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Nori zuzenduta:Edozein tamainatako udalerriak 

 

Sartzeko esteka: Energiaren Euskal Erakundea (EVE) // Leihatila 2021/11/11n gaituta 

Deialdiaren onarriak EHAA 

Eremuak: Autokontsumorako energia berriztagarria  

Zenbatekoa: 37.173.437€ 

Aurkezteko amaiera-data: 2023/12/31 (konkurrentzia sinplea) 

 
 
 
 
 
 

 

 

8. FITXA. ENERGIA ITURRI BERRIZTAGARRIETAKO AUTOKONTSUMO ETA 
BILTEGIRATZE ELEKTRIKORAKO laguntzak industrian eta zerbitzuetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laburpena 
Industriaren eta zerbitzuen arloko enpresetan, bizitegi-sektorean, hirugarren sektorean eta 

administrazio publikoetan autokontsumorako instalazioen garapena errazteko laguntzak.  

 

Deialdiaren baldintzak estatu osorako izango dira, MITECOk IDAEren bidez mugatu baititu, baina deialdia 

argitaratzea, aurrekontu-kreditua eta horren kudeaketa autonomia erkidego bakoitzaren eta bi hiri 

autonomoen erantzukizuna da. Euskadiren kasuan, Energiaren Euskal Erakundearen bidez kudeatuko 

da.  

Onuradunak 
1. 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatzen diren toki erakundeak eta Administrazio Publikoen 

sektore publiko instituzionala. 

2. Oro har, TED/766/2020 Aginduaren 6. eta 7. artikuluetako baldintzak eta betebeharrak betetzen 

dituen edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko edo pribatu.  

3. 56/2016 Errege Dekretuan definitutako zerbitzu energetikoen enpresak edo hornitzaileak.  

4. Energia berriztagarrien komunitateak edo energia-komunitateak.  

 

Jarduera-lerroak 

Energia berriztagarrietatik edo hondakin-energietatik abiatuta energia elektrikoa autokontsumitzeko eta 

biltegiratzeko instalazioen proiektuak, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 

9. artikuluan aurreikusitako edozein modalitatetan, eta, zehazki, energia elektrikoaren 

autokontsumorako baldintza administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 

5eko 244/2019 Errege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitakoak.  

 

Instalazioen potentzia zehazteko, 244/2019 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoa beteko da. 

Deialdi honetan ez da hautagarria izango kontagailuaren atzean biltegiratzea.  

 

Taula honetan, errege dekretu honetan aitortutako jarduerak zerrendatzen dira:  

https://www.eve.eus/Jornadas-y-Noticias/Noticias/37-millones-de-euros-en-ayudas-para-instalaciones
https://eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al?lang=eu-es
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105035e.shtml
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Pizgarrien 1. programa 
Autokontsumorako instalazioak egitea, energia-iturri berriztagarriekin, 
zerbitzuen sektorean, biltegiratuta edo biltegiratu gabe. 

Pizgarrien 2. programa 

Autokontsumorako instalazioak egitea, energia-iturri berriztagarriekin, 
ekonomiaren beste produkzio-sektore batzuetan, biltegiratuta edo 
biltegiratu gabe.  

Pizgarrien 3. programa 

Biltegiratzea txertatzea energia-iturri berriztagarriak dituzten eta lehendik 
dauden autokontsumorako instalazioetan, zerbitzuen sektorean eta beste 
produkzio-sektore batzuetan.  

Pizgarrien 4. programa 

Autokontsumorako instalazioak egitea, energia-iturri berriztagarriekin, 
bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta hirugarren sektorean, 
biltegiratuta edo biltegiratu gabe.  

Pizgarrien 5. programa 

Biltegiratzea txertatzea energia-iturri berriztagarriak dituzten eta lehendik 
dauden autokontsumorako instalazioetan, bizitegi-sektorean, administrazio 
publikoetan eta hirugarren sektorean.  

Pizgarrien 6. programa Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea bizitegi-sektorean.  

 

Toki erakundeei dagokienez, laguntza horien azken hartzaileak izan daitezke honako kasu hauetan:  

o Pizgarrien 4. eta 5. programetarako – Autokontsumoa eta biltegiratzea bizitegi-sektorean, sektore 

publikoan eta hirugarren sektorean, eta biltegiratzea sartzea bizitegi-sektoreko, sektore publikoko 

eta hirugarren sektoreko autokontsumoetan, hurrenez hurren.  

o Pizgarrien 6. programarako – Klimatizazioa eta berriztagarriekin lortutako etxeko ur beroa bizitegi-

sektorean, babes publikoko etxebizitzetan barne.  

 

Gastuetarako aldi hautagarria 
Efektu bultzatzailea: eskabidea aurkezten denetik deialdian ezartzen den egunera arte.  

Pizgarrien 4., 5. eta 6. programen azken hartzaileentzat, laguntzaren xede diren instalazioak egikaritzeari 

dagozkion fakturen datak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren ostekoak izatea 

eskatuko da (hau da, efektu bultzatzailea aplikatzen da).  

Prestaketa-jarduerak (bideragarritasun-azterketak, IIA aztertzea, lursailak erostea edo baimenak lortzea, 

adibidez) egiteko sor daitezkeen gastuek ez dute efektu bultzatzailea urratuko, baldin eta finantzagarriak 

ez badira.  

Laguntzen zenbatekoa eta laguntza motak 
Pizgarrien 4., 5. eta 6. programetarako, laguntzak unitateko zenbateko finko gisa edo «moduluka» 

emango dira, eta diruz lagun daitezkeen kostuen zati bat estaliko dute.  

  

o Pizgarrien 4. programa: diruz lagundu daitezkeen kostuen definizioa eta laguntzaren kalkulua.  

Jarduketari eman beharreko laguntza unitateko balio konstanteetan (moduluak) ezartzen da, eta 

balio horien kopuru zehatzak oinarrien III. eranskinean ikus daitezke. Jaso beharreko laguntza, 

guztira, honela kalkulatuko da:  

  

Laguntza guztira = Modulua x Ps + Biltegiratze-modulua x Ahal  

  

Ps = sorkuntza-instalazioaren benetako potentzia kW-etan (kWp, eguzki-fotovoltaikorako); 

Ahal = biltegiratze-sistemaren ahalmena, kWh-tan 

 

 

 

 

 



EUDEL NEXT EU! FITXAK 

 
 
 
 
 
 
 

/03  

 

 

o Pizgarrien 5. programa: Diruz lagundu daitezkeen kostuen definizioa eta laguntzaren kalkulua.  

Jarduketari eman beharreko laguntza unitateko balio konstanteetan (moduluak) ezartzen da, eta 

balio horien kopuru zehatzak oinarrien III. eranskinean ikus daitezke. Jaso beharreko laguntza, 

guztira, honela kalkulatuko da:  

  

Laguntza guztira = Biltegiratze-modulua x Ahal  

  

Ahal = biltegiratze-sistemaren ahalmena, kWh-tan 

  

o Pizgarrien 6. programa: Diruz lagundu daitezkeen kostuen definizioa eta laguntzaren kalkulua.  

Jarduketari eman beharreko laguntza unitateko balio konstanteetan (moduluak) ezartzen da, eta 

eranskinaren A3 atalean ikus daitezke. Jaso beharreko laguntza, guztira, honela kalkulatuko da:  

  

Laguntza guztira = Modulua x Ps  

  

Ps = sorkuntza-instalazioaren benetako potentzia kW-etan. 

 

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak 
Honako hauek hartzen dira kostu hautagarritzat:  

✓ Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako ekipamendu eta materialetan egindako 

inbertsioa, metatze-sistemei dagokiena barne, hala badagokio.  

✓ Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin zerikusia duten lanak eta/edo instalazioak 

gauzatzeko kostuak.  

✓ Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak, laguntzaren xede den 

jarduketarekin lotuta daudenean.  

✓ Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sistema elektriko orokorra, transformadoreak, ebakuazio-linea, 

eta garraio- edo banaketa-sare elektrikoarekiko konexio-punturainoko sistema eta azpiegitura 

elektriko gehigarriak barne, laguntzaren xede den jarduketa-tipologiaren arabera beharrezkoak 

direnean. Hala badagokio, dagozkion babeserako gailuak eta ekipamenduak sartuko dira. 

✓ Laguntzaren xede den proiektuak hornitzen dituen kontsumo-instalazioen energia elektriko edo 

termikoaren sorrera, metaketa eta eskaria kudeatzeko, aktiboki kontrolatzeko eta monitorizatzeko 

sistemak. Ekipamendu horiek laguntzaren onuradunarenak izan beharko dira. 

✓ Baliabidea kokalekuan neurtzeko sistemak, esploratzeko zundaketak eta TRT saiakuntzak barne, 

instalazio geotermikoen kasuan.  

✓ Obra zibilak, laguntzaren xede diren jarduketekin eta proiektua behar bezala gauzatzeko 

beharrezkoak direnekin zerikusia dutenean. Kostu hautagarritzat hartzeko, baldintza hau bete 

behar dute lanek: sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez 

(pisuan) (LER 17 05 04 kodea duten hondakinak izan ezik) beste material batzuk berrerabiltzeko, 

birziklatzeko eta balorizatzeko prestatzea, beste material batzuk ordezkatzeko hondakinak erabiliz 

betelanak egitea barne.  

✓ Kokalekuan dauden instalazioak eraistearen kostua, halakorik aplikatzen bada, leku horretan 

bertan berriztagarrien instalazio bat egiteko orduan. 

✓ Laguntzen xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako proiektuak edo memoria teknikoak 

idaztearen kostuak.  

✓ Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin zerikusia duten eskumeneko zuzendaritzaren 

kostuak.  

✓ Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin zerikusia duten lan eta muntaketa lanetako 

segurtasuna eta osasuna koordinatzea.  

✓ Laguntza eskatzearen kudeaketa kostuak, txostenak eta eskaerarekin aurkeztu beharreko 

gainerako dokumentazioa idaztea barne. Eskatutako laguntzaren zenbatekoaren % 4 gainditzen ez 
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duten kudeaketa-gastuak baino ez dira izango hautagarriak, espediente bakoitzeko 3.000 euroko 

gehieneko mugarekin.  

✓ Jarduketak egin izanaren justifikazioaren kudeaketa kostuak, txostenak eta laguntza horiek 

justifikatzeko eskatzen den gainerako dokumentazioa idazteko kostuak barne.  

✓ Auditoreak justifikazio-kontuari buruz egindako txostena.  

✓ Jarduketa-tipologia bakoitzerako beharrezko (osagarriak izan edo ez) edo berariazko gisa behar 

bezala justifikatutako beste partida batzuk, atal honetako 3. puntuan diruz lagundu ezin diren 

gastuen artean ez daudenak.  


