun Efiziente eta Jasangarrirako Pizgarrien Programa 

– MOVES III 

XEDEA Energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta garraioan eta pertsonen 
mugikortasun efizientean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea helburu 
duten jarduketak sustatzea honako hauen bidez: garraiatzeko modu 
efizienteenetarako inbertsioak, energia berriztagarrien erabilera, eta 
energetikoki efizienteagoak diren eta EAEko lurraldean erregai alternatiboen 
hornikuntzarako beharrezkoak diren teknologien erabilera. 

ESPERO DIREN  
ONDORIOAK - Urtean 2.995 tep-eko energia aurreztea. 

- Programan 160 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna 
lortzea. 

JARDUKETA 
ILDOAK - 1. jarduketa. Energia alternatiboetako ibilgailuak erostea. 

- 2. jarduketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturak ezartzea. 
 

DENBORA 

ESPARRUA 2021/09/28tik 2023/12/31ra. 

AURREKONTUA 49.281.035 €. 

FINANTZAKETA 
ITURRIA Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 

Institutuaren (IDAE gaztelaniaz)  bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-
sarrera gisa islatuko da, dagokion gastu lotua sortu ahala. 

 

Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumo eta 

biltegiratzearekin, eta bizitegi-sektorean sistema termiko 

berriztagarriak ezartzearekin lotutako Laguntzen Programa 

XEDEA Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumo eta biltegiratzearekin, 
eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzearekin lotutako 
jarduketak bultzatzea. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - Autokontsumo elektriko bidez instalatutako potentzia 46 MW. 
 - Aurreikusitako biltegiratze-gaitasuna 26,1 MWh. 
 - Bizitegi-sektorean energia berriztagarri termikoko instalazioen bidez 

instalatutako potentzia 18 MW. 
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JARDUKETA 
ILDOAK 

 1. pizgarri-programa - Zerbitzu-sektorean, energia-iturri berriztagarrien 
bidezko autokontsumo-instalazioak egitea, biltegiratzearekin edo 
biltegiratzerik gabe.  

 2. pizgarri-programa - Ekonomiaren beste produkzio-sektore batzuetan 
autokontsumo-instalazioak egitea energia-iturri berriztagarrien bitartez, 
biltegiratzearekin edo biltegiratzerik gabe. 

 3. pizgarri-programa - Zerbitzu-sektorean eta beste produkzio-sektore 
batzuetan lehendik dauden energia-iturri berriztagarrien bidez dabiltzan 
autokontsumo-instalazioetan biltegiratzea txertatzea. 

 4. pizgarri-programa - Bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta 
hirugarren sektorean autokontsumo-instalazioak egitea energia-iturri 
berriztagarrien bitartez, biltegiratzearekin edo biltegiratzerik gabe. 

 5. pizgarri-programa - Bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta 
hirugarren sektorean lehendik dauden energia-iturri berriztagarrietan 
oinarritutako autokontsumo-instalazioetan biltegiratzea txertatzea. 

 6. pizgarri-programa - Bizitegi-sektorean energia berriztagarri termikoen 
instalazioak egitea. 

DENBORA 
ESPARRUA 2021eko azaroaren 11tik 2023ko abenduaren 31ra arte. 

AURREKONTUA 94.346.874 € . 

FINANTZAKETA- 
ITURRIA Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 

Institutuaren (IDAE gaztelaniaz)  bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-
sarrera gisa islatuko da, dagokion gastu lotua sortu ahala. 

 

Erronka demografikoko udalerrietan dauden eraikinetan 

energia-birgaitzeko jarduketak egiteko Pizgarrien Programa - 

PREE 5000 

XEDEA Bizitegikoak diren eta ez diren eraikinetan energia-birgaitzea sustatzea 
energia-efizientzia hobetuz eta energia berriztagarriak txertatuz 5.000 
biztanle baino gutxiagoko udalerri eta guneetan (PREE 5000), Erronka 
Demografikoko Estrategia Nazionalaren barruan. 

ESPERO DIREN  
ONDORIOAK - Urtean 195 tep-eko energia aurreztea. 

- Programan 130 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea 

JARDUKETA 
ILDOAK - 1. jarduketa. Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea. 

- 2. jarduketa. Energia-efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera 
berokuntzako, klimatizazioko, hozketako, aireztapeneko eta etxeko ur 
beroko instalazio termikoetan. 

- 3. jarduketa. Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea. 
 

DENBORA 
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ESPARRUA 2022/01/13tik 2023/12/31ra arte. 

AURREKONTUA 8.225.298,08 €: laguntzetara 7.929.187,35 € bideratuko dira guztira, eta 
kudeaketa-lanetara (zeharkako kostuetara) 296.110,73 € guztira. 

FINANTZAKETA 
ITURRIA Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 

Institutuaren (IDAE gaztelaniaz)  bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-
sarrera gisa islatuko da, dagokion gastu lotua sortu ahala. 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENERGIA 
JASANGARRITASUNARI BURUZKO OTSAILAREN 21EKO 4/2019 

LEGEA BETETZEKO PROGRAMAK (2021EAN DEITUTAKOAK) 

 

Toki-administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna 

hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko Laguntzen 

Programa 

XEDEA Energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanen burutzapena sustatzea eta 
bultzatzea, aurrezpena eta energia-efizientzia bilatzen duten ekintzak 
identifikatzeko eta sustatzeko lehentasunezko helburuarekin, baita Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden instalazio eta eraikin publikoetan 
energia berriztagarriak erabiltzea ere. 

ESPERO DIREN 
ONDORIOAK - 250 azterlan/auditoria inguruko kopurura iristea. 

JARDUKETA 
ILDOAK - Eraikin, energia-instalazio eta ibilgailuen inbentarioak 

- Kanpo-argiteria publikoaren energia-auditoriak 
- Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditoriak 
- Energia-jasangarritasuneko jarduketa-planak 
- PACES Klimarako eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana 
- Hiri-mugikortasun jasangarriko planak 
- Energia-ziurtapenak 
- Energia-efizientziako eta energia berriztagarrietako instalazioen 

bideragarritasun-azterlanak 

DENBORA- 
ESPARRUA Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun 

horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak. 

AURREKONTUA 5.000.000€. (1.231.477€ 2022rako, 1.518.523€ 2023rako eta 2.250.000€ 
2024rako). 

FINANTZAKETA 
ITURRIA EEEren aurrekontuak 2022. urterako eta aurrekontu-kreditua 2023rako eta 

2024rako. 

 

Euskadiko toki-administrazio publikoaren sektorean energia 

berriztagarriak erabiltzeko eta energia-efizientziako 

inbertsioak egiteko aurrerakin itzulgarrien programa - 

GAUZATU ENERGIA 

XEDEA Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean kokatutako udalen eraikin publiko 
eta instalazioetan baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko eta energia-
kontsumoaren efizientzia ahalbidetzeko ekintzak sustatzea. 

ESPERO DIREN 
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ONDORIOAK - Urtean 1.248 tep-eko energia aurreztea. 
- Programan 139 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea 

JARDUKETA 
ILDOAK - Kanpo-argiteria publikoa.  

- Energia-efizientzia lehendik dauden eraikinetan.  
o Inguratzaile termikoa. 
o Klimatizazioko edota Etxeko Ur Beroa produzitzeko instalazioak(Etxeko 

Ur Beroa). 
o Efizientzia handiko kogenerazio-instalazioak.  
o Barne-argiteriako instalazioak.  

- Sare elektrikotik isolatutako instalazio berriak, instalazio fotovoltaiko edo 
eolikoak zein minizentral hidroelektrikoak izan. 

- Sare elektrikoari konektatutako instalazio berriak. 
- Biomasa-instalazioak. 
- Geotermia-instalazioak. 
- Eguzki-instalazio termikoak. 
- Ibilgailu motordunak.  
- Kargatze elektrikoa eta erregai alternatiboak. 
- Bizikletaren sustapena. 

DENBORA 
ESPARRUA 2021eko abenduaren 31tik 2030eko abenduaren 31ra arte. 

AURREKONTUA 100.000.000 €  

FINANTZAKETA- 
ITURRIA Finantza Euskal Erakundearen (gaztelaniaz IVF) aurrekontuak 2022. urterako 

eta aurrekontu-kreditua 2023rako, 2024rako eta 2025erako. 
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Jarraian, 4 eranskin aurkezten dira: 

• 1. eranskina EEE 2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren Laburpena 

• 2. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: helburuak, ekintzak eta 
adierazleak 

• 3. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: aurrekontu-
konpromisoak 2023, 2024 eta 2025 

• 4. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: dirulaguntzak zein 

    sektoreri zuzentzen zaizkien eta emateko prozedura 

 

 

 

Bilbo, 2023ko maiatzaren 4a 
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1. eranskina EEE 2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren Laburpena 

 

 

 

Anexo 1.- Síntesis del Plan Estratégico de Subvenciones EVE 2023

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

Presupuesto (€) Presupuesto (€) Presupuesto (€)

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS INTEGRALES EN PYMES 2.000.000 3.000.000

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS POR CARRETERA
2.000.000

ENERGÍAS MARINAS 500.000 1.000.000 1.000.000

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES E INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.000.000

EFICIENCIA ENERGÉTICA, MOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 

2022
(1) 4.000.000

TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y 

MERCANCÍAS 
(1) 6.420.212

ENERÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES 
(1) 7.779.254

AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1) 36.058.234

Ampliación AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1) (4) 36.152.242

Ampliación AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1)(3) 20.000.000

MOVES III 
(1) 18.250.412

Ampliación MOVES III 
(1)(4) 18.923.085

Ampliación MOVES III 
(1)(5) 12.107.538

PREE 5000 
(1) 1.554.450

Ampliación PREE 5000 
(1)(5) 6.374.737

ESTUDIOS y AUDITORÍAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
(1) 1.518.000 2.000.000

GAUZATU 
(1)(2) -

AYUDAS A PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 
(1) 3.800.024

179.438.188 6.000.000 1.000.000

(1) Convocatorias publicadas en 2021/ 2022 que continúan abiertas.

(2) El importe de Gauzatu Energía se recoge en los presupuestos de IVF.

(3) Ampliación 2022 de presupuesto fondos EVE 

(4) Ampliación 2022 de presupuesto fondos MRR

(5) Ampliación 2023 de presupuesto fondos MRR

PROGRAMA DE AYUDA

186.438.188
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2. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: helburuak, ekintzak eta adierazleak 
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3. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: aurrekontu-konpromisoak 2023, 2024 eta 2025 
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4. eranskina. Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: dirulaguntzak zein sektoreri zuzentzen zaizkien eta emateko prozedura 

 


