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52. FITXA Energia-komunitateak sustatu eta dinamizatuko dituzten 
Komunitateak Eraldatzeko Bulegoentzako (KEB) laguntzak PRTR - IDAE22 
CE OFICINAS 

 

  

Norentzat: Pertsona juridikoak, publikoak zein pribatuak, Estatuko Administrazio 

Orokorra izan ezik, legez eta behar bezala eratuta daudenak; egoitza fiskala Espainian 

dutenak eta agindu honetan araututako laguntzen xede diren KEBen funtzionamendu 

egokiaren erantzukizuna beren gain hartzen dutenak.  

 Sarbide-esteka: https://www.idae.es  

 Erreferentziazko araudia: BOE 280. zk, 2022ko azaroaren 22koa, 56323tik 56325era 

bitarteko orrialdeak 

 Eremuak: Energia-trantsizioa. 

 Zenbatekoa: 20.000.000 €. 

 Aurkezpen amaiera data:  

2022/11/18tik 2023/01/23ko 12:00ak arte. 

 

Laburpena 
 

Komunitate Eraldaketarako Bulegoak abian eta jardunean jartzeko proiektuetarako edota Komunitate 

Eraldaketarako Bulegoetan dagoeneko jardunean dauden bulegoak egokitzeko laguntzak ematea; 

Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (PRTR) esparruan, bulego horien bidez (KEB 

aurrerantzean) energia-komunitateak sustatu eta dinamizatzeko. 

 

Energia-komunitateak sortu eta garatzeko interesa duten eragileei laguntzeko sistema indartzea da 

laguntzen helburua, herritarrak, ETEak eta toki-erakundeak, batez ere. Horretarako, Komunitate 

Eraldaketarako Bulegoak martxan eta jardunean jartzeko proiektuak sustatuta edota Komunitate 

Eraldaketarako Bulegoetan dagoeneko jardunean dauden bulegoak egokituta, bulego horien bidez 

energia-komunitateak sustatu eta dinamizatzeko. Horrela, bidezko deskarbonizazio inklusiboa 

bultzatuko da, azpiegitura berdeetan inbertsioak sustatze eta tradizionalki sektore energetikoan sartuta 

ez dauden eragileen parte hartzea bermatze aldera.  

  

https://www.idae.es/
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-36645
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-36645
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Definizioak:  

1. Komunitatea Eraldatzeko Bulegoa (KEB): Agindu honetan eta dagozkion deialdietan jasotako 

funtzionamenduaren inguruko betebeharrak betetzen dituen espazio fisiko edota birtuala da, lehendik 

dagoena edo sortu berria, kontzeptuarekin eta energia-komunitateekin lotutako alderdien inguruko 

hedapen-lanak burutzeko edota interesa duten eragileei laguntzeko sistema indartzeko aholkularitza 

eta laguntza-lanak jendaurrean egiteko behar diren baliabideak eta langileak dituena. Horien artean 

herritarrak, ETEak eta tokiko erakundeak, horrela energia-komunitateak sortu eta garatzeko helburua 

betez, pertsona juridiko independente gisa eratzeko betebeharrik gabe. 

 

2. Energia-komunitatea: parte-hartze ireki eta boluntarioan oinarritutako pertsona juridikoa; pertsona 

fisiko, ETE edo toki-erakundeak diren bazkideek edo kideek kontrolatzen dutena; energia 

berriztagarriekin, energia-eraginkortasunarekin zein mugikortasun jasangarriarekin lotutakoak eta bere 

jabetzakoak diren proiektuak garatzen dituena, proiektu horien helburu nagusia bazkideei edo kideei 

edo jarduten duten tokiko eremuei finantza-irabazien ordez, ingurumen, ekonomia edo gizarte-onurak 

ematea izanik. 

3. KEBen lurralde-eremua eta jarduteko materiala: Udalerria, probintzia, autonomia-erkidegoa, 

autonomia-hiria edo horien konbinazioa. Horietan, onuradunak KEBen zerbitzuak eskaini beharko 

dizkio, doan, publiko orokorrari. 

 

 

Jarduera-lerroak  
 

Gutxienez jarduketa mota hauetako bi gauzatu beharko dira: 

a) Hedapena: herritarrentzat eta energia-komunitateen inguruko balizko interesa duten gizarte-

ehuneko gainerako eragileentzat energia-komunitateak eratzeko eta abian jartzeko prestakuntza-

ikastaroak, jardunaldiak, mintegiak zein tailerrak, ezartzea eta eskaintzea eta baita energia 

komunitateen ekintzak, proiektuak eta emaitzak zabaltzea, haiek estrapolatu eta beste testuinguru 

batzuetan inplementazioa sustatzeko. 

b) Laguntza: energia-komunitateak dinamizatzeko eta ahalduntzeko aholkularitza teknikoko zerbitzuak 

ematea. Besteak beste, ingurune jakin batzuetan partaidetza-prozesuak garatzeko aholkularitza 

teknikoa eskaintzea, energia-komunitateak eratzeko proiektuak garatzeko potentziala ebaluatzeko, 

herritarren eta gizarte-ehuneko beste eragile interesdun batzuen parte-hartzearekin, eta, hala 

badagokio, partaide potentzialen informazio, eztabaida eta erabaki-prozesuak ezartzea errazte aldera. 

c) Aholkularitza: energia-komunitateak eratzeko eta abian jartzeko proiektu zehatzak gauzatzeari 

lotutako aholkularitza teknikoa, administratiboa, ekonomikoa, soziala edota juridikoa. 

Proiektuek Energia Komunitateak sortu, garatu eta sustatzera bideratuta egon beharko dute.  

 

 

Gastuetarako aldi hautagarria 
 

Aurkezten denetik, gehienez ere, 2025eko irailaren 30era arte. 
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Laguntzen zenbatekoa eta mota 
 

Proiektu bakoitzeko gutxieneko inbertsioa 100.000 €-koa izango da. 

Onuradunek emandako laguntzaren zenbatekoaren % 80rainoko aurrerakina eskatu ahal izango dute, 

betiere oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzak betetzen badira. 

Laguntzak ezin izango du gainditu laguntzaren gehieneko intentsitatea (% 80). 

Norgehiagoka-araubideko dirulaguntza, oinarri arautzaileen I. Eranskinean ezarritako balorazio-

irizpideei jarraitzen diena. 

Jarduera ekonomikoa egiten duten onuradunentzat, laguntzak minimis izaera izango dute. 

Jarduera ekonomikorik egiten ez duten onuradunentzat, laguntzak ez dira estatu-laguntzatzat hartuko. 

 
 

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak 
 

Kostu finantzagarriak honako hauek izango dira:  

• Jarduketaren kudeaketa eta justifikazio kostuak, betiere diruz lagun daitekeen aurreikusitako gainerako 

kostuaren guztizko zenbatekoaren % 7 gainditzen ez badute; gehienez ere 10.000 euro espediente 

bakoitzeko. 

• Pertsona juridiko publikoen kasuan, diruz lagundu daitezkeen proiektuen xede diren jarduketak gauzatzeko 

lizitazioaren xede diren agiriak idazteko kostuak.  

• Next Generation EUren eta PRTRren esparruko informazio eta publizitate betebeharrak betetzearekin 

lotutako komunikazio-kostuak.  

• Onuradunak laguntzaren xede diren jarduerak gauzatzeko kontrata ditzakeen langile berrien lan-orduen 

kostua.  

• Zerbitzuak kontratatzeko kostuak: 

o Zabalkunde, laguntza eta aholkularitza jarduerak egitea.  

o Prestakuntzako/gaikuntzako ikastaroak ematea. 

o Azterlan estrategikoak egitea tokiko edo autonomia-erkidegoko esparruan. 

o KEBen webgunea garatzea eta kudeatzea. 

o Lotutako aplikazio mugikorrak garatzea. 

o Energia-komunitateen proiektuak monitorizatzea eta kontrolatzea. 

• Diruz lagundu daitezkeen beste kostu batzuk:  

o Jardunaldiak, mintegiak edo tailerrak egiteko laguntza-materiala.  

o Hedapen, prestakuntza eta laguntza-jardueretarako espazioen alokairu puntualei lotutako kostuak.  

o KEBen jarduerak garatzeko beharrezkoak diren joan-etorriei lotutako kostuak.  
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Intereseko beste alderdi batzuk 
 

PRTR Next Generation - 7. osagaia «Energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa».  

C7.R3 erreformak «Erakunde mota hauentzako sustapen eta dinamizazio programak: prestakuntza-

ikastaroak ezarri, eskaini eta laguntza teknikoa ematea komunitateak dinamizatzeko eta ahalduntzeko 

(ingurune jakin batzuetan, herritarren parte-hartzearekin proiektuak garatzeko potentzialik dagoen 

ebaluatzeko parte hartze prozesuak, eta, hala balitz, informazio, eztabaida, hausnarketa eta erabakitze-

prozesua errazteko baliabideak), edota proiektuak bultzatzeko (proiektu zehatzak bultzatzeari lotutako 

aholkularitza teknikoa)». Horiek guztiak CE OFICINAS laguntza-programa honen bidez gauzatuko dira. 

 

 


