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Dokumentu honek aurkezten duen balio diferentziala da ez dela Berreskuratze Planaren 

azterketa orokor bat (2.800 orrialde baino gehiago), baizik eta espezifikoa eta Toki-

erakundeentzat interesgarriak izan daitezkeen inbertsioetan zentratua, kuantifikatuz 

eta aurreratuz –data honetan informazioa eskuragarri dagoen heinean– inbertsio horiek 

gauzatzeko aurreikusitako sistemak. Informazio horretatik abiatuta, toki-erakundeek 

beren inguruneak berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako prestatu dituzten 

proiektuen finantzaketa-lerroak identifika ditzakete, eta laguntza-eskaerak edo 

proposamenak prestatzen has daitezke, finantzatuak izan daitezen. 

 

 

Ondorioz, dokumentu honek 77 orrialde eskasetan jakinarazten ditu udalentzako 

alderdirik interesgarrienak, arintasuna eta soiltasuna bilatuz, kontuan hartuta hurrengo 

hilabeteetan ere informazioa ematen jarraituko dela, bai Estatuan, bai autonomia 

erkidegoetan, eta oraindik zehazteke dauden alderdi batzuk alda daitezkeela.  
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1. SARRERA. 

 

Dokumentu honen xedea da Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan osoari 

buruzko ikuspegi zehatza eta argia ematea, Toki-erakundeentzat interesgarriak izan 

daitezkeen inbertsioak hautemateko. 

 

Plana hamar (10) trakzio-palankaren eta hogeita hamar (30) osagairen inguruan 

egituratzen da, lau (4) zeharkako ardatzetan egituratuta:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

•GIZARTE ETA 
LURRALDE 
KOHESIOA.

• GENERO 
BERDINTASUNA.

•ERALDAKETA 
DIGITALA.

•TRANTSIZIO 
EKOLOGIKOA.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
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2. LABURPEN-FITXEN IRAKURKETA GIDA ETA EGITURA. 

 

Osagai bakoitzaren azterketa xehatua egin ondoren, laburpen-fitxa bat egin da, 

honako egitura eta argibide hauekin: 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dagokion Trakzio-palankaren adierazpena. 

2 Dagokion Trakzio-palankaren izenburua. 

3 Honako hauen adierazpena: 

• Aztertuko den osagaiaren zenbakia. 

• Jatorrizko dokumentuarekiko hiperesteka duen osagaiaren 

izenburua. 

• Osagaiari dagokion zenbateko osoa. 

• Ministerio arduraduna. 

4 Inbertsioak: 

• Berdez: interesa dute TTEEentzat. 

• Gorriz: ez dute interesik TTEEentzat. 

5 Inbertsioen honako item hauek deskribatzen dira, TTEEentzat interesa 

BAdutenak. 

• Esku-hartze posibleak. 

• Inbertsioaren inplementazioa. 

• Inbertsioaren betearazpena. 

• Egutegia.  
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3. TRAKZIO-PALANKEN ETA OSAGAIEN XEHETASUNAK. 
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GUZTIRA: 69.528 M € 
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19. Gaitasun Digitalen Plan Nazionala (digital skills). 

20. Lanbide Heziketa bultzatzeko plan estrategikoa. 

21. Hezkuntza sistemaren modernizazioa eta digitalizazioa, 0-3 

urteko hezkuntza goiztiarra barne. 

1. Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuko talka-plana 

hiriguneetan eta metropolietan. 

2. Etxebizitza birgaitzeko eta hiria berroneratzeko plana. 

3. Nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren sistemaren ingurumen-

eraldaketa eta eraldaketa digitala. 

I. HIRI- ETA LANDA-AGENDAK, DESPOPULAZIOAREN AURKAKO 

BORROKA ETA NEKAZARITZAREN GARAPENA. 

14.407 M € 

 

4. Ekosistemen eta haien biodibertsitatearen kontserbazioa eta 

leheneratzea. 

5. Itsasertzeko eremuaren eta baliabide hidrikoen zainketa. 

6. Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatua. 

II. AZPIEGITURA ETA EKOSISTEMA ERRESILIENTEAK. 

10.400 M € 

 

 

 7. Energia berriztagarriaren eta haren integrazio sektorialaren bide-

orria. 

8. Azpiegitura elektrikoak, sare adimendunen sustapena eta 

malgutasunaren eta biltegiratzearen hedapena. 

9. Hidrogenoaren eta haren integrazio sektorialaren bide-orria. 

10. Bidezko Trantsizioko estrategia. 

III. TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

6.385 M € 

 

11. Administrazio publikoen modernizazioa. 

 

IV. XXI. MENDERAKO ADMINSTRAZIO BAT. 

4.315 M € 

 

12. 2030 Espainia Industria Politika. 

13. ETE-ari bultzada. 

14. Turismo-sektorearen modernizazioa eta lehiakortasuna. 

15. Konektibitate Digitala, zibersegurtasunari bultzada era 5G-aren 

hedapena. 

V. INDUSTRIA EHUNAREN ETA ETE-AREN MODERNIZAZIOA ETA 

DIGITALIZAZIO, TURISMOAREN BERRESKURAPENA ETA ESPAINIARI 

NAZIO EKINTZAILEA IZATEKO BULTZADA. 

16.075 M € 

 

16. Adimen Artifizialeko Estrategia Nazionala. 

17. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema nazionalaren 

erreforma instituzionala eta indartzea. 

18. Osasun Sistema Nazionalaren berriztapena eta hedapena. 

4.949 M € 

 

VII. HEZKUNTZA ETA EZAGUTZA, PRESTAKUNTZA JARRAITUA ETA 

GAITASUNEN GARAPENA. 

7.317 M € 

 

22. Zaintza-lanen ekonomiarako talka-plana eta inklusio 

politiken indartzea. 

23. Lan merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako 

politika publiko berriak. 

VIII. ZAINTZA-LANEN EKONOMIA BERRIA ETA ENPLEGU POLITIKAK. 

4.855 M € 

 

24. Kultura-industriaren errebalorizazioa. 

25. Espainia Europako ikus-entzunezko hub-a (Spain AVS Hub). 

26. Kirol sektoreko lanaren sustapena. 

825 M € 

 

27. Iruzur fiskala prebenitzeko eta haren aurka egiteko neurriak eta 

esku-hartzeak. 

28. Zerga-sistema XXI. mendeko errealitatera egokitzea. 

29. Gastu publikoaren eraginkortasunaren hobekuntza. 

30. Pentsio-sistema publikoaren epe luzeko jasangarritasuna 

Toledoko itunaren esparruan. 

X. SISTEMA FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA 

JASANGARRIRAKO. 

- M € 

 

VI. ZIENTZIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ALDEKO ITUNA. OSASUN 

SISTEMAREN GAITASUNAK INDARTZEA. 

IX. KULTURA ETA KIROL INDUSTRIARI BULTZADA. 
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4. ANALISI-FITXAK OSAGAI BAKOITZEKO. 
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EMISIO URRIKO EREMUAK ETA HIRIKO ETA METROPOLIKO GARRAIOAREN ERALDAKETA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Osagai honen helburu nagusietako bat nazioartean airearen deskarbonizazioari eta kalitateari buruz 

ezarritako helburuak betetzea da, 50.000 biztanletik gorako udalerrietan emisio urriko eremuak (EUE) sortzeko 

beharrezko inbertsioak bultzatu eta babestuko dituzten ekintzen bidez, atmosferaren kutsadura kontrolatzeko 

PNCCA Programa Nazionalean oinarrituta. 

 

Azken batean, dirulaguntzen lerro bat da emisio txikiko eremuak diseinatu eta ezartzeko, garraio publikoaren 

sistema modu jasangarrian eta digitalean eraldatzeko, mugikortasun aktiboa sustatzeko eta ibilgailu 

pribatua hiriguneetan eta metropolietan gutxiago erabiltzeko azken helburua duten beste neurri batzuk 

hartzeko: 

• Hiriguneetan EUEak sortzea → Trafiko pribatua % 35 murriztea. 

• Mugikortasun Jasangarriko Planak egitea. 

• Mugikortasun-neurri jasangarriak eta inklusiboak, garraio kolektiboa, mugikortasun aktiboa. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

I. PALANKA 

HIRI- ETA LANDA-AGENDAK, DESPOPULAZIOAREN AURKAKO BORROKA ETA NEKAZARITZAREN GARAPENA. 

1. OSAGAIA. MUGIKORTASUN JASANGARRI, SEGURU ETA KONEKTATUKO TALKA-PLANA HIRIGUNEETAN ETA 

METROPOLIETAN. 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 6.536.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Emisio urriko eremuak eta hiriko eta 

metropoliko garraioaren eraldaketa. 

 

2.916.000.000,00 € 

 

 

Birkarga-puntuak instalatzeko, ibilgailu 

elektrikoak eta erregai-piladunak 

erosteko eta elektromugikortasuna, 

birkarga eta hidrogeno berdea 

berritzeko pizgarrien plana. 

 

 

2.000.000.000,00 € 

 Aldiriko zerbitzuen kalitatea eta 

fidagarritasuna hobetzeko esku-hartzeak. 

 

 

1.620.000.000,00 € 

45%

30%

25%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente4.pdf
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Ildo bakoitzaren barruan ez da aurrekontu-mugarik ezartzen jarduketen artean, eta onuradunen artean 

interes handiena pizten duten proiektuak finantzatuko dira.  

 

Gainera, proiektu berean hainbat jarduketa bil daitezke; adibidez, proiektu batek bizikleta-errei bat 

eraikitzea, autobus elektrikoak erostea eta bidaiarien informazioa hobetzeko aplikazio bat ezar ditzake. 

 

Honako hauek dira Jarduera Ildoak:  

 

a) Emisio Urriko Eremuak ezartzeko proiektu "globalak", inplementazio horrek behar dituen inbertsio 

guztiak biltzen dituztenak: sarbideak kontrolatzeko sistemak, komunikazio-sistemak, kudeaketa-

sistemak eta kontrol-zentroak, baimenduen eta baimendu gabeen zerbitzariak eta datu-baseen 

softwareak, erregistro publikoetarako sarbide-konexioa, sentsoreak eta neurgailuak (airearen CO2 

aren kalitatekoak, ibilgailu indibidualizatuen emisioenak eta abar), kontrol-sistemak. EUEren kontrola, 

besteak beste. 

a. Gainera, finantzaketaren barruan proiektua diseinatzeko aholkularitza ere sar liteke, baldin 

eta proiektu globalaren zati bat bada. EZ da diruz lagunduko aholkularitza-lan isolaturik. 

 

b) Garraio kolektiboa digitalki eta modu jasangarrian eraldatzeko eta mugikortasun osasungarria 

bultzatzeko neurriak. Garraio kolektiborako lehenespen-plataforma eta -erreiak (edo 

esklusibotasuna), bizikletentzako eta/edo mugikortasun pertsonaleko ibilgailuentzako plataforma eta 

erreiak, eraikuntza berrien edo trazadura berrien bidez., bizikletentzako eta/edo mugikortasun 

pertsonaleko ibilgailuentzako hiri-bideak eta -espazioak egokitzea, oinezkoentzako guneetarako hiri-

espazioak egokitzea eta abar. 

 

c) Garraio publikoko flotak eraldatzeko proiektuak: Ibilgailu Garbien Zuzentarauko helburuak betetzeko 

xedez, ibilgailuen (autobus elektrikoak, hidrogenozkoak eta hibridoak) erosketa eta plan integrala 

erosketa finantzatuko dira, honako hauek barne: M2 edo M3-en ibilgailuen erosketak, teknologia 

elektrikoekin, bateriarekin, hidrogeno- eta hibrido-pilarekin, autobus-flotetarako elektrizitatea 

kargatzeko puntuen instalazioa, kotxetegien egokitzapena eta aholkularitza, elektrifikazio-proiektua 

diseinatzeko eta ustiapen-plana egokitzeko (ibilbideak diseinatzea, gidaritza baldintzetara 

egokitzea, floten kudeaketa eta abar). 

 

EZ dira sartzen diesel eta gas teknologietako autobusak. 

 

d) Digitalizazio-proiektuak, zerbitzua edo garraio publikoaren erabiltzaile-esperientzia eta 

desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasuna hobetzeko; eta baita Administrazioen kudeaketa 

hobetzeko proiektuak ere. 

 

Laguntza horiek 50.000 biztanletik gorako udalentzat eta probintziako hiriburuentzat izango dira, eta, 

baldintza jakin batzuetan, 20.000 eta 50.000 biztanle bitarteko udalentzat ere izan daitezke. 

 

  

 

AAEE 900.000.000,00 € 

Udalak. 1.500.000.000,00 € 

Enpresak. 400.000.000,00 € 
32%

54%

14%
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Zer proiektutarako aukera daukat? 

Biztanleak. a b c d 

50.000 biztanle baino gehiago      

20.000 eta 50.000 biztanle artean     

 
 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Bitariko batzorde bat eratzea: Garraio, 

Mugikortasun eta Hiri-agenda Ministerioa 

- Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa, programa 

diseinatu, koordinatu eta gauzatzeko.  

• Programaren Bulego bat eratzea, honako 

helburu hauekin: gidak egitea eta 

udalerriei eta Autonomia Erkidegoei 

aholkularitza arina ematea, funtsak 

eskatzeko aurreikuspenak balioestea, 

ebaluatzaileak hautatzea, eta abar.  

• Deialdiak diseinatzea. Hiru interes-

adierazpen argitaratu dira: bata udalei 

zuzendua, beste bat AAEEei eta beste bat 

garraio-enpresa pribatuen elkarteei. Era 

berean, AAEEekin negoziazio-prozesu bat 

egingo da Garraioen Konferentzia 

Sektorialaren esparruan.  

• Laguntzen transferentziak. 

Norgehiagokan dauden udalentzako 

gutxienez bi deialdi (2021-2022) egon 

beharko direla kalkulatzen da. 

 

 

• Inplementazioa Garraio, Mugikortasun eta 

Hiri-agenda Ministerioaren bidez koordinatuko 

litzateke.  

• TTEEekin eta Autonomia Erkidegoekin 

lankidetzan aritzeko mekanismoak ezartzen 

dira. Udalekiko harremanetarako, lantalde 

bat ezarriko da MITMAren eta FEMPen artean.  

• Urtero, norgehiagoka-dirulaguntzen deialdi 

bat egingo da. 50.000 biztanletik gorako 

udalek eta probintziako hiriburuek parte hartu 

ahal izango dute deialdi horretan, eta 20.000 

eta 50.000 biztanle arteko udal jakin batzuei 

ere irekita egongo da, baldintza batzuekin.  

 
 
 
 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2024. 
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BIRKARGA-PUNTUAK INSTALATZEKO, IBILGAILU ELEKTRIKOAK ETA ERREGAI-PILADUNAK EROSTEKO ETA 

ELEKTROMUGIKORTASUNA, BIRKARGA ETA HIDROGENO BERDEA BERRITZEKO PIZGARRIEN PLANA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK.  

 

Inbertsioa sustatzeko programak, honako helburu hauekin:  

 

• Ibilgailu-parkea berritzea, ibilgailu elektrikoak eta erregai-pilakoak erosita, ibilgailu zaharrak txikitzea 

sustatuta.  

• Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea bizitegi-eremuan eta auzo-komunitateen 

eremuan, aurreinstalazioa barne.  

• Birkarga publikoko azpiegitura hedatzea hiri-inguruneetan, hiriarteko inguruneetan eta merkataritza- 

eta enpresa-inguruneetan.  

• Enpresa-floten erabilera pribaturako birkarga elektrikoa hedatzea.  

• Berrikuntza-proiektu bereziak, elektromugikortasunari lotutako garapen esperimental eta industrialei 

buruzkoak.  

• Errepideen sare nazionalean kargatzeko azpiegiturako proiektu berezi handiak, elektrizitatea 

kargatzeko "hub"-ak, eta garrantzi berezia du birkarga ultra azkarrak.  

  

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Lehia sinpleko programak (eskabide-

ordenaren arabera), oinarri arautzaileak eta 

estatuko irizpide homogeneoak dituztenak, 

lurralde-banaketa, argitalpena eta 

deialdiak Autonomia Erkidegoen arabera 

kudeatzeko (MOVES Programak).  

• Ibilgailu elektrikoak erosten laguntzeko 

programa.  

• Kargatzeko azpiegitura hedatzen 

laguntzeko programa. 

• Estatu mailako pizgarri-programak (MOVES 

Programa bereziak); besteak beste, 

norgehiagoka-bidezkoak izan daitezke. 

 

• Neurriaren betearazpenaz eta jarraipenaz 

arduratuko diren agintariak Trantsizio 

Ekologikorako eta Erronka Demografikorako 

Ministerioa izango dira. Ministerio horrek 

pizgarrien programa arautzeko oinarriak 

ezarriko ditu, beste ministerio-sail batzuekin 

koordinatuta.  

• Kudeaketa deszentralizatuko deialdien 

kasuan, Autonomia Erkidegoek egingo dituzte 

laguntzen deialdiak eta haien kudeaketa. 

IDAEk (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioak) koordinatuko 

eta jarraituko ditu ildoak.  

  

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planean aurreikusitako toki-erakundeentzako 

inbertsio interesgarriak aztertzeko dokumentua 
  

[Idatzi hemen] 
  

  

13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

BIZITEGI-INGURUNEETAN EKONOMIA ETA GIZARTEA SUSPERTZEKO BIRGAITZE-PROGRAMA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Hiru jarduera-ildotan egituratutako inbertsioa:  

 

1.  Jarduera-ildoa: auzo mailako birgaitze-jarduketen programa → dirulaguntzak eta beste tresna 

batzuk:  

a) Eraikinaren inguratzailea birgaitzea (fatxada eta estalkia). 

b) Berokuntza, hozte, aireztapen eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia 

berriztagarriak erabiltzea.  

c) Eraikineko iturri berriztagarrien bidez energia elektrikoa sortzeko teknologiak ezartzea. 

d) Birgaitutako eraikinetako eremu komunen energia-eraginkortasuna hobetzea.  

I. PALANKA 

HIRI- ETA LANDA-AGENDAK, DESPOPULAZIOAREN AURKAKO BORROKA ETA NEKAZARITZAREN GARAPENA. 

2. OSAGAIA. HIRI-AGENDAREN INPLEMENTAZIOA: HIRIA BERGAITZEKO ETA BERRONARTZEKO PLANA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 6.820.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI-AGENDA MINISTERIOA.  

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

 

Bizitegi-inguruneetan ekonomia 

eta gizartea suspertzeko birgaitze-

programa. 

 

 

3.420.000.000,00 € 

 

 

Energetikoki eraginkorrak diren 

eraikinetan alokairu sozialeko 

etxebizitzak eraikitzeko programa. 

 

 

1.000.000.000,00 € 

 

Eraikinen birgaitze energetikorako 

programa (PREE). 

 

 

300.000.000,00 € 

 
Leheneratze-programa eta 

erronka demografikoa. 

 

 

1.000.000.000,00 € 

 
Eraikin publikoak birgaitzea 

sustatzeko programa (PIREP). 

 

 

1.080.000.000,00 € 

 

Hiri-agendaren tokiko ekintza-

planen proiektu pilotuak egiteko 

laguntzen programa. 

 

 

20.000.000,00 € 

50%

15%

4%

15%

16%
0%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente2.pdf
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e) Mugikortasun elektrikoarekin lotutako azpiegiturak hedatzea. 

f) Digitalizazioko esku-hartzeak. 

g) Eraikinaren bizigarritasun- eta irisgarritasun-baldintzak hobetzea. 

h) Kontserbazioa eta amiantoa kentzea. 

 

Oharra: Finantzatuko den jarduketaren kostuaren batez besteko muga 20.000,00 €-koa izango da etxebizitza 

bakoitzeko. 

 

Era berean, beste laguntza-jarduera batzuk sustatuko dira, hala nola: 

 

a) Kanpoko argiak berritzea. 

b) Kaleak peatonalizatzea eta zabaltzea, oinezkoek erabil ditzaten. 

c) Tren-azpiegiturak eta azpiegitura linealak oinezkoentzat birmoldatzea. 

d) Biodibertsitateko mikroespazioen diseinua. 

e) Mugikortasun-azpiegitura alternatiboak, bizikletentzako erreiak adibidez. 

f) Parkeak eraikitzea eta birgaitzea. 

g) Drainatze jasangarriko sistemak inplementatzea. 

h) Drainatze jasangarriaren eremuko instalazio energetikoak. 

 

Jarduketa osagarri horietara baliabideen % 15 bideratuko da, gehienez. 

 

Administrazio publikoak bultzatzen du, partaidetza publiko-pribatuko formulak sustatuz.  

 

2.  2. jarduketa-ildoa: Eraikinen birgaitze integralerako programa. Erabilera nagusia bizitegietarakoa 

duten eraikinetan lehen deskribatutako jarduketa berberak. 

 

Finantzatuko den jarduketaren kostuaren batez besteko muga 15.000,00 eurokoa izango da etxebizitza 

bakoitzeko. 

 

→"Dagoen Eraikinaren Liburua eta haren digitalizazioa" bultzatuko da:  

 

• Fasekako birgaitze energetikoaren plangintza eta "proiektuen zorro" gehigarri bat sortzen 

laguntzea.  

• Dokumentu tekniko bat izango da, eta eraikinaren diagnostikoa eta birgaitzeko jarduketa-plana 

izango ditu, MRR-BEMaren aplikazio-aldiaren barruan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Ekonomia eta gizartea suspertzeko 

birgaitze Programa batzuk onartuko dira, 

Estatuko Etxebizitza Planen kudeaketan 

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

 

  

 

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

Ministerioa (Garraio, Mugikortasun eta Hiri-

Dirulaguntza jaso ahal izateko, lehen 

mailako energia ez-berriztagarriaren 

kontsumoa gutxienez % 30 murriztea 

edo eraikinaren kalifikazio energetikoa 

hobetzea ezarriko da, kalifikazio-eskala 

berean «A» edo «B» klase energetikoa 

lortzeko. 

Kontsumo-murrizketaren egiaztapena 

ex ante zein ex post egingo da, 

efizientzia energetikoaren ziurtagiria 

alderatuz. 
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Ministerioak metatutako esperientzia 

baliotsua eta Autonomia Erkidegoekin 

(AAEE) eta Toki-erakundeekin (TTEE) 

ezarritako lankidetza- eta lankidetza-

tresnak erabiliz. 

• Programa horiek aplikatzeko, errege-

dekretu baten bidez, oinarri komun 

batzuk onartuko dira lurralde osorako 

(klimaren edo beste irizpide espezifiko 

batzuen arabera beharrezkoak diren 

doikuntzekin), laguntzen deialdien 

homogeneizazioa bermatzeko eta 

dirulaguntzaren xede diren jardueren 

irizpideak eta baldintzak zehazteko. 

• Auzo-mailako birgaitzearen kasu 

espezifikoan → Toki-erakundeek 

jarduteko auzoak edo eremu zehatzak 

identifikatzeko interes-adierazpenak 

aurkezteko aukera eman da, esku 

hartzeko potentziala zehazteko.  

• Udalek hitzarmenak egin ahal izango 

dituzte auzoko bizilagunekin eta 

etxebizitza-arloko udal-enpresen edo 

udalaz gaindiko antzeko erakundeen 

laguntza teknikoarekin eta 

kudeaketarekin. 

 

agenda Estatu Idazkaritza), Autonomia 

Erkidegoei (AAEE) Trantsizio Ekologikorako eta 

Erronka Demografikorako Ministerioarekin (IDAE) 

lankidetzan egindako transferentzien bidez. 

• Neurri fiskalak: Ogasun Ministerioa (Ogasuneko 

Estatu Idazkaritza) eta inplementazioa Zerga 

Administrazioaren bidez. 

 
 

EGUTEGIA. (H-HIRUHILEKOA) (S-SEIHILEKOA) 

 

• Partaidetza-prozesua eragile adierazgarriekin. (4H 2020/1H 2021). 

• Etxebizitzaren Konferentzia Sektoriala. Gobernantza. (2H 2021). 

• Entzunaldiaren/jendaurreko informazioaren izapidea, programaren oinarriei buruzko Errege 

Dekretua. (2H 2021). 

• Programaren oinarriei buruzko Errege Dekretua onartzea. (2S 2021). 

• Aurrekontu-baliabideak AAEEei transferitzea (2S 2021). 

• Deialdiak, Errege Dekretuan oinarrituta. (4H 2021) 

• Komunikazio Plana. (3H 2021) 

 

ENERGETIKOKI ERAGINKORRAK DIREN ERAIKINETAN ALOKAIRU SOZIALEKO ETXEBIZITZAK ERAIKITZEKO 

PROGRAMA.  

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Programak hainbat ekintza ezartzen ditu energiaren aldetik eraginkorrak diren eraikinetan alokairu sozialeko 

etxebizitzak eraikitzeko, etxebizitza-politika publikoen zerbitzura dauden etxebizitza-azpiegiturak handitzeko, 

titulartasun publikoko lurretan. 

 

Lankidetza publiko-pribatuko mekanismoak bultzatuko dira, baina ez da baztertzen erabat publikoak diren 

baliabideak dituzten jarduerak finantzatzea:  

 

• Etxebizitza izan daitekeen titulartasun publikoko lurzorua identifikatzea eta mugitzea. 

• Dagoeneko identifikatutako lurzoruaren gaineko lizitazioak sustatzea.  

• Eredua AAEEtara eta Udaletara zabaltzea: Autonomia erkidegoek eta udalek beren titulartasuneko 

lurzoruan alokairuko etxebizitzak sustatzeko duten konpromisoa babestea, Alokairu Eskuragarrirako 

Etxebizitza Planaren helburuak bete ahal izateko mekanismo bat antolatuz. 
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Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda Ministerioaren eta gainerako administrazioen arteko lankidetza-

formulak garatuko dira, eragiketak batera finantzatzeko, betiere alokairu eskuragarriko etxebizitzen eskaintza 

handitzearen baldintzapean. 

  

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Estatuko esparru batean (Errege Dekretua) 

oinarrituta inplementatuko da inbertsioa. 

Esparru horrek jarduera hautagarriak 

finkatuko ditu eta Berreskuratze eta 

Erresilientzia Mekanismoa erregulatzen duen 

araudiaren baldintzak betetzen direla 

bermatuko du, eta Garraio, Mugikortasun 

eta Hiri-agenda Ministerioaren zuzeneko 

inbertsioaren bidez gauzatu ahal izango da, 

edo Autonomia Erkidegoen eta Toki-

erakundeen bidez, garatu beharreko 

jarduketak, finantzaketa eta epeak finkatzen 

dituzten akordioen edo hitzarmenen 

esparruan. 

 

 

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

Ministerioa (Garraioen, Mugikortasunaren eta 

Hiri-agendaren Estatu Idazkaritza), Autonomia 

Erkidegoei edo toki-erakundeei egindako 

transferentzien bidez. 

 

 

INBERTSIO EGUTEGIA. 

 

• 2021. 

 

ERAIKINEN BIRGAITZE ENERGETIKORAKO PROGRAMA (PREE). 

 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Programa honek lehendik dauden etxebizitza-eraikinen eta beste erabilera batzuen birgaitze energetikoa 

sustatzen du, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoko jarduketen eta energia berriztagarriak 

sartzearen bidez. 

 

• Inguratzaile termikoaren eta instalazio termikoak eta argiteria ordezteko kostuetarako ematen da 

dirulaguntza. 

• Ezin dira erregai fosilei lotutako inbertsioak hautatu. 

• Energia-komunitatearentzako laguntza areagotzea. 

• Laguntza aurreratzeko aukera, benetan ezartzearen baldintzapean. 

• Lurraldetutako kudeaketa -> espedienteen kudeaketa arinagoa. 

 

Hautagarritasunerako irizpide gisa, eraikinaren kalifikazio energetikoan gutxienez letra bat hobetzea 

eskatzen da, eta horrek bermatzen du, oro har, gutxienez energia primarioaren % 30 aurreztuko dela. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen deialdia, 

honako tipologia hauetako batean edo 

batzuetan:  

• Eraikinaren inguratzaile termikoaren 

energia-eraginkortasuna hobetzea 

(fatxaden, leihoen, estalkien eta neurri 

bioklimatikoen isolamendu termikoa). 

 

• Betearazpen- eta jarraipen-arduraduna: 

trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa. 

• Kudeaketa-deialdi deszentralizatua denez, 

Autonomia Erkidegoek laguntza-deialdiak 

eta horien kudeaketa egingo dituzte. Lerroen 

koordinazioa eta jarraipena IDAEk (Trantsizio 
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• Energia-eraginkortasuna hobetzea eta 

energia berriztagarrien erabilera 

berokuntzako, klimatizazioko, hozteko, 

aireztapeneko eta ur bero sanitarioko 

instalazio termikoetan (erregai fosilekin 

ordezkatzea ez da hautagarria). 

• Argiztapen-instalazioen energia-

eraginkortasuna hobetzea. 

• Dirulaguntzen deialditik kanpo daude, 

oro har, eraikinak birgaitzeko neurriak 

edo berariaz energetikoak ez diren 

instalazioak eraberritzeko neurriak, hala 

nola helburu nagusitzat honako hauek 

dituztenak: irisgarritasuna, egiturazko 

segurtasuna, bizigarritasuna eta abar. 

• Inbertsio horien zati integral gisa, 

aurrekontuaren zati bat laguntza teknikoko 

jardueretara bideratu behar da, inbertsio 

horiek garaiz eta behar bezala lortzeko. 

Kostu horiek kanpoko zerbitzu-kontratuen 

edo laguntza teknikoko kontratuen bidez 

gauzatuko dira, kontratazio publikoaren 

bidez. 

 

 

Ekologikorako eta Erronka Demografikorako 

Ministerioa) egingo du. 

• Energiaren Konferentzia Sektorialean 

kontsultatuko da lurralde-banaketa, funtsak 

lurralde nazional osoan erabilgarri egongo 

direla bermatuko duten irizpide objektiboak 

kontuan hartuta. 

• Eskuragarri dauden funtsak xurgatzen 

laguntzeko, laguntza-ildoen gobernantza eta 

Estatuaren eta AAEEen arteko lankidetza 

hobetzeko esparru bat ezartzen da. 

• Azkenik, elkarrizketa-maila handia 

mantenduko da hiru mailatan: maila 

altuan/maila politikoan, Konferentzia 

Sektorialean. 

• Energia, gutxienez sei hilean behin; 

zuzendaritza nagusien mailan gutxienez hiru 

hilean behin; eta maila teknikoan etengabe 

irizpide komunak eta administrazio guztiek 

funtsak mobilizatzeko eta gauzatzeko duten 

gaitasuna bermatzeko. 

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021eko uztailaren 31ra arte, eskabideak aurkezteko. 

 

LEHENERATZE-PROGRAMA ETA ERRONKA DEMOGRAFIKOA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

5.000 biztanletik beherako udalerri eta herriguneei zuzenduta dago -> esku-hartze zeharkakoa Erronka 

Demografikoaren esparruan. 

 

Inbertsio berdeak sustatzen dituzten proiektuak, eraikinen efizientzia energetikoa hobetzekoak, ekipamendu 

eta azpiegitura publikoak hobetzekoak, energia berriztagarriak sortzekoak eta kontsumitzekoak, 

autokontsumokoak eta energiaren eta mugikortasun jasangarriaren tokiko komunitateak sustatzekoak, 

betiere udalerri eta gune txikiek ibilgailu elektrikoa kargatzeko eta bultzatzeko azpiegituraren hedapenean 

parte hartuko dutela bermatuz. 

 

Proiektu mota bat baino gehiago biltzen dituzten proiektu integralak sustatuko dira. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Laguntza-programak: zuzeneko 

laguntzak/dirulaguntzak hiru multzo handitan.  

a) 5.000 biztanleko udalerri eta guneetan 

dauden eraikinetarako birgaitze 

energetikorako programa (PREE 5000 

Programa). 

b) 5.000 biztanleko udalerri eta guneetan hiri-

garapen jasangarriko proiektuetarako 

laguntza-programa (DUS 5000 Programa). 

 

• Agintaritza arduraduna Trantsizio 

Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa da. 
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c) 5.000 biztanletik beherako udalerrietan 

proiektu berezi eta berritzaileetarako 

laguntza-programa, karbono gutxiko 

ekonomiara igarotzea errazten duten proiektu 

eta ekimenetarako. 

• Era berean, b eta c ataletarako diruz lagundu 

daitezkeen jarduerak tipologia batean edo 

gehiagotan kokatu behar dira:  

d) Udal-eraikin eta -instalazioetan eskaria eta 

kontsumoa edo energia murriztea. 

e) Sorkuntza elektriko berriztagarriko instalazioak. 

f) Sorkuntza termiko berriztagarriko instalazioak. 

g) Argi-kutsadura eta energia-kontsumoa 

murriztea, kanpoko argiteria hobetuz eta 

telegestionatuz. 

h) Hiri-mugikortasun jasangarria. 

i) Hondakin-urak edateko ur bihurtzeko eta 

arazteko instalazioen energia-

eraginkortasuna hobetzea. 

• Laguntza teknikoei dagozkien kostuak ere 

aplikatuko dira. 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2026 (Konplexutasunaren arabera, 2026ra arte gauzatu ahal izango da). 

 

ERAIKIN PUBLIKOAK BIRGAITZEA SUSTATZEKO PROGRAMA (PIREP). 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Autonomia- eta toki-administrazioarentzako transferentzien eta laguntzen bidez egituratzen da, 

aholkularitza-, koordinazio- eta laguntza-neurriekin batera. 

 

Helburua da erakundeen parke publikoa modu jasangarrian birgaitzea, pertzepzio integralarekin eta 

titulartasun publikoko eta erabilera publikoko mota guztietako eraikinetarako. 

 

Esku-hartzearen xede diren eraikinak erabilerarik gabe egoteko aukera; kasu horretan, energia-

kontsumoaren zenbatespena egingo da, egungo egoeran martxan jarri dela pentsatuz.  

 

ESKU-HARTZE MOTA FINANTZAKETA 

A motako jarduketak. Eraikin publikoen energia-eraginkortasuna hobetzeko esku-

hartzeak. 
% 100 

B motako jarduketak. Uraren, materialen erabileraren, hondakinen kudeaketaren, 

klima-aldaketara egokitzearen eta biodibertsitatearen babesaren arloan ingurumen-

eraginkortasuna hobetzeko obrak. 
% 85 

C motako jarduketak. Irisgarritasuna hobetzeko jarduketak. % 85 

D motako jarduketak. Bizigarritasuna hobetzeko jarduketak. % 85 

E motako jarduketak. Eraikinak kontserbatzeko jarduketak. % 85 

A bis motako jarduketak. A taldean sartutako obrak egiteko beharrezkoak diren 

proiektuak eta gainerako lanak idaztea. 
% 100 

B bis, C bis, D bis eta E bis motako jarduketak. B, C, D eta E taldeetan jasotako 

jarduerak egiteko beharrezkoak diren proiektuak eta gainerako lanak idaztea, 

dagokionaren arabera. 

% 85 
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Toki-erakundeentzat (udalerria, uharteak eta 

probintziak), helburua da laguntza-deialdi bi 

antolatzea norgehiagoka-araubidean, 

Ministerioak kudeatzen duen ondare historikoa 

birgaitzeko laguntzen programaren antzera, % 

1,5 kulturalaren kargura. 

 

 

 

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

Ministerioa (Garraio, Mugikortasun eta 

Hiri-agenda Estatu Idazkaritza), Trantsizio 

Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioarekin 

koordinatuta, Autonomia Erkidegoen 

(AAEE), Toki-erakundeen (TTEE) eta 

eragindako beste ministerio-sail batzuen 

balizko lankidetzarekin/partaidetzarekin, 

11. osagaiarekin koordinatutako 

jarduketa-irizpide bateratuak finkatuz 

gero. 

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023 

 

HIRI-AGENDAREN TOKIKO EKINTZA-PLANEN PROIEKTU PILOTUAK EGITEKO LAGUNTZEN PROGRAMA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

  

Tokiko ekintza-planak egiteko inbertsioa, proiektu pilotu gisa, metodologia, jarraitutako prozesua eta beste 

toki-erakunde batzuk bereak egitera bideratzeko azken emaitza adieraziko dituztenak. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

Ministerioak ezarriko ditu laguntza-programa 

arautzeko oinarriak, koordinazioa, estatu-

mailako jarraipena eta toki-

erakundeentzako laguntzen zuzeneko 

esleipena. 2021ean laguntzen deialdia 

egingo da, urtea amaitu baino lehen 

laguntzak emateko behar besteko epean 

argitaratzeko. 

 

 

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agenda 

Ministerioa. 

EGUTEGIA. 

 

• Deialdiaren argitalpena 2021eko hirugarren hiruhilekoan. 
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I. PALANKA 

HIRI- ETA LANDA-AGENDAK, DESPOPULAZIOAREN AURKAKO BORROKA ETA NEKAZARITZAREN GARAPENA. 

3. OSAGAIA. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA ARRANTZAREN SEKTOREAREN INGURUMEN-ERALDAKETA  

ZENBATEKOA GUZTIRA: 1.051.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA MINISTERIOA. 

56%

1%2%

30%

4%1%1%0%0%4%1%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente4.pdf
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 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 
 

Ureztapenen eraginkortasuna eta 

jasangarritasuna hobetzeko plana. 

 

563.000.000 € 

 

 

 

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren 

jasangarritasuna eta lehiakortasuna 

bultzatzeko plana (I): Animalien eta 

landareen osasun-laborategiak 

modernizatzea. 

 

 

10.000.000 € 

 

 

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren 

jasangarritasuna eta lehiakortasuna 

sustatzeko plana (II): mintegietan eta 

garbiketa- eta desinfekzio-zentroetan 

trebakuntza- eta biosegurtasun-

sistemak indartzea. 

 

 

 

 

38.000.000 € 

 

 

Nekazaritza eta abeltzaintza 

sustatzeko eta lehiakortasunerako 

plana (III): zehaztasuneko 

nekazaritzan, eraginkortasun 

energetikoan eta ekonomia 

zirkularrean inbertsioak nekazaritza- 

eta abeltzaintza-sektorean. 

307.000.000 € 

 

 

 

 

Sektorearen Digitalizazio estrategia 

Landa Inguruneko Nekazaritzako 

Elikagaiena eta Basogintzarena: 

basogintzako sektorea eta landa-

inguruneko sektorea digitalizatzen eta 

ekintzailetzen laguntzeko jardueren 

garapena. 

38.000.000 € 

 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana (I): 

Arrantza Intereseko Itsas Erreserben 

Sarea modernizatzea. 

 

9.900.000 € 

 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana (II) 

Arrantza- eta akuikultura-ikerketa 

bultzatzea eta prestakuntzari 

laguntzea.  

14.100.000 € 

 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana 

(III). Garapen teknologikoa eta 

berrikuntza arrantzaren eta 

akuikulturaren sektorean. 

11.000.000 € 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 3. osagaian, 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA ARRANTZAREN SEKTOREAREN INGURUMEN-

ERALDAKETAri buruzkoan. 

  

 
 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana 

(IV). IKTen digitalizazioa eta erabilera 

arrantza-sektorean. 

 

11.000.000 € 

 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana 

(V) legez kanpoko, aitortu gabeko eta 

arautu gabeko arrantzaren aurkako 

borrokan laguntzea. 

44.000.000 € 

 

 

Arrantza-sektorearen 

jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza 

eta digitalizazioa bultzatzeko plana 

(VI). Arrantza Sektorearen 

finantzaketari laguntza. 

5.000.000 € 

 



 

Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planean aurreikusitako toki-erakundeentzako 

inbertsio interesgarriak aztertzeko dokumentua 
  

[Idatzi hemen] 
  

  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LURREKO ETA ITSASOKO BIODIBERTSITATEAREN KONTSERBAZIOA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

1. Erreforma, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Plan Estrategikoa, inplementatzeko neurrien 

multzoa. Honako jarduera-ildo hauen inguruan planteatu da:  

 

✓ Lurreko biodibertsitatearen kontserbazioa:  

• Espezieen eta habitaten kontserbazio-egoera hobetzea, bereziki mehatxatuei eta kritikoei begira. 

• Hegazti-faunarentzat bereziki kaltegarriak diren linea elektrikoak zuzentzea. 

• Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzeko eta desagerrarazteko jarduketak, kontrol-metodo 

berriei buruzko ikerketa eta eragin handiena duten espezieen programak indartzea. 

 

II. PALANKA 

AZPIEGITURA ETA EKOSISTEMA ERRESILIENTEAK. 

4. OSAGAIA. ITSASOKO ETA LURREKO EKOSISTEMEN ETA HORIEN BIODIBERTSITATEAREN KONTSERBAZIOA ETA 

LEHENERATZEA 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 1.642.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Digitalizazioa eta natura-

ondarearen ezagutza. 

137.800.000,00 € 

 

 

Lurreko eta itsasoko 

biodibertsitatearen 

kontserbazioa. 

551.600.000,00 € 

 Ekosistemaren leheneratzea eta 

azpiegitura berdea. 

551.500.000,00 € 

 

Baso Kudeaketa Jasangarria.  401.100.000,00 € 

   

8%

34%

34%

24%
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✓ Kudeaketa, hedapen eta erabilera publikoko azpiegituren hobekuntza: 

• Natura-ondarearen kudeaketarekin lotutako instalazioak eta azpiegiturak hornitu, berritu eta 

hobetzea, eta, bereziki, naturagune babestuak, bai NGBetan (Naturgune Babestuak) bai RN 2000-

n (digitalizazioa, energia-efizientzia hobetzea eta energia berriztagarrien erabilera barne). 

• Biodibertsitatearen kontserbazioari buruzko sentsibilizazio-, balioespen- eta hedapen-jarduerak. 

 

✓ Itsasoko biodibertsitatearen kontserbazioa. 

• 2030ean babestutako itsas azaleraren % 30 deklaratzeko eta eraginkortasunez kudeatzeko 

prozesua lortzeko ekintzak (gaur egun, % 13): helburuak ezartzea, kudeaketa-planak onartzea, 

jarduerak bultzatzea, inpaktuak ezabatzea eta itsasoko ekosistemak eta biozenosia leheneratzea. 

• Hezeguneen berreskurapena. Erreskate-zentroaren sarea (CITES) hobetzea eta sendotzea, zentroen 

sarea zabalduz osasun- eta segurtasun-baldintza egokiak betetzeko, Legez Kanpoko Trafikoaren 

eta Basaespezieen Nazioarteko Furtibismoaren Aurkako Ekintza Plana indartzea. 

Legez kontrako nazioarteko merkataritzaren aurka borrokatzeko, beharrezkoa da kontrol horretaz 

arduratzen diren funtzionarioen etengabeko prestakuntza espezializatua bermatzea. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Zuzenean gauzatzea, norberaren 

bitarterako lizitazioen eta enkarguen bidez. 

• Baita inbertsioei ekiteko laguntzen deialdiak 

ere, bereziki: 

• Toki-erakundeentzat: Parke Nazionalen 

eragin sozioekonomikoko eremuak. 

• Habitatak babesteak espazio geografikoen 

ondarea sendotzea ekar dezake, 

Administrazioen eskura jarriz. 

• Ontziak kontratazio publikoko prozeduren 

bidez erosiko dira. 

 

 

• Estatua, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa 

(MITECO)/Ingurumeneko Estatu Idazkaritza 

(SEMA)/Biodibertsitatearen, Basoen eta 

Desertifikazioaren Zuzendaritza Nagusia 

(DGBBD)/atxikitako Erakunde Autonomoak, 

horien artean OAPN/Biodibertsitate Fundazioa 

(FB).  

• AAEEak, zeinak, gainera, Natura Ondarearen 

eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordearen 

eta haren lantaldeen bidez parte hartzen 

duten, beren gain hartzen duten 

betearazpena lurraldetzearen bidez adostuz 

Sektore Konferentzian. PPNNen Sarearen 

Kontseilua eta Biosfera Erreserben Organo 

Kudeatzaileak. Toki-erakundeek eta 

hirugarrenek irabazi-asmorik gabeko 

erakunde gisa egikaritzea ere hartzen da 

kontuan laguntza-programen kasuetan.  

 

INBERTSIO EGUTEGIA. 

 

• 2021-2026. 

 

EKOSISTEMEN LEHENERATZEA ETA AZPIEGITURA BERDEA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Tamaina jakin bateko toki-erakundeei laguntzeko pakete bat planteatzen du (gutxienez 2030erako 

Biodibertsitatearen Europako Estrategian aurreikusitakoa):  

 

• Makroeskala: korridore berdeak eta urdinak, mugikortasun eta espazio publikoko estrategiak, super-

etxadien ezarpena, hiri eta landa arteko konexioa, hiri inguruko konexioa, hiri-berroneratzea, aukera 

ekonomiko berriak eta enplegu berdeak. 

• Mesoeskala: birnaturalizatzeko estrategietan kokatutako ekintzak eta proiektuak, gobernantza- eta 

partaidetza-prozesuak barne; espazio berdeen eta urdinen kudeaketa; biodibertsitatearekin 

lotutako hiri-metabolismoko proiektuak. Proiektu motak: berdeguneen kudeaketa, 
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biodibertsitatearekin lotutako hiri-metabolismoko proiektuak, hiriko berdeguneen kudeaketa, 

hondakinen kudeaketa, ziklo hidrikoaren kudeaketa, hezeguneen kudeaketa, espazio publikoko 

erabileren eraldaketa.  

• Mikroeskala: hiri-plangintzan oinarritutako ekipamendu- eta azpiegitura-proiektua, hala nola hiriko 

eta hiri-inguruko sareak sortzea, elikagaiak ekoiztea, espezieak aukeratzea, lurzorua hobetzea, 

airearen kalitatea, higadura kontrolatzeko sistemak, zangak, lautada alubialak eta hezeguneak, 

sabai berdeak, horma berdeak, hiri-azpiegitura berdea, hiri-azpiegitura urdina, mugikortasunetik 

askatutako espazio publikoaren erabilera berriak, kostaldeko ekosistemen diseinua eta kudeaketa 

eta abar.  

 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Norberaren bitarterako lizitazioen eta 

enkarguen bidez.  

• Baita inbertsioei ekiteko laguntzen deialdiak 

ere.  

 

• Estatua, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa 

(MITECO)/Ingurumeneko Estatu Idazkaritza 

(SEMA)/Biodibertsitatearen, Basoen eta 

Desertifikazioaren Zuzendaritza Nagusia 

(DGBBD)/atxikitako erakunde autonomoak, 

horien artean OAPN/Biodibertsitate 

Fundazioa (FB).  

• AAEEak, zeinak, gainera, Natura Ondarearen 

eta Biodibertsitatearen Estatuko 

Batzordearen eta haren lantaldeen bidez 

parte hartzen duten, beren gain hartzen 

duten betearazpena lurraldetzearen bidez 

adostuz Sektore Konferentzian. Laguntza-

programak hirugarrenek betearaztea ere 

hartzen da kontuan.  

• Toki-erakundeak, laguntza-programetan 

banatu ondoren. 

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2026. 
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31%

38%

18%

13%

II. PALANKA 

TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

5. OSAGAIA. ITSASERTZEKO EREMUAREN ETA BALIABIDE HIDRIKOEN ZAINKETA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 2.091.000.000,00 M € 

MINISTERIO ARDURADUNA: TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK ZENBATEKOA 

 

Azpiegituren arazketa, 

saneamendu, efizientzia, aurrezpen, 

berrerabilpen eta segurtasuneko 

jarduketak gauzatzea (DSEAR). 

 

 

 

642.000.000,00 € 

 

 

Ibai-ekosistemen jarraipena eta 

lehengoratzea, akuiferoak 

berreskuratzea eta uholde-arriskua 

murriztea. 

 

 

800.000.000,00 € 

 Trantsizio digitala uraren sektorean. 

 

 

380.000.000.,00 € 

 

Kostaldea klima-aldaketara 

egokitzea eta Itsas Estrategiak eta 

itsas eremua antolatzeko planak 

ezartzea. 

 

 269.000.000,00 € 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente5.pdf
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AZPIEGITUREN ARAZKETA, SANEAMENDU, EFIZIENTZIA, AURREZPEN, BERRERABILPEN ETA SEGURTASUN 

JARDUKETAK GAUZATZEA (DSEAR). 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsio horrek honako hauen inguruko jarduerak gauzatuko ditu: 

 

• Arazketa-, saneamendu- eta berrerabilpen-jarduketak. 

• Uraren erabileran eraginkortasuna hobetzeko eta galerak murrizteko jarduketak: udalerri ertain eta 

txikien hornidura-sareen eraginkortasuna hobetzeko dirulaguntzen plana, banaketa-sareetako 

galerak murriztuz hornidura hobetzea ahalbidetzen duena, eta deposituak eta edangarritze-

instalazioak konpontzeko eta hobetzeko jarduketak.  

• Presen eta urtegien segurtasunaren hobekuntza: Estatuaren titulartasuneko presa handien 

segurtasuna bermatzeko neurriak dira, dagozkien larrialdi-planen eta beste ekintza osagarri batzuen 

bidez, arro hidrografikoetako baliabide hidrikoen kudeaketa eta kontserbazio egokia ahalbidetuz, 

presak arintzeko eta husteko organoak hobetuz, eta, beraz, horiek erregulatzeko eta ijezteko 

ahalmena hobetuz, eta bildutako uraren galerak murriztuz. Iragazketak kontrolatuz eta ezabatuz, 

horien segurtasuna hobetuz. 

 

 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Jarduketak gauzatzea sustatzen duten 

erakunde publikoen gastu-kapituluen 

kontura gauzatuko dira, ondoren inbertsio- 

eta/edo ustiapen-kostuak berreskuratzeari 

kalterik egin gabe, kasu bakoitzean dauden 

mekanismo ekonomiko-finantzarioen 

arabera. 

• Aglomerazio txikietarako saneamendu- eta 

arazketa-planerako, desoreka hidrikoak 

zuzentzeko ura berrerabiltzeko dirulaguntzen 

planerako eta udalerri ertain eta txikien 

hornidura-sareen eraginkortasuna 

hobetzeko planerako, Errege Dekretu 

mailako arau bat onartu beharko da, 

Dirulaguntzei buruzko Legean 

aurreikusitakoaren arabera. 

 

 

 

• Ingurumeneko Estatu Idazkaritzak sustatuko 

ditu Ingurumenaren Konferentzia Sektorialean 

banatuko diren dirulaguntzak. AAEEak diruz 

lagundu beharreko jarduerak hautatzeaz 

arduratuko dira, Konferentzian SEMAk 

ezarritako oinarri eta irizpideen arabera, eta 

horiek AAEEek edo toki-erakundeek 

gauzatuko dituzte, beren eskumenaren 

arabera.  

 

 

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 

 

IBAI-EKOSISTEMEN JARRAIPENA ETA LEHENGORATZEA, AKUIFEROAK BERRESKURATZEA ETA UHOLDE-ARRISKUA 

MURRIZTEA. 
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ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsio honekin honako hauek gauzatuko dira:  

 

• Ibai-ekosistemen eta Ibai Erreserba Naturalen jarraipena eta leheneratzea: ibai-eremua 

lehengoratzea, jarraipen-sareak handitzea eta hura mehatxatzen duten presio hidromorfologikoen 

inbentarioak hobetzea; nolanahi ere, Uraren Esparru Zuzentarauak eskatzen dituen ingurumen-

helburuak lortu nahi dira. 

o Era berean, ibai-erreserba naturalak kontserbatzeko eta lehengoratzeko jarduketak sartzen 

dira, eta ibai-ekosistemen egoerari eta klima-aldaketaren inpaktuei buruzko ezagutzaren 

jarraipen- eta hobekuntza-sareei bultzada eman nahi zaie. 

o Bestalde, ibai-ekosistemak leheneratzeko eta ibai-jarraitutasuna hobetzeko dirulaguntzen 

plan bat egingo da, Ibaiak Zaharberritzeko Estrategia Nazionalaren esparruan. 

 

• Uholde-arriskua murrizteko jarduketak: Uholde-arriskuari egokitzeko eta babesteko jarduketetarako 

eta hiriguneetan ingurumena integratzeko dirulaguntzen plana, uholde-arriskua murrizteko gida 

teknikoak egitea barne hartzen duena. Bestalde, prestatutako gida teknikoetan eta plangintza 

hidrologikoaren helburuetan oinarrituta, udalerriek hiri-inguruneetan ibaiak lehengoratzeko neurriak 

gauzatzeari ekin beharko diote:  

 

o Drainatze jasangarriko sistemen ezarpena. 

o Hiri-inguruneen iragazkortasunaren hobekuntza.  

o Hiriguneetan ibaiek dituzten ingurumen-balioekin lotzea. 

 

• Lurpeko uraren erauzketa murrizteko neurriak (akuiferoak berreskuratzea), baliabide alternatiboak 

aplikatuta: Lurpeko ur-masa batzuetan erregistratzen diren eta Espainiako hego-ekialdeko zenbait 

akuifero mehatxatzen dituzten erauzketak murrizteko eta kontrol piezometrikoko sareak handitzeko 

jarduketak. 

 

Egiten diren deialdiek honako eskakizun hau izango dute: “Proiektuetan sortutako eraikuntzako eta 

eraispeneko hondakinen % 70 gutxienez (pisuan) (EHZ 17 05 04 kodea duten hondakinak izan ezik) beste 

material batzuen berrerabilpenerako, birziklapenerako eta errebalorizaziorako prestatzea, beste material 

batzuk ordezkatzeko hondakinak erabiliz egindako betelanak barne”. Finantzatutako proiektuek eraispenak 

eragiten badituzte, selektiboa izango da. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Inbertsioa inplementatutzat joko da obrak 

hartzean.  

• Proposatutako dirulaguntzen planak 

gauzatzeko, errege-dekretu mailako arau 

bat onartu beharko da, Dirulaguntzei 

buruzko Legean aurreikusitakoaren arabera. 

 

 

• Interes orokorreko jarduketak dira, eta 

Ingurumeneko Estatu Idazkaritzak eta 

Konfederazio Hidrografikoek gauzatuko 

dituzte.  

• Ibai-ekosistemak leheneratzeko eta ibai-

jarraitutasuna hobetzeko neurriak 

gauzatzeko, eta hiriguneetan uholdeak 

izateko eta ingurumena integratzeko 

arriskuari egokitzeko jarduketa-neurriak 

gauzatzeko, Ingurumeneko Estatu 

Idazkaritzak dirulaguntzak sustatuko ditu, 

lehentasunez toki-erakundeentzat.  

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021 – 2023. 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio 

interesgarririk 6. osagaian, MUGIKORTASUN 

JASANGARRI, SEGURU ETA KONEKTATUAri 

buruzkoan. 

 
 

 

 

 

 

II. PALANKA 

AZPIEGITURA ETA EKOSISTEMA ERRESILIENTEAK. 

6. OSAGAIA. MUGIKORTASUN JASANGARRI, SEGURU ETA KONEKTATUA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 6.667.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI-AGENDA MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

Garraio-sare nazionala: Europako 

korridoreak. 

 

 

2.987.600.000,00 € 

 

 

Europa Barneko Garraio Sarea. 

Beste jarduera batzuk. 

 

 

1.905.000.000,00 € 

 
Intermodalitatea eta logistika. 

 

974.400.000.,00 € 

 
Garraio jasangarri eta 

digitalerako laguntza-programa. 

800.000.000,00 € 

45%

28%

15%

12%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente6.pdf
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KOMUNITATE ENERGETIKOEN GARAPENA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

III. PALANKA 

TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

7. OSAGAIA. ENERGIA BERRIZTAGARRIEN HEDAPENA ETA INTEGRAZIOA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.165.000.000 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 
Komunitate energetikoen 

garapena. 

 

100.000.000,00 € 

 

 

Energia berriztagarri berritzaileen 

garapena, eraikuntzan eta 

ekoizpen-prozesuetan integratuta. 

 

2.365.000.000,00 € 

 Energia jasangarria uharteetan. 700.000.000,00 € 
3%

75%

22%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Presentacion_Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdfhttps:/www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente7.pdf
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• Gaitasunen garapena sustatzea, hala nola laguntza teknikoak eta jarduera zehatzak komunitate 

energetikoen proiektu zehatzak sustatzeko. 

• Komunitate energetikoek edo herritarren parte-hartzean oinarritutako komunitateek bultzatutako proiektu 

pilotuak inplementatzen laguntzea. 

• Hedapen- eta sustapen-ekintzak. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Kontsulta publikoarekin hasitako lanaren 

jarraipena. 

• 23/2020 Errege Lege Dekretua. 

• Arau-esparruaren, giden, ereduen eta 

ereduzko dokumentazioaren garapena, 

erakunde horien eraketa bideratu eta 

errazteko. 

• Sustapen- eta dinamizazio-programak: 

ikastaroak, asistentziak, prozesu parte-

hartzaileak edo aholkularitza teknikoak. 

 

 

• Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa.  

• Energia-komunitateen toki-izaera handia dela 

eta, lankidetza handia izango da Autonomia 

Erkidegoekin eta Toki-erakundeekin.  
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EGUTEGIA.  

• 2020an zehar, kontsulta publikoa egin zen figura juridiko egokienak, erronkak eta oztopoak 

garatzeko, bai eta ekainaren 23ko 23/2020 Errege Lege Dekretua garatzeko ere. 

• 2021ean, ereduzko dokumentazioa prestatzeari ekingo zaio, eta sustapen- eta dinamizazio-ildoak 

diseinatuko dira. 

• 2021-2023 → Jarduketak sustatuko ditu. 

 

ENERGIA BERRIZTAGARRI BERRITZAILEEN GARAPENA, ERAIKUNTZAN ETA EKOIZPEN-PROZESUETAN 

INTEGRATUTA.  

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Toki-erakundeentzat interesgarriak izan daitezkeen energia berriztagarriak hedatzeko laguntza ekonomikoko 

neurriak eta jarduerak:  

• Autokontsumo elektrikoa administrazio publikoetan eta jarduera ekonomikorik egiten ez duten 

pertsona fisikoetan. 

• Berriztagarri termikoak erabiltzea ekonomiaren hainbat sektoretan, bizitegi-sektorea barne, eta 

klimatizazio-sareak erabiltzeko aukera, energia berriztagarriak erabiliz. 

• Instalazio berriztagarri berritzaileak, lurraldean, ingurumen-ingurunean, gizarte-partaidetzan edo 

horiekin lotutako prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardueretan integratuta daudelako. 

• Sarera konektatutako instalazio hibridoak lehorrean hedatzea. 

• Itsasoko berriztagarrien proiektu pilotuak. 

• Bioenergiaren eta haren balio-katearen garapena, jasangarritasuna bereziki kontuan hartuta. 

• Proiektu berriztagarriak berrindartzea, hobetzea eta berritzea. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Hasierako inbertsiorako laguntza-

programak (CAPEX); deialdi bidez 

egin ahal izango dira, 

norgehiagokagatik edo estatu-

mailan zentralizatutako 

kudeaketagatik. 

 

 

• Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 

Demografikorako Ministerioa (IDAE). 

INBERTSIO EGUTEGIA. 

 

• 2020-2023. 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 8. osagaian, AZPIEGITURA 

ELEKTRIKOEI, SARE ADIMENDUNEN SUSTAPENARI ETA MALGUTASUNAREN ETA 

BILTEGIRATZEAREN HEDAPENARI buruzkoan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. PALANKA 

TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

8. OSAGAIA. AZPIEGITURA ELEKTRIKOAK, SARE ADIMENDUNEN SUSTAPENA ETA MALGUTASUNAREN ETA 

BILTEGIRATZEAREN HEDAPENA 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  1.365.000.000 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOA. ZENBATEKOA. 

 Biltegiratze energetikoaren 

hedapena. 

684.000.000,00 m€ 

 

 

Sareen digitalizazioa. 525.000.000,00 m € 

 Negozio-eredu berriak trantsizio 

energetikoan. 

156.000.000,00 m€ 

50%

39%

11%
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 9. osagaian, HIDROGENO 

BERRIZTAGARRIAREN ETA HAREN INTEGRAZIO SEKTORIALAREN BIDE-ORRIAri buruzkoan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

III. PALANKA 

TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

9. OSAGAIA. HIDROGENO BERRIZTAGARRIAREN ETA HAREN INTEGRAZIO SEKTORIALAREN BIDE-ORRIA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  1.555.000.000 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOA. ZENBATEKOA. 

 Hidrogeno berriztagarria: herrialde- 

proiektua. 

1.555.000.000 € 100%
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INGURUMENA LEHENERATZEKO PLANA, ITXITAKO EDO UTZITAKO MEATZE-USTIATEGIETARAKO ETA ZENTRAL 

TERMIKO EDO NUKLEARREN ONDOAN HONDATUTAKO LURRETARAKO. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

Honako jarduera hauek eragindako natura-eremua birgaitzeko proiektuak eta neurriak: lurra birmoldatuz 

ikatza ustiatzea, birlandatze-prozesuak, meatze-pistak eta kaltetutako inguruak birgaitzea paisaiara 

egokitzea eta egonkortasuna lortzea, higadurarekiko kalteberenak diren eremuetan lurzorua babesteko 

manta organikoak erabiltzea eta paisaia eta biodibertsitatea babesteko jarduketak. 

Ikatza ustiatzeko instalazioei atxikitako zerbitzuak eta instalazioak birgaitzeko neurriak bultzatzen dituzten 

proiektuak: prestatzeko guneak eta eraikinak eta nabeak eraistea, hondakinen instalazioak 

(hondakindegiak) ingurumenaren aldetik birgaitzea, eta eremu lagungarriak basotzea eta zuhaitzak 

birlandatzea.  

Hondakinak kudeatzeko neurriak bultzatzen dituzten proiektuak, gaikako eraispena, hondakinen murrizketa 

eta kudeaketa eta materialak berrerabiltzeko, birziklatzeko eta errebalorizatzeko ekonomia zirkularraren 

printzipioak barne hartuta. 

Lur horiek deskontaminatzea eta karbonozko hustubide natural bihurtzea. 

  

III. PALANKA 

TRANTSIZIO ENERGETIKO BIDEZKO ETA INKLUSIBOA. 

10. OSAGAIA. BIDEZKO TRANTSIZIOKO ESTRATEGIA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  300.000.000,00 €  

MINISTERIO ARDURADUNA:  TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA / BIDEZKO TRANTSIZIORAKO INSTITUTUA. 

 INBERTSIOA. ZENBATEKOA 

 

Ingurumena leheneratzeko plana, 

itxitako edo utzitako meatze-

ustiategietarako eta zentral termiko edo 

nuklearren ondoan hondatutako 

lurretarako. 

 

150.000.000,00 € 

 

Trantsizioan dauden udalerri eta 

lurraldeetako ingurumen-, digital- eta 

gizarte-azpiegituren plana. 

 

100.000.000,00 € 

 
I+G+b proiektuak energia-biltegiratzean 

eta energia-eraginkortasunean. 

 

30.000.000,00 € 

 
Trantsizio energetikoak eragindako 

langileen eta biztanleen lanbide-

prestakuntza eguneratzeko eta 

laneratzeko laguntza-plana. 

 

20.000.000,00 € 

50%

33%

10%
7%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente10.pdf
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Aurretiazko kontsulta publikoa, inplikatutako 

pertsona eta erakunde guztiei zuzendua. 

• Autonomia Erkidegoentzako zuzeneko 

dirulaguntzak. 

 

 

• Autonomia Erkidegoak. 

EGUTEGIA. 

 

• Oinarrizko arauaren onarpena: 2Q2021. 

• Autonomia Erkidegoekin hitzarmenak sinatzea zaharberritzea abian jartzeko: 3Q2021. 

 

TRANTSIZIOAN DAUDEN UDALERRI ETA LURRALDEETAKO INGURUMEN-, DIGITAL-, ETA GIZARTE-AZPIEGITUREN 

PLANA. 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

Udalerriei laguntza ematea proiektu teknikoak egiteko (obra eta zerbitzu publikoak), proiektu berritzaileen 

atari bat egiteko, hala nola:  

• energia-eraginkortasuna hobetzeko, meatzaritzako herriekin edo zentraletako langileekin lotutako 

azpiegiturak eta eraikin publikoak birgaitzeko obra-proiektuak eta lotutako energia-komunitateak 

sortzeko proposamenak, 

• udalerrien edo biztanlegune isolatuen arteko komunikaziorako proiektu berritzaileak egokitzeko 

obrak, 

• bideak eta espazioak egokitzea, lehendik dauden garraio-azpiegiturak integratzeko eta ordezko 

moduan erabiltzeko. 

• azpiegitura publikoak birgaitzeko obrak, toki-mailan zirkulaziorako zerbitzuak emateko (komunitateko 

konpostaje-instalazioak, hondakinak kudeatzeko zentroak), 

• jabari publikoko eremuak birgaitzeko eta haien balioa nabarmentzeko ingurumen-proiektuak, hala 

nola bidezidorrak eta basoak edo natura interpretatzeko eremuak, 

• lurrak antolatzeko eta egokitzeko obren proiektuak, bidezko trantsizioko eremuetan coworkinga eta 

coliving-a eta autokontsumo komunitariora eta baratze ekologiko komunitarioetara bideratutako 

energia berriztagarrien instalazioa uztartzen dituztenak. 

• produktu ekologikoen kooperatibak garatzeko azpiegitura eta zerbitzu digitaletako obrak. 

• produktu ekologikoen kooperatibak edo sistema komunitarioak garatzeko azpiegitura eta zerbitzu 

digitaletako obra-proiektuak. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

• Bidezko Trantsiziorako Institutuaren 

aholkularitza teknikoa toki-erakundeei: udalei 

gauzazko laguntzak emateko deialdia, 

proiektu teknikoak idatz ditzaten. AAEEekin 

batera egindako hautaketa. 

• Laguntza teknikoa ematea proiektu 

teknikoak eta pleguak diseinatu eta idazteko, 

BTI Bidezko Trantsiziorako Institutuaren 

zerbitzu-kontratu baten bidez. 

• BTIak Udalentzako laguntzen lehen deialdia 

egingo du, 2021ean ingurumen- eta paisaia-

proiektuak egiteko, diseinuan laguntzarik 

behar ez duten proiektu sinpleetarako. 

Toki-erakundeak. 
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• 2022an eta 2023an, BTIak deialdiak egingo 

ditu Udalek laguntza teknikoari esker 

prestatutako eta beste kide batzuen 

deialdiekin estalita ez dauden ingurumen-, 

gizarte- eta digital-azpiegituren proiektuak 

gauza ditzaten 

 

EGUTEGIA. 

• Parte-hartze publikorako eta arau-esparrua onartzeko prozesua: 2021. 

• Proiektuen esleipena eta laguntza teknikoko kontratua: 2021. 

• Obra-proiektuen deialdiak: 2021, 2022 eta 2023. 
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IV. PALANKA 

XXI. MENDERAKO ADMINISTRAZIO BAT 

11. OSAGAIA. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN MODERNIZAZIOA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  4.315.485.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA: LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA ETA GAI 

EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 
Estatuko Administrazio Orokorraren 

modernizazioa. 

9.600.000,00 € 

 
Estatuko Administrazio Orokorra 

digitalizatzeko trakzio-proiektuak. 

1.205.000.000,00 € 

 

Lurralde Politikako eta Funtzio 

Publikoko Ministerioaren eta 

AAEEetako administrazioen eta 

TTEEen eraldaketa digitala eta 

modernizazioa. 

 

1.000.000,000.00 € 

 
Trantsizio Energetikorako Plana 

Estatuko Administrazio Orokorrean. 

 

1.070.700.000,00 € 

 Administrazioaren eraldaketa, PRRa 

betearazteko. 

 

79.785.000,00 € 

 ZENBATEKOA. 

EAO 30.000.000,00 M € 

AAEE 578.600.000,00 M € 

TTEE 391.400.000,00 M € 

22%

28%23%

25%

2%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente11.pdf
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3%

58%

39%
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LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOAREN ETA AAEE-TAKO ADMINISTRAZIOEN ETA TTEE-

EN ERALDAKETA DIGITALA ETA MODERNIZAZIOA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

Inbertsioa jarduera-ildo estrategiko hauetara bideratuko da, 2025 Estrategia Digitalarekin, Administrazio 

Publikoa Digitalizatzeko Planarekin eta sektore publikora zuzendutako beste modernizazio-ekintza batzuekin 

lerrokatuta:  

• Herritarrei zuzendutako administrazioa. Lerroaren helburua da herritarrei eta enpresei ematen zaizkien 

zerbitzu publikoak hobetzea, zerbitzu publiko digitalen erabilgarritasuna, erabilgarritasuna, kalitatea, 

irisgarritasuna, mugikortasuna, prozesuen modernizazioa eta gaikuntza hobetuz.  

• Eragiketa adimendunak. Eskualdeko eta tokiko administrazio publikoen kudeaketa/izapidetze 

zerbitzu eta prozesuen kalitatea, kantitatea eta eraginkortasuna hobetzea, automatizazio 

adimenduneko teknologiak erabiliz (Robotic Process Automation, Artificial Intelligence eta abar). 

Helburua prozedurak eta prozesuak automatizatzeko zerbitzuak garatzea da, hainbat osagairekin.  

• Datuaren gobernua. Herritarrek, enpresek eta enplegatu publikoek datuetarako duten sarbidea 

demokratizatzea (one click-less), informaziorako sarbide askea eta erreplikagarritasuna ahalbidetuz, 

formularioak kenduz eta bizkortasuna eta azkartasuna indartuz, eta herritarrei zuzendutako balio 

erantsi handiko zerbitzu digitalak garatzeko datuen gaikuntza sustatuz.  

• Azpiegitura digitalak. Administrazio publikoak modernizatzeko beharrezkoak diren azpiegitura 

teknologikoez hornitzea, edozein egoeratan (cloud) erabilgarri egotea ahalbidetuz eta eskura 

dagoen gaitasuna une bakoitzean dauden beharretara egokituz, administrazioetan konektibitate 

digitala nahiz datuaren ekonomia eta adimen artifiziala garatzen lagunduz.  

• Zibersegurtasuna. Eskualdeko eta tokiko administrazio publikoek eskaintzen dituzten azpiegitura, 

komunikazio eta zerbitzu digitalen segurtasuna bermatzea. Ildo horretan, dagokion eskualdeko 

eta/edo tokiko administrazioari babesa emateko eta zibersegurtasuneko gorabeherak prebenitzeko, 

detektatzeko eta horiei erantzuteko gaitasunak hobetzeko segurtasun-zerbitzuak jaso daitezke.  

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Funtsak TTEEei banatzeko, proiektuak 

finantzatzeko dirulaguntzen deialdi bat 

egingo da, oinarrietan zehazten diren 

hautagarritasun-irizpide orokorrekin eta 

teknikoekin bat etorriz.  

 

 

• Inbertsio hau funtsen administrazio hartzaileek 

egituratutako lizitazio publikoen eta kudeaketa-

enkarguen bidez gauzatuko da. 

EGUTEGIA. 

 

• Beterarazpen epea: 2021-2022-2023. 
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DATU SEKTORIALEN ESPAZIOAK (EKOIZPEN-SEKTORE ESTRATEGIKOAK DIGITALIZATZEKO TRAKZIO-

PROIEKTUETARAKO EKARPENAK). 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsioa balio handiko sektore-datuen espazio handien sorrera bultzatzean funtsatzen da, datu-gune 

horien erabilera-kasuak, erakusleak eta pilotuak garatuz, bai eta berrikuntzako sektore-ekosistema publiko-

pribatuak garatuz ere. 

 

Administrazio betearazleak eskalako ekonomiak eta inbertsioaren eraginkortasuna ziurtatuko ditu. 

 

Hona hemen adibide batzuk:  

 

• Garapen komunak (Building blocks) eta azpiegitura eta datu komunak garatzea eta partekatzea. 

• Cloud plataforma. 

• Superkonputazio- eta biltegiratze-sareak, datu masiboen analisia eta zerbitzuak eta adimen 

artifiziala. 

 

V. PALANKA 

INDUSTRIA EHUNAREN ETA ETE-AREN MODERNIZAZIOA ETA DIGITALIZAZIO, TURISMOAREN BERRESKURAPENA 

ETA EKINTZAILEA IZATEKO BULTZADA. 

12. OSAGAIA. 2030 INDUSTRIA POLITIKA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.781.500.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GAI EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA / 

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIOA / TRANTSIZIO 

EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Datu sektorialen espazioak 

(ekoizpen-sektore estrategikoak 

digitalizatzeko trakzio-

proiektuetarako ekarpena).  

 

400.000.000,00 € 

 

 

Industria Lehiakortasuna eta 

Iraunkortasuna Sustatzeko 

Programa. 

 

2.531.500.000,00 € 

 Hondakinen araudia ezartzen eta 

ekonomia zirkularra sustatzen 

laguntzeko plana. 

 

850.000.000,00 € 

 

 

 

 

11%

67%

22%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• 14. Osagaiarekin batera garatzen da, 

sinergiak eta eraginkortasuna ziurtatzeko. 

• Baterako jarduketak bi fasetan egingo 

dira. 

o 1. fasea (2021): estrategia 

komuna eta sektoriala 

garatzea. Horretarako, 

sektoreei kontsultak egingo 

zaizkie, datuen eskema eta 

arkitektura garatuko dira, eta, 

hala badagokio, azpiegitura 

eta finantzaketa-tresnak 

(oinarri arautzaileak) 

diseinatuko dira berrikuntza-

proiektuen bidez erabiltzen 

diren kasuetarako, 

norgehiagoka-deialdiak 

erabiliz eta aurretiko interes-

adierazpenak erabiliz. 

o 2. fasea (2022-2023): 

norgehiagokako deialdiak, 

erabilera-kasuak, erakusleak 

eta pilotuak hautatzeko. 

 

 

• Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko 

Ministerioa eta Gai Ekonomikoetako eta 

Eraldaketa Digitaleko Ministerioa; Digitalizazio eta 

Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza, sektore 

bakoitzerako eskumena duten ministerioekin 

koordinatuta eta ezarri dituzten digitalizazio 

sektorialeko estrategiekin bat etorriz.  

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021 – 2023. 
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HONDAKINEN ARAUDIA EZARTZEN ETA EKONOMIA ZIRKULARRA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PLANA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsio honetan hondakinen bilketaren eta tratamenduaren arloan jasotako neurrien helburua da 

hondakinak berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestaketa-ratioak handitzea. 

 

Inola ere ez dira erabiliko hondakinen gainerakoen frakzioa tratatzeko: hondakinak biltzeko instalazioak, 

bereizketa- eta sailkapen-instalazioak, tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak hobetzeko 

instalazioak eta CSRa prestatzeko instalazioak. 

 

Neurri bakoitzerako inbertsio eta banaketa ekonomikoa gutxi gorabeherakoak dira: 

 

 

 NEURRIA. ZENBATEKOA. € INTERESA. 

1. 

Bereizitako bilketa berriak 

ezartzea, bereziki 

biohondakinak, eta 

daudenak hobetzea. 

280.000.000.00. 

• Tratamendu biologikoko 

instalazio espezifikoetara 

bideratutako biohondakinen 

bilketa bereizia ezartzea, 

handitzea edo hobetzea. 

• Biohondakinak jatorrian 

bereizteko eta birziklatzeko 

proiektuak, etxeko eta 

komunitateko konpostatzearen 

bidez. 

• Etxean, merkataritzan eta 

zerbitzuetan sortutako 

sukaldeko olio erabiliaren 

bilketa bereizia ezartzeko edo 

hobetzeko proiektuak, 

balorizazioa helburu dutenak, 

bereziki bioerregaia lortzea. 

• Berrerabiltzeko edo birziklatzeko 

udal-hondakinen ehun-

hondakinen zatikiaren bilketa 

bereizia ezartzea edo 

hobetzea. 

2. 

Bereizita bildutako 

biohondakinak tratatzeko 

instalazio espezifikoak 

eraikitzea. 

96.200.000,00. 

• 2024an, derrigorrezkoa izango 

da udal-biohondakinak mota 

horretako hondakinen 

tratamendu biologikoko 

instalazio espezifikoetan 

tratatzea. 

3. 

Bereizita bildutako beste 

hondakin-fluxu batzuk 

berrerabiltzeko eta 

birziklatzeko prestatzeko 

instalazio berriak eraikitzea. 

191.000.000,00. 

• Zatikien bilketak hobetzea eta 

beste hondakin-fluxu 

batzuetatik bereizita biltzea 

(adibidez, ehungintza, etxeko 

fluxu arriskutsua) eta horien 

tratamendu bereizia ezartzea. 

4. 

Hondakinak biltzeko 

(garbiguneak), bereizteko 

eta sailkatzeko (ontziak, 

papera, eta abar), 

tratamendu mekaniko 

biologikoko instalazioak 

24.000.000,00 

• Bilketa bereiziko 

instalazioetarako inbertsioa, 

hala nola garbiguneak, 

hondakinak bereizteko eta 

ontziak eta beste hondakin-

fluxu batzuk sailkatzeko 
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hobetzeko eta CSRa 

prestatzeko inbertsioak. 

instalazioak, eta tratamendu 

mekaniko biologikoko plantak 

hobetzeko inbertsioa, 

materialak berreskuratzeko 

eraginkortasuna hobetzeko 

(haien gaitasuna edo bizitza 

erabilgarria handitu gabe). 

• Hondakinen CSRa prestatzeko 

instalazioetan inbertsioak 

egitea, errausketa bidez 

energia aprobetxatzeko. 

Inbertsio hori finantzatzeko, 

ezinbestekoa izango da 

inbertsio horren helburua 

erregai solido berreskuratuak 

lortzea, aldez aurretik 

balorizazio-eragiketa egin zaien 

hondakinetatik abiatuta. 

5. 

Ingurumena kudeatzeko 

digitalizazio-tresnak 

garatzea. 

100.500.0000,00. 

• Digitalizazioa funtsezkoa da 

hornidura-kate segurua eta 

irisgarria bermatzeko; erregistro 

elektronikoak garatu behar 

dira, hondakinen ekoizpenari 

eta kudeaketari buruzko 

informazioa eta mugimenduak 

biltzeko, jardueraren 

trazabilitatea bermatuz. 

• Ingurumen-kudeaketan 

garrantzitsua den ingurumen-

informazioa digitalizatzea. 

6. 

Ekonomia zirkularra 

sustatzea enpresaren 

esparruan. 

158.300.000,00. 

• Inbertsio honen gainerako 

neurrien osagarri, hondakinak 

kudeatzeko eredu berri bat 

sustatzeko. 
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• 1-4. neurriak: Autonomia Erkidegoekiko 

lankidetza-organoan adostutako inbertsioak 

lurraldeka banatzea, ondoren Ministro 

Kontseiluaren Itun bidez onartzea eta 

inplikatutako AAPPek (Administrazio Publikoek) 

zuzeneko betearazpenaren bidez jarduerak 

garatzea.  

• 5. neurria: zati bat MITERDek zuzenean egindako 

inbertsioen bidez, digitalizazioaren esparruan 

beharrezkoak diren garapen informatikoak edo 

telematikoak kontratatuta. Beste zati bat, 

Autonomia Erkidegoekiko lankidetza-organoan 

adostutako inbertsioen lurraldekotzearen bidez). 

Azkenik, enpresei dirulaguntzak emateko aukera 

ere aurreikusten da, Estatuko Administrazio 

Orokorrak kudeatuta. 

• 6. neurria: zati bat Autonomia Erkidegoekiko 

lankidetza-organoan adostutako inbertsioen 

lurraldekotzearen bidez, ondoren Ministro 

Kontseiluaren Itun bidez onartuta eta 

inplikatutako AAPPek zuzeneko betearazpenaren 

bidez jarduerak garatuta. Beste zati bat, Estatuko 

Administrazio Orokorrak bere eskumen-

eremuaren barruan kudeatutako dirulaguntzen 

bidez.  
 

 

• 1-4 neurriak: AAEEek/TTEEek betearaztea, 

sektore-konferentzian lurraldeka banatu 

ondoren.  

• 5. neurria: Estatua, MITERD/SEMA/DGCEA; AGEk 

AAEEek/TTEEek betearaztea, sektore-

konferentzian lurraldeka banatu ondoren.  

• 6. neurria: AAEEek/TTEEek betearaztea, sektore-

konferentzian lurraldeka banatu ondoren.  

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023 epea. 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 13. osagaian, ETE-ARI 

LAGUNTZAri buruzkoan. 

 

 

 

 

V. PALANKA 

INDUSTRIA EHUNAREN ETA ETE-AREN MODERNIZAZIOA ETA DIGITALIZAZIO, TURISMOAREN BERRESKURAPENA 

ETA EKINTZAILEA IZATEKO BULTZADA. 

13. osagaia. ETE-ARI BULTZADA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  4.894.350.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GAI EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA / 

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Ekintzailetza.  

 

367.795.000,00 € 

 

 

 
Hazkundea. 

 

498.000.000,00 € 

 

 Digitalizazioa eta Berrikuntza. 

 

3.508.986.000. 00 € 

 

 

 

Merkataritzari laguntza. 

 

317.719.000.,00 € 

 

 

Nazioartekotzea. 

 

201.850.000.,00 € 

8%

10%

72%

6% 4%
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EREDU TURISTIKOAREN ERALDAKETA JASANGARRITASUNERANTZ. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsio honen helburua ingurumenaren, arlo sozioekonomikoaren eta lurralde-arloaren jasangarritasun 

turistikoa bultzatzea da. Inbertsio horren barruan, honako hauek nabarmentzen dira: 

 

• 2. azpineurria: Helmugako Jasangarritasun Planak: Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak 

Administrazioaren hiru mailen artean lankidetzan jarduteko mekanismoak dira: Estatuko 

Administrazio Orokorra, Autonomia Erkidegoak (AAEE), Toki-erakundeak (TTEE) eta sektore pribatua. 

 

Turismo-sektorean eraldaketa-jarduerak bultzatzea du helburu, trantsizio berdearen, trantsizio 

digitalaren eta turismo-lehiakortasunaren hobekuntzaren eremuetan. 

 

Neurri hori inplementatzeko, honako sekuentzia honi jarraituko zaio: 

 

JTLP-AK ERATZEN DITUZTEN JARDUKETAK, HONAKO EREMU HAUETAN: 

Trantsizio berde eta jasangarria: 

• Ingurumena lehengoratzea: isurketak kudeatzea, azpiegituren 

paisaia lehengoratzea, hezegune degradatuak berreskuratzea, 

fauna eta florarako habitatak sortzea, korridore ekologikoak eta 

korridore berdeak sortzea, saneamendu integraleko planak, uren 

berrerabilpena, ibilguak eta banbak egokitzea, izurriteak 

prebenitzea, uholdeak prebenitzea, eraikinak birgaitzea eta abar. 

• Klima-aldaketa eta haren azpiegiturak egokitzea: ildo horretako 

jarduerak garatzea, alerta goiztiarra, jarraipena eta ebaluazioa, 

turismo-denboraldira egokitzeko eskaintza alternatiboa sortzea eta 

abar.  

V. PALANKA 

INDUSTRIA EHUNAREN ETA ETE-AREN MODERNIZAZIOA ETA DIGITALIZAZIO, TURISMOAREN BERRESKURAPENA 

ETA EKINTZAILEA IZATEKO BULTZADA. 

14. OSAGAIA. TURISMO-SEKTOREAREN MODERNIZAZIOA ETA LEHIAKORTASUNA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.400.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIOA / GAI 

EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 
Eredu turistikoaren eraldaketa 

jasangarritasunerantz.  

 

1.923.000.000,00 € 

 

 

 

Helmugetarako eta turismo-

sektorerako digitalizazio- eta 

adimen-programa. 

 

337.000.000,00 € 

 

 

Turismo-erresilientziarako 

estrategiak penintsulaz kanpoko 

lurraldeetarako. 

 

220.000.000,00 € 

 

 

 

Jarduketa bereziak 

lehiakortasunaren esparruan. 

 

920.000.000,00 € 

57%

10%

6%

27%
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• Jasangarritasun Ziurtagiriak: ziurtapen turistikoko sistemak ezartzea 

(EMAS, ETIS eta abar). 

• Ekonomia zirkularreko neurriak ezartzea zerbitzu publikoetan: 

Hondakinak murriztea, bereiztea edo berrerabiltzea, hornidura-

katearen trazabilitatea hobetzea eta abar. 

• Natura-guneetako erabilera publikoaren kudeaketa: naturan 

Oinarritutako irtenbideak, erabilera publikoko ekipamenduen sorrera 

eta hobekuntza, leku berezietarako sarbidearen erregulazioa, 

ibilbide mugatuak, aparkalekuak, erabilera publikoko zerbitzuen 

diseinua eta abiaraztea, lankidetza publiko-pribatuko araubidea 

ezartzea. 

• Zerbitzu ekosistemikoen balioespena: baliabide berezien 

Aprobetxamendu turistikorako formulak. 

• Egoiliarren eta turisten komunikazioa eta sentsibilizazioa: 

Sentsibilizazio kanpainak.  

• Hiri-ingurunea hobetzeko jarduketak: Kableak lurperatzea, elementu 

publikoak hobetzea (fatxadak, zoladurak eta abar), terraza 

erabiltzeko araudia, parkeak eta lorategiak egokitzea, zaborrontziak 

estaltzea, dekorazioa edo fatxada, grafitiak kentzea, zarataren 

aurkako pantailak, iturriak berrerabiltzea, kaleak birgaitzea eta abar. 

• Barneko turismo-helmugen garapena: Landa-inguruneetan 

hurbileko turismoa hautematea, diseinatzea eta sustatzea. 

• Turismo-eremuak birmoldatzea: Kultura-ondarea sustatzea, 

sustatzea eta garatzea turismo-erabilerarako, birmoldaketarako 

azterlanak, sistemen diseinua, birmoldaketarako lankidetza publiko-

pribatuko araudia eta mekanismoak, hondartzetan sartzeko 

oztopoak kentzeko jarduketak, ekipamendu zaharkituak kentzea, 

hirigintza-konpentsazioko sistemak, berdeguneak sortzea, 

ekipamendu turistikoak zonen eta erabileren arabera elkartzea. 

Efizientzia energetikoa: 

• Eraikuntzan eta azpiegitura eta zerbitzu publikoetan CO2 gutxiago 

isurtzea.  

• Klima-aldaketa murriztea: Ingurumen-teknologiak ezartzea, 

klimatizazio-sistemen hobekuntza edo eraginkortasun energetikoa, 

inguratzaile termikoa, argiztapen eraginkorra, ekipamendu 

publikoko energia-sistema berriztagarriak eta abar. 

• Deskarbonizazioa: Karbono-aztarna kudeatzeko sistema digitalak 

ezartzea, ibilgailu elektrikoa garraio publikoan, ibilgailu 

elektrikoentzako karga-puntuak. 

• Mugikortasun jasangarria: Hiri-mugikortasuneko planak, hiri- eta 

landa-eremuko helmuga turistikoen ibilerraztasuna. 

• Motorrik gabeko ibilbideak egokitzea: Bide berdeen proiektuak, 

bide-zorua bide berdeetara egokitzea, bideak eta bidezidorrak 

egokitzea, ekipamendu turistikoak hornitzea, konponketa-estazioak, 

birkarga sortzea, erabilera turistikorako estazioak berreskuratzea, ur-

puntuak instalatzea eta abar. 

Trantsizio digitala:  

• Helmugako turistarentzako baliabide eta zerbitzuen komunikazioa 

eta sarbidea: Plataformak, webguneak, aplikazioak edo tresna 

digitalak, Microsites inspirazio, sustapen eta/edo merkaturatze 

turistikoaren zerbitzura daudenak, eta sustapenerako eta marketin 

digitalerako beste tresna batzuk. Liburuxka digitalak eta bestelako 

materialak (mapak, katalogoak, agendak eta abar) diseinatzea eta 

garatzea, turismo-informazioa pertsonalizatzea, gida interaktiboak 

garatzea, turismo-ibilbideen plangintza pertsonalizatua egitea, 

testuinguruan kokatutako turismo-informazioa banatzea, bidaia-
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koadernoak, errealitate birtual-mistoan oinarritutako murgiltze-

errealitatearen garapenak. 

• Turismoak helmugan sortzen duen inpaktuaren kudeaketa: 

Helmugako konektibitatearen eta sentsoreen arloko azpiegiturak 

garatzea eta kudeatzea (zuntz optikoko azpiegiturak hedatzea, 

5GNSA eta 5GSA zerbitzuak turistarentzat, hiri-altzariak estaltzea, 

Cloud Computing eta Edge computing garatzeko prozesuak 

identifikatzea, Wifi edo WiMax udal-sareak sartzea, sentsoreak 

konektatzeko sareak sartzea, Big Data eta adimen artifizialeko 

konponbideak, Ingurumen-parametroen eta parametro sanitarioen 

jarraipena). 

• Helmugako turismo-enpresak eta -hornitzaileak: Sektorea 

dinamizatzeko ekintzak, helmugako turismo-sektoreko langileen 

eraldaketa digitalerako prestakuntza- eta gaikuntza-tresna digitalak. 

Inplikatutako eragile nagusien hub-ak edo datu-biltegiak 

diseinatzea, garatzea eta kudeatzea.. 

• Gobernantza publikoa eta haren teknologiarako sarbidea: 

Herritarrek parte hartzeko eta turismo digitalerako plan bat garatzea, 

aginte-koadroak, on-line kudeaketa-sistemak, gorabeherak, 

komunikaziorako tresnak, helmugako kudeatzaileen prestakuntza 

eta gaikuntza teknologia berrien eta tresna digitalen erabileran.  

Lehiakortasun turistikoa. 

• Baliabide turistikoen inbentarioa: Baliabideen informazio 

geografikoko sistemak, eskaintza turistikoaren azterlanak, 

baliabideen erabilera turistikoaren inbentarioak eta ebaluazioa, 

inbentario edo azpiegitura berdeak eta berreskuratu beharreko 

eremuak. 

• Turismo-eskaintza berria sortzea. 

• Irisgarritasuna hobetzea: Oztopo fisikoak kentzea, eraikin publikoak 

egokitzea, irisgarritasun fisikoa, premia bereziak dituzten 

taldeentzako informazio-eskuragarritasuna hobetzea, garraio 

berezia. 

• Turismo aktiboko ekipamendua sortzea: Bidezidorrak, parkeak edo 

turismo aktiboa diseinatzea eta egokitzea, kudeaketa publiko-

pribatuko sistemak ezartzea. 

• Zerbitzu turistikoetarako ekipamenduak kudeatzea: Erabilera 

turistikorako udal-eraikinak hobetzea, produktu turistikoak garatzea, 

baliabideak produktu turistiko bihurtzeko laguntza-neurriak, turismo-

produktuen garapenean parte-hartze publiko-pribatua bultzatzea, 

baliabideen seinaleak, produktuak eta helmugak diseinatu, hornitu 

eta instalatzea. 

• Turismorako tokiko produktuen balioa nabarmentzea: Nekazaritzako 

produktuak saltzeko ustiategiak bisitatzeko sistemak, tokiko 

produktuen azoka txikiak eta erakusketak edo dastatzeak. 

• Segurtasun- eta higiene-programak eta -protokoloak: Ekipamendu 

eta leku turistikoetan garbiketa-, desinfekzio-, prebentzio- eta 

profilaxi-metodoak eskuratzea, suteen aurkako babes-planak, eta 

mendiko eremuetako segurtasun- eta erreskate-planak. COVID 

protokoloak ezartzea. 

• Helmuga turistikoa kudeatzen duen erakundearen 

funtzionamendua: Smart office, Destination Management 

Organization-ak sortzea, funtsak kudeatzeko prestakuntza. 

• Emaitzak ebaluatzeko sistemak: Emaitzen adierazle-sistema, 

helmuga turistikoak kudeatzeko plataformak, tokiko eta eskualdeko 

jasangarritasun turistikoko planen eta programa nazionalaren 

ondorioen azterketak eta horien ondorioak. 
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• Helmugaren Kalitatea hobetzea: Ezarpena, hobekuntza-planak, 

bereizgarriak. 

 

Trantsizio berdea indartzeko asmoz, JTLPen % 35 bideratuko da gutxienez trantsizio berde eta jasangarriaren 

eta energia-eraginkortasunaren arloko jarduketetarako. Guztira 659,3 milioi euro bideratuko dira, 2. 

azpineurriko 1.858M €-ko guztizkoaren aldean. 

 

AZPINEURRIA ZENBATEKOA 

1. azpineurria: Turismo Jasangarriaren 2023ko 

Estrategia lantzea. 
5.000.000,00 € 

2. azpineurria: Helmugako Jasangarritasun 

Turistikoko Planak. 
1.858.000.000,00 €. 

3. azpineurria: Turismo-sektorearen gizarte-

iraunkortasuneko planak. 
20.000.000,00 € 

4. azpineurria. Turismo Jasangarritasun Integraleko 

Sistema sortzea. 
44.500.000,00 €. 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Helmugako Jasangarritasun Turistikoko 

Estrategia egitea eta onartzea; turismo-

administrazioaren jarduera egituratzeko, 

planifikatzeko, garatzeko eta ebaluatzeko 

oinarriak ezarriko ditu. 

• Estrategiaren tresna gisa, Helmugako 

Jasangarritasun Turistikoko Planen programa 

garatzea aurreikusten da; AAEEek eta TTEEek 

parte hartzeko baldintzak finkatzen ditu. 

• Lehen seihilekoan, Administrazio Publiko 

eskudunek Helmugetako Jasangarritasun 

Turistikoko Lurralde Planak (JTLP) aurkeztuko 

dituzte. 

 

 

• Estatuko Turismo Idazkaritzak (SETUR) 

Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Planak 

koordinatuko ditu hautatutako helmugetan 

inplementatu beharreko Jasangarritasun 

Turistikoko Planak jasotzen dituzten administrazio 

eskudunekin. 
• Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Plan bakoitza 

horretarako sortutako Aholku Batzorde batek 

egingo du, eta bertan hiru administrazio 

eskudunetako eta sektore pribatuko ordezkariek 

parte hartuko dute. Planean jasotako turismo-

xedeak kudeatzen dituzten toki-erakundeei 

dagokie funtsak gauzatzea, edo, bestela, 

lurralde-administrazioari, lurraldean kohesio-

jarduerak egiten direnean.  
• Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Plan 

bakoitzerako Jarraipen Batzorde bat sortzea 
Aholku Batzordearen barruan. (Estatu Idazkaritzak 
eta erakunde publiko eta pribatuak). 

• Administrazio eskudunen eta SETURen arteko 
jarraipen-bilerak urtero. 
 

EGUTEGIA.  

 

• 2021: Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Estrategia onartzea eta jarduketak aurkezteko 

prozesuaren hasiera iragartzea.  

• 2021: Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Planak onartzea (ekainaren 30a baino lehen). Funtsak 

transferitzea eta Batzorde Integratu bat ezartzea. 

• 2022-2023: Eskema errepikatzea. 
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HELMUGETARAKO ETA TURISMO-SEKTORERAKO DIGITALIZAZIO- ETA ADIMEN-PROGRAMA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Datuen ekonomian eta elkarreragingarritasunean oinarritutako adimen turistikoko sistema bat eraikitzeari 

ekitea.  

 

• 1. azpineurria: Helmuga Turistikoen Eraldaketa Digitalerako Plana: helmugako plataforma adimendun 

bat garatzea, turistentzako zerbitzu publiko eta pribatuen eskaintzari elkarreragingarritasuna 

emateko. 

 

• 2. azpineurria: Balio-kate Turistikoko Enpresen Eraldaketa Digitalerako Plana, Adimen Artifizialaren eta 

beste teknologia gaitzaile batzuen bidez: hainbat tresna eta egitura jarriko dira abian 

digitalizaziorako trakzio-makroproiektu bat egituratzeko, lankidetza publiko-pribatuaren bidez.  

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

1. azpineurria: 

 

• Helmugako plataforma adimenduna: 

merkatura irekitako lizitazio-prozesuaren 

bidez.  

• Helmuga Turistiko Adimenduen (HTA) Sarea 

bultzatzea eta sendotzea: kideen arteko 

ekitaldi, jardunaldi eta topaketa kopurua 

handitzea ahalbidetuko duen inbertsioa; 

prestakuntza eta gaikuntza; argitalpenak 

garatzea; zerbitzu komunak garatzea eta 

aditu-taldeak abian jartzea profil eta zerbitzu 

espezializatuak kontratatuz.  

• Adimen Turistikoko Sistema (ATS) 

administrazioentzat eta sektore 

turistikoarentzat: ATSa informazio turistiko 

guztia integratuko duen irtenbide teknologiko 

batean inbertituz garatuko da, eta, aldi 

berean, honako hauek finantzatuko dira: 

azterlanak, txostenak, datu-erosketak, 

topaketa sektorialak, ekitaldiak, jardunaldiak, 

informazio turistikoko aditu-taldeak abian 

jartzea, eta posizionamendua hobetzen 

lagunduko duten gure merkatu igorle 

nagusiei buruzko informazioa integratzea. 

Hori guztia profilak eta zerbitzu 

espezializatuak kontratatuz.  
 

2. azpineurria: 

 

• Sektore turistikorako "industrial data space" 

bat garatzeko programa: lankidetza publiko-

pribatuko tresnak datu-espazioaren 

azpiegituraren diseinua eta hedapena 

kudeatzeko erosketa publiko berritzailearen 

eta dirulaguntzen bidez.  

 

1. azpineurria:  

 

• Helmugako plataforma adimenduna: 

Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioa/Turismoko Estatu 

Idazkaritza/Berrikuntza eta Teknologia 

Turistikoak Kudeatzeko Estatuko Merkataritza 

Sozietatea, S.A.M.P (SEGITTUR).  

• HTA Sarea bultzatzea eta sendotzea: 

Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioa/Turismoko Estatu 

Idazkaritza/Berrikuntza eta Teknologia 

Turistikoak Kudeatzeko Estatuko Merkataritza 

Sozietatea, SAM.P (SEGITTUR).  

• Adimen Turistikoko Sistema (ATS) 

administrazioentzat eta turismo-

sektorearentzat: Industria, Merkataritza eta 

Turismo Ministerioa/Turismoko Estatu 

Idazkaritza/Berrikuntza eta Teknologia 

Turistikoak Kudeatzeko Estatuko Merkataritza 

Sozietatea, S.A.M.P (SEGITTUR), Gai 

Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitaleko 

Ministerioarekin koordinatuta.  

 

2. azpineurria: 

 

• "Industrial data space" programaren 

garapena: Gai Ekonomikoetako eta 

Eraldaketa Digitaleko Ministerioa Digitalizazio 

eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza, 

Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioarekin, Turismoko Estatu 

Idazkaritzarekin eta Berrikuntza eta 

Teknologia Turistikoak Kudeatzeko Estatuko 

Merkataritza Sozietatearekin (S.A.M.P.) 

koordinatuta. 
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• Lankidetza-ingurune publiko-pribatu bat 

garatzea "APP store" estiloan; lankidetza-

ingurune hori inbertitzea partzuergo publiko-

pribatu baten bidez. 

• "Azken miliako" deialdiak/lehentasunez ETEak 

eta elkarteak edo elkarteak). 

 

• Lankidetza-ingurune publiko eta pribatu "APP 

store" bat garatzea: Gai Ekonomikoetako eta 

Eraldaketa Digitaleko Ministerioa, Digitalizazio 

eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza, 

Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioarekin koordinatuta, Turismoko 

Estatu Idazkaritza.  

• "Azken milia" egiteko deialdia: Industria, 

Merkataritza eta Turismo Ministerioa, 

Turismoko Estatu Idazkaritza, organo 

instruktore gisa jardungo duena, eta 

Berrikuntza eta Teknologia Turistikoak 

Kudeatzeko Estatuko Merkataritza Sozietatea, 

SAM.P (SEGITTUR), laguntzak kudeatzeko 

Turismoko Estatu Idazkaritzaren erakunde 

laguntzaile gisa. Lurralde Administrazioek 

parte hartuko dute. 

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023 epea. 

 

 

JARDUKETA BEREZIAK LEHIAKORTASUNAREN ARLOAN. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Turismo-sektorearen lehiakortasuna inplementatzeko ekintzak, turismo-produktuaren garapenaren, energia-

efizientziaren eta sektoreko ekonomia zirkularraren bidez. 

 

• 1. azpineurria. Produktu turistikoaren garapena eta ekosistema turistikoaren modernizazioa: azpineurri 

hau funtsezko bi elementuk osatzen dute.  

 

o Turismo Produktu Jasangarria Garatzeko Estrategia bat egitea: turismo-ekosistemako 

eragileekin parte hartzeko prozesu baten esparruan hartu beharko da: sektoreko 

ordezkariak, turismo-produktuen kudeaketan adituak, akademikoak, Autonomia Erkidegoak, 

Toki-erakundeak eta gainerako erakunde-ordezkariak. Dokumentu horrek ustiatu eta sustatu 

daitezkeen turismo-produktuen definizioa eta sailkapena jasoko ditu.  

 

o Produktu turistikoak sortzen eta garatzen laguntzeko programa: produktu turistiko nazionala 

sortzen, garatzen eta dibertsifikatzen laguntzea, kanpora proiektatzeko eta Espainia Marka 

helmuga turistiko gisa sendotzeko.  

 

• 3. azpineurria. Turismo-erabilerako ondare historikoa mantentzeko eta birgaitzeko proiektu 

jasangarriak finantzatzea: ondarea mantentzeko, kontserbatzeko eta birgaitzeko proiektu 

jasangarriak finantzatzea; % 20ra arteko enpresen baterako inbertsioa egin daiteke. 

  

• 4. azpineurria. Turismo handiko eremuetan merkataritza-jarduera indartzea: turista asko biltzen diren 

eremuetan proiektuak egitea, turismoarekin elkartuta egiten den merkataritza-jarduera indartzeko, 

pandemiaren egoerak eragindako bisitarien beherakadak eragindako turismo-eremuetan 

modernizatuz, teknologia berriak sartuz eta merkataritza-jarduera suspertuz.  
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

1. azpineurria: Produktu turistikoaren garapena eta 

ekosistema turistikoaren modernizazioa.  

 

• Estrategia prestatzeko prozesuan, turismo-

ekosistemako eragileek parte hartuko dute: 

sektoreko ordezkariek, turismo-produktuen 

kudeaketan adituak direnek, akademikoek, 

Autonomia Erkidegoek, Toki-erakundeek eta 

erakundeetako ordezkariek.  

• Produktu turistikoak babesteko eta garatzeko 

programa urteko dirulaguntza zuzenen bidez 

ezarriko da, Produktuen Klubaren 

metodologiaren inguruan egituratutako 

erakundeentzat.  

3. azpineurria: Turismo-erabilerako ondare historikoa 

mantentzeko eta birgaitzeko proiektu jasangarriak 

finantzatzea. 

o Inbertsioa hiru esparrutan egingo da:  

o  

            1.- Estatuaren Titulartasuneko Higiezinak.  

 - Eraberritze eta Mantentze Lanak zuzenean 

kontratatzea.  

- Estatuko sektore publikoko beste erakunde 

batzuetara transferitzeak, eraberritze- eta 

mantentze-lanak kontratatzeko.  

2.- Hitzarmenak beste administrazio 

batzuekin.  

3.- Titulartasun publiko edo pribatuko 

ondasunak eraberritzeko eta mantentzeko 

jarduera txikietarako lehiaketa publikorako 

deialdia. 

 

4. azpineurria. Turismo handiko eremuetan 

merkataritza-jarduera indartzea. 

• Toki-erakundeek eremu turistikoetako 

merkataritzaren arloan aurkeztutako 

proiektuetarako laguntza-programa. 

 

 

1. azpineurria: Produktu turistikoaren garapena eta 

ekosistema turistikoaren modernizazioa. 

 

• Estatuko Turismo Idazkaritza, AAEEen parte-

hartzearekin, Turismo Produktuen Estrategia 

eta Turismo Produktuak sortzen eta garatzen 

laguntzeko programaren gidalerroak onartuz.  

 

3. azpineurria: Turismo-erabilerako ondare historikoa 

mantentzeko eta birgaitzeko proiektu jasangarriak 

finantzatzea.  

 

• Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioak (Turismoko Estatu Idazkaritzak) 

egingo du laguntzen deialdia, eta bertan 

parte hartu ahal izango dute turismo-

erabilerako ondare historikoaren ondasun 

higiezinak zuzenean edo erakunde 

autonomo edo kudeatzaileen bidez 

kudeatzen dituztenek. 

• Hitzarmenen kasuan, beste administrazio 

publiko batzuen bidez.  

• Gida Turismoko Estatu Idazkaritzak eta 

erakunde laguntzaileek egingo dute. 
 

4. azpineurria. Turismo handiko eremuetan 

merkataritza-jarduera indartzea. 

 

• Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa 

(Merkataritzako Estatu Idazkaritza eta 

Turismoko Estatu Idazkaritza) eta Toki-

erakundeak.  

 

EGUTEGIA. 

 

• 1. azpineurria: 2022-2023. 

• 3. azpineurria: 2022-2023. 

• 4. azpineurria: 2021-2023. 
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KONEKTIBITATEA INDARTZEA ERREFERENTZIAZKO ZENTROETAN, MOTOR SOZIOEKONOMIKOETAN ETA 

DIGITALIZAZIO SEKTORIALEKO TRAKZIO-PROIEKTUETAN. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

V. PALANKA 

INDUSTRIA EHUNAREN ETA ETE-AREN MODERNIZAZIOA ETA DIGITALIZAZIO, TURISMOAREN BERRESKURAPENA 

ETA EKINTZAILEA IZATEKO BULTZADA. 

15. OSAGAIA. KONEKTIBITATE DIGITALA, ZIBERSEGURTASUNARI BULTZADA ETA 5G-AREN HEDAPENA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.998.600.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GAI EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

Lurralde-egituraketa erraztea 

sareak hedatuz: banda zabal 

ultralasterra hedatzea. 

 

 

812.000.000,00 € 

 

 

 

Konektibitatea indartzea 

erreferentziazko zentroetan, 

motor sozioekonomikoetan eta 

digitalizazio sektorialeko trakzio-

proiektuetan 

 

480.000.000,00 € 

 

 

ETEentzako eta kolektibo 

kalteberentzako konektibitate-

bonuak. 

 

80.000.000,00 € 

 

 

 

Azpiegituren berrikuntza eta 

jasangarritasuna 

80.000.000,00 € 

 
Mugaz gaindiko azpiegitura 

digitalak hedatzea 
500.000.000,00 € 

 
5Ga hedatzea: sareak, aldaketa 

teknologikoa eta berrikuntza.  
1.405.000.000,00 € 

 

Zibersegurtasuna: herritarren, 

ETEen eta profesionalen 

gaitasuna indartzea eta 

sektoreko ekosistema bultzatzea. 

524.000.000,00 € 

21%

12%

2%
2%

13%

36%

14%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente15.pdf
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• Erreferentziako zentroetan eta zerbitzu publikoetan konektibitatea indartzeko ekintzak: oinarrizko 

zerbitzuak, asistentziakoak eta sozialak eskuratzeko aukera ematen duten zentroen konektibitatea 

eta ekipamendua sustatzeko neurriak bultzatu nahi dira, Erronka Demografikorako Idazkaritza 

Nagusiarekin koordinatuta lan eginez, zerbitzu horiek definitzeko eta deialdiak egiteko. (250 milioi 

euro eta 150 milioi erreferentziazko zentroetarako). 

 

o 250.000.000 euro bideratu dira, eta 150.000.000,00 euro dira erreferentziazko zentroetarako 

dira. 

 

• Gigabitaren gizartearentzako eta digitalizazio sektorialeko trakzio-proiektuei laguntzeko ekintzak: 

ultrakonektibitatea erraztea herrialdeko motor sozioekonomiko nagusietan eta gaitasun handiko 

eremuetan (uharte teknologikoak); ildo horretan, Gigabit 1eko konektibitatea jarduera sozial eta 

ekonomikoaren zentro dinamizatzaile nagusietara zabaltzea da Erkidegoko telekomunikazio 

politikaren helburu nagusietako bat.  

 

o 230.000.000,00 € bideratu dira sektoreko digitalizazio-proiektu berritzaileetan 

konektagarritasuna lortzeko, % 50eko ko-finantzaketa mailarekin. 

o 100.000.000,00 € bideratu dira poligonoak eremu zurietan konektatzeko, % 80ko ko-

finantzaketa mailarekin. 

  

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Erreferentziako zentroetan eta zerbitzu 

publikoetan konektibitatea indartzeko 

ekintzetarako, programa Autonomia 

Erkidegoekin eta Toki-erakundeekin 

lankidetzan gauzatuko da, jarduera-helburuak 

identifikatzea ahalbidetuko duen aurretiazko 

lankidetza-esparru bat ezarriz (hitzarmena edo 

beste bat).  

 

• Gigabit gizartearentzako ekintzetarako eta 

sektorea digitalizatzeko trakzio-proiektuei 

laguntzeko, programa bat eratuko da, Gigabit 

konektibitatea txertatzeko eta sektorea 

digitalizatzeko proiektu berritzaileei 

konektagarritasun-irtenbideak eskaintzeko 

jarduerak finantzatuko dituena.  

 

 

• Gai Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitaleko 

Ministerioa.  

• Funtsak nazioz azpiko mailetara bideratzeko, 

Administrazio zentralaren eta Administrazioko 

gainerako mailen arteko lankidetza-tresnak 

erabiliko dira: 

o Konektibitate-politiken maila handiko 

koordinazioa, Eraldaketa Digitalaren 

Konferentzia Sektorialaren bidez. 

Bertan, eskualde-ministroak 

Transformazio digitalarekin lotutako 

Presidenteordearekin eta Estatu-

idazkariekin biltzen dira. 

o 462/2015 Errege Dekretuak koordinazio 

operatiborako tresnak ezartzen ditu, 

besteak beste, banda zabala 

hedatzeko eskualdeko eta tokiko 

planak jakinarazteko eta baimentzeko 

eskakizunak. 

o Neurriak inplementatzeko, lankidetza-

hitzarmenak egin ahal izango dira 

administrazio zentralaren eta beste 

administrazio batzuen artean. 

 

 

 

 
 

EGUTEGIA.  

 

• 2021→ Erreferentziako zentroetan eta zerbitzu publikoetan konektibitatea indartzeko ekintzak: 

lankidetza-esparrua ezarriko da Autonomia Erkidegoekin eta Toki-erakundeekin. 
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• 2021-2023 → Gigabiten gizartearentzako eta digitalizazio sektorialeko trakizo-proiektuak babesteko 

ekintzak: Gigabit sarbidea sartzeko eta digitalizazio sektorialeko proiektuetarako konektibitate-

irtenbideak eskaintzeko jarduerak finantzatuko dira.  

 

5G-A HEDATZEA: SAREAK, ALDAKETA TEKNOLOGIKOAK ETA BERRIKUNTZA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Helburu nagusia 5Gren hedapenari ekitea da; hainbat neurri biltzen ditu, eta horien artean 

nabarmentzekoa da 5Gren estalduraren hedapena sustatzea eta bizkortzea lurralde osoan, 2025ean 

% 75eko populazio-estaldura lortzeko. (770.000.000,00 €). 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• 2021-2023 aldian laguntza-deialdien esparru 

bat gaituko da; deialdien esparrua 

norgehiagoka-prozesu baten bidez ezarriko 

da, merkatuko lehia-mekanismoei eutsiko 

zaiela eta operadore guztiek zabaldutako 

azpiegiturara sarbidea izango dutela 

bermatzeko. 

 

 

 

• Gai Ekonomikoetako eta Eraldaketa 

Digitaleko Ministerioa.  

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 16. osagaian, ADIMEN 

ARTIFIZIALEKO ESTRATEGIA NAZIONALAri buruzkoan. 

  

VI. PALANKA 

ZIENTZIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ALDEKO ITUNA. OSASUN SISTEMAREN GAITASUNAK INDARTZEA. 

16. OSAGAIA. ADIMEN ARTIFIZIALEKO ESTRATEGIA NAZIONALA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  500.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GAI EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA.  

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 
Adimen Artifizialeko (AA) 

Estrategia Nazionala. 

 

500.000.000,00 € 

 

100%
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VI. PALANKA 

ZIENTZIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ALDEKO ITUNA. OSASUN SISTEMAREN GAITASUNAK INDARTZEA. 

17. OSAGAIA. ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAKO SISTEMA NAZIONALAREN GAITASUNEN ERREFORMA 

INSTITUZIONALA ETA INDARTZEA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.380.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOA.  

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Plan Osagarriak AAEEekin. 

 

286.166.000,00 € 

 

 

 

SECTIko eragileen gaitasunak, azpiegiturak eta ekipamenduak 

indartzea. 

 

 

445.190.000,00 € 

 

 I+G+b proiektu Publiko Pribatu berriak, diziplinartekoak, kontzeptu-

probak eta laguntzak ematea nazioarteko lehiaketa-deialdien 

ondorioz. Abangoardiako I+G, gizartearen erronkei begira. 

Merkataritza aurreko erosketa publikoa.  

 

 

 

1.167.000.000 € 

 

  

Karrera zientifiko berria. 

 

294.020.000,00 € 

 

 Ezagutzaren transferentzia. 

 
402.200.000,00 € 

 Osasuna. 490.470.000,00 € 

8%

13%

35%9%

12%

14%

3%1% 5%
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 17. osagaian, ZIENTZIA, 

TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAKO SISTEMA NAZIONALAREN GAITASUNEN ERREFORMA 

INSTITUZIONALA ETA INDARTZEAri buruzkoan. 

  

 

 Ingurumena, klima-aldaketa eta energia. 

 

 

 

98.880.000,00 € 

 I+G+b automobilgintza jasangarrian (PTAS).  
 

40.000.000,00 € 

 Sektore aeroespaziala. 
 

160.000.000,00 € 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio interesgarririk 18. osagaian, OSASUN 

SISTEMA NAZIONALAREN BERRIZTAPENA ETA HEDAPENAri buruzkoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PALANKA 

ZIENTZIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ALDEKO ITUNA. OSASUN SISTEMAREN GAITASUNAK INDARTZEA. 

18. OSAGAIA. OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN BERRIZTAPENA ETA HEDAPENA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  1.069.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  OSASUN MINISTERIOA.  

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

Osasun Sisteman goi-mailako 

teknologiako ekipoetan 

inbertitzeko plana. 

 

792.100.000,00 € 

 

 
Osasunaren prebentzioa eta 

sustapena indartzeko ekintzak. 
62.050.000,00 € 

 
Osasun-krisien aurrean erantzuteko 

gaitasunak areagotzea. 
80.910.000,00 € 

 

Osasun arloko profesionalen 

prestakuntza eta ezagutza 

partekatzeko baliabideak. 

13.140.000,00 € 

 
Produktuen kontsumoa 

arrazionalizatzeko plana. 
20.800.000,00 € 

 
Farmazialariak eta jasangarritasuna 

sustatzea. 
100.000.000,00 € 

74%

6%

8%
1%2%

9%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente18.pdf
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EREDU TURISTIKOAREN ERALDAKETA JASANGARRITASUNERANTZ. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Herritartasun digitalak gaitzeko ekintzak:  

 

• Herritartasun digitalak gaitzea, besteak beste: programaziora eta robotikara bideratutako jarduerak, 

sexua edo adina bereizi gabe. Ekimen hau Udalekin elkarlanean abiaraziko da, eta saio eta 

aholkulariak emateko espazio fisiko bat jarriko dute ikasleen eskura. 

 

• Herritarrentzako jarduerak, on-line komunikazio eta transakzio seguruak egiten laguntzeko, beren 

gailu elektronikoak erabiliz.  

 

• Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako gaitasun digitalak: lehentasun demografikoko 

eremuetan gaikuntza digitaleko programak garatzea, batez ere adinekoentzat, emakumeentzat eta 

haur eta gazteentzat. 

 

• Haur-pobreziaren aurka borrokatzeko gaitasun digitalak: bazterketa digitalaren arriskuan dauden 

haur eta nerabeei oinarrizko gaitasun digitalak emateko metodologia, edukiak eta material 

didaktikoak diseinatzea. 

 

 

 

 

 

VII. PALANKA 

HEZKUNTZA ETA EZAGUTZA, PRESTAKUNTZA JARRAITUA ETA GAITASUNEN GARAPENA. 

19. OSAGAIA. GAITASUN DIGITALEN PLAN NAZIONALA (digital skills). 
ZENBATEKOA GUZTIRA:  3.593.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GAI EKONOMIKOETAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA / 

HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAKO MINISTERIOA / KANPO 

ARAZOETAKO MINISTERIOA, EUROPAKO BATASUNA ETA LANKIDETZA / 

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO 

MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 
Gaitasun digital 

zeharkakoak.  

 

735.200.000,00 € 

 

 

 

Hezkuntzaren Eraldaketa 

Digitala. 

 

1.412.000.000,00 € 

 

 
Enplegurako gaitasun 

digitalak. 

 

1.255.800.000,00 € 

 

 

 

Profesional digitalak. 

 

190.000.000,00 € 

21%

39%

35%

5%
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Prestakuntza digitalari laguntzeko zentroen 

sarea: hitzarmena sinatu dute Gai 

Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitaleko 

Ministerioak eta Hezkuntza eta Lanbide 

Heziketakoak.  

• Hitzarmenak. Hezkuntza eta Lanbide 

Heziketako Ministerioarekin (MEFP), AAEEekin 

eta Toki-erakundeen atxikipenarekin, bai eta 

irabazi-asmorik gabeko enpresekin eta 

erakundeekin ere.  
 

 

• Herritartasun digitalak gaitzeko: Gai 

Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitaleko 

Ministerioa; Hezkuntza eta Lanbide Heziketako 

Ministerioa, AAEEekin lankidetzan; azken 

horiek, hala badagokio, TTEEak inplikatuko 

dituzte, eta dagokien programako 

hitzarmenei atxiki beharko zaizkie.  

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021-2024. 
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BIZTANLERIA AKTIBOAREN RESKILLINGA ETA UPSKILLINGA LANBIDE KUALIFIKAZIOEI LOTUTA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Biztanleria aktiboaren gaitasun profesionalak mantentzea eta hobetzea helburu duten lau jarduera bereizi 

daude sartuta:  

 

• Titulazio profesionalizatzailerik ez duten pertsonen lan-esperientziaren eta prestakuntza-bide ez-

formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzea eta egiaztatzea.  

 

• Lanbide Kualifikazioen Katalogoko konpetentzia-atalei lotutako landunentzako eskaintza modular 

digitalaren helburua da langile okupatuek digitalizazioari buruzko ezinbesteko prestakuntza 

eskuratzea, profesional gisa duten banakako lehiakortasunari eusteko. 

 

• Lanbide Heziketaren malgutasuna eta irisgarritasuna, "Mentore Ikasgelak" sortuz. 

 

• Pertsona landunen eta langabeen reskillingera eta upskillingera bideratutako modulukako 

prestakuntza: sortzen ari diren konpetentziei buruzko prestakuntza, bilakaera azkarrekoa eta 

prospektiboa enplegu-sorkuntzan. 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 
• Lanbide-gaitasunak egiaztatzeko, honako 

honetan datza inbertsioa: lanbide-gaitasunak 

aitortzeko eta egiaztatzeko deialdi irekiaren 

prozesu iraunkor bat abiaraztea, 

prozeduretan oinarrizko gaitasunen 

egiaztapena sartzea, eta gaitasunak 

egiaztatzeko planak abiaraztea sektoreka eta 

enpresaka, sektore bakoitzeko sindikatu- eta 

enpresa-erakundeen lankidetzarekin. 

 

• Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa 

eta Autonomia Erkidegoak.  

• Korrespondentzia anizkoitzen analisiaren 

bidez, kredituak banatuko zaizkie AAEEei 

prozeduraren ondoriozko jarduketetarako, eta 

aipatutako Ministerioak kudeaketa-lurraldean 

betearaziko du. 

• MEFP (Hezkuntza eta Lanbide Heziketako 

Ministerioa), AAEEak eta Toki-erakundeak, 

VII. PALANKA 

HEZKUNTZA ETA EZAGUTZA, PRESTAKUNTZA JARRAITUA ETA GAITASUNEN GARAPENA. 

20. OSAGAIA. LANBIDE HEZIKETA BULTZATZEKO PLAN NAZIONALA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  2.075.965.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAKO MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

 

Biztanleria aktiboaren reskillinga eta 

upskillinga, lanbide kualifikazioei 

lotuta.  

 

1.220.267.000,00 € 

 

 

 

Lanbide Heziketaren Eraldaketa 

Digitala. 

 

256.100.000,00 € 

 

 
Lanbide Heziketaren berrikuntza eta 

nazioartekotzea. 

 

598.998.000,00 € 

 

59%

12%

29%
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Gaitasun Unitate bakoitzeko, hautagaiko 240 

€-ko modulua aplikatuko da.  

• Eskaintza modularreko ekintza ezartzeko, 30 

orduko digitalizazio aplikatuko modulu bat 

emango zaio landunen kolektibo hautatu 

bati, sektore-, geografia-, funtzio- eta genero-

banaketa orekatuko irizpideei jarraikiz. 

Prestakuntza jaso duen langile bakoitzeko 

gutxi gorabeherako kostu-modulua 245 €-koa 

da.  

• MENTORE Ikasgeletarako, prestakuntza-

aukera gutxien dituzten udalerrietarako 

inbertsioa inplementatuko da, biztanleriaren 

banaketa orekatuari eta landa-eremuetan 

zerbitzuak emateari lotutako helburuak 

kontuan hartuta. Hiru urtean 2.250 udalerritara 

iristea aurreikusten da, eta horiek aurreko 

urteetako kredituen kargura sortutako 

Mentore Ikasgeletara gehituko lirateke. 

Modulu aplikatua 4.000 €-koa da ikasgelako.  

• Landunei eta langabeei reskillingeko eta 

upskillingeko prestakuntza emateko, 

prestakuntza modularra emango da, 

gutxienez 30 ordukoa, eta prestakuntza-

beharren arabera aldatu ahal izango da. 

Prestakuntza premia horiek Lanbide 

Kualifikazioen Katalogoan jasoko dira. 

Prestakuntza LHko ikastetxeen sareak egingo 

luke, bai hezkuntza-sistemakoak, bai lanbide 

heziketa emateko baimena duten beste 

ikastetxe batzuetakoak. Moduluaren kostua 

prestatutako pertsona bakoitzeko 549 €-koa 

izatea kalkulatzen da.  
  

MEFP zuzenean kudeatutako deialdiaren 

bidez. 

• Gizarte Solaskideen laguntza ere behar da. 

 

EGUTEGIA.  

 

• 2020-2024. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII. PALANKA 

HEZKUNTZA ETA EZAGUTZA, PRESTAKUNTZA JARRAITUA ETA GAITASUNEN GARAPENA. 

21. OSAGAIA. HEZKUNTZA SISTEMAREN MODERNIZAZIOA ETA DIGITALIZAZIOA, 0-3 URTEKO HEZKUNTZA 

GOIZTIARRA BARNE. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  1.648.100.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAKO MINISTERIOA. 
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 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

Haur Hezkuntzako lehen zikloan 

eskolatzea sustatzeko programa, 

titulartasun publikoko plaza 

berriekin (batez ere 1 eta 2 

urtekoak): eraberritzea/birgaitzea 

eta unitate berrietarako 

ekipamendua; eraikuntza eta 

ekipamendu berriak; eta 

funtzionamendu-gastuak. 

 

 

670.990.000 €  

 

 

 

Orientazio, Aurrerapen eta 

Hezkuntza aberasteko Programa, 

hezkuntza-konplexutasun bereziko 

ikastetxeetan (#PROA programa). 

 

 

320.000.000 €  

 

 

Hezkuntza aldetik zaurgarria den 

ikasleari Laguntza eta Orientazio 

Pertsonala eta Familiarra emateko 

Unitateak sortzea eskola-eremu eta 

-barrutietan kokatutako hezkuntza-

zerbitzuetan edo zerbitzu 

psikopedagogikoetan. 

 

124.710.000 €  

 

 

 

 

Irakasle eta ikertzaileen 

prestakuntza eta gaikuntza. 

 

383.120.000 €  

 

 

 

Unibertsitateko azpiegitura 

digitalak, ekipamendua, 

teknologiak, irakaskuntza eta 

ebaluazio digitalak hobetzea. 

 

146.880.000 €  

 

41%

19%

8%

23%

9%
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HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOAN ESKOLATZEA SUSTATZEKO PROGRAMA, TITULARTASUN PUBLIKOKO PLAZA 

BERRIEKIN (1 ETA 2 URTE BITARTEAN); ERABERRITZEA/BIRGAITZEA ETA UNITATE BERRIETARAKO EKIPAMENDUA; 

ERAIKUNTZA ETA EKIPAMENDU BERRIA; ETA FUNTZIONAMENDU GASTUAK. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko gutxieneko baldintzetara egokituko diren plaza berriak sortzea:  

 

• Azpiegitura: Eraberritzea/Birgaitzea eta gela berrietarako ekipamendua, espazioa egokitzeko edo 

ikasgelak eraikitzeko eraberritzeak/birgaitzeak eta obrak behar dituzten ikastetxeetako eraikinetatik 

abiatuta, eta haur-eskola berriak eta ekipamendua eraikitzea, bai Autonomia Erkidegoko 

Administrazioaren titulartasunekoak, bai tokikoak. 

 

• Funtzionamendua: Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nahiz toki administrazioaren 

titulartasuneko plaza berriak sortzea. 

 

INBERTSIOA AZPIEGITURAN ETA EKIPAMENDUAN 65.382 PLAZA BERRI. 

INBERTSIOA FUNTZIONAMENDUAN 43.588 PLAZA BERRI. 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Autonomia Erkidegoetako Hezkuntza 

Administrazioekiko lurralde-lankidetzaren 

bidez, Hezkuntzako Konferentzia 

Sektorialaren esparruan, zeinak, Ministroen 

Kontseiluak baimena eman ondoren, 

finantzaketaren lurralde-banaketarako eta 

betearazpenaren jarraipenerako baldintzak 

eta irizpideak onartuko baititu.  

 

 

 

 

• Autonomia Erkidegoetako Hezkuntza 
Administrazioek eta toki korporazioek, 
Autonomia Erkidegoen bitartez  

EGUTEGIA.  

 

• 2021-2024. 
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IRAUPEN LUZEKO LAGUNTZA ETA ZAINKETEN PLANA: DESINSTITUZIONALIZAZIOA, EKIPAMENDUAK ETA 

TEKNOLOGIA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Jarduera-ildo honek honako jarduketa hauek zehazten ditu:  

 

• Zaintza-politiken egungo egoeraren ebaluazioa egitea, bereziki Autonomiaren Aldeko eta 

Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemarena, hobetzeko premiak adierazteko eta proposamenak 

egiteko. 

• Desinstituzionalizaziorako Estrategia Nazionala egitea: azterlanak eta hedapen-kanpainak. 

• Politika berrien funtzionamenduari buruzko hiru proiektu pilotu finantzatzea gutxienez, ikaskuntzarako 

palanka izan daitezen. 

• Sustatu nahi den iraupen luzeko zaintza-eredua aldatzeko ezaugarri egokiak dituzten egoitza-

zentroak bermatzea. 

• Eguneko zentro berritzaileak eta komunitatean integratuak sustatzea, bizilekuaren hurbiltasunean 

laguntzak eta zainketak ahalbidetzeko, landa-eremuetan garapena bultzatuz. 

• Autonomia pertsonala sustatzen laguntzen duten etxeko ekipamenduak sartzea telelaguntza 

aurreratua edo beste edozein bitarteko teknologiko erabiliz. 

 

 

 

VIII. PALANKA 

ZAINTZA-LANEN EKONOMIA BERRIA ETA ENPLEGU POLITIKAK. 

22. OSAGAIA. ZAINTZA-LANEN EKONOMIARAKO TALKA-PLANA ETA INKLUSIO POLITIKAK INDARTZEA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  2.492.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GIZARTE ESKUBIDEEN ETA 2030 AGENDAREN MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

Iraupen luzeko laguntza eta 

zainketen plana: 

desinstituzionalizazioa, 

ekipamenduak eta teknologia. 

 

2.100.000.000,00 €  

 

 

 

Gizarte Zerbitzuak 

Modernizatzeko Plana: 

Eraldaketa teknologikoa, 

berrikuntza, prestakuntza eta 

haurren arreta indartzea. 

 

899.100.000,00 €  

 

 Herrialde Irisgarria Plana. 

 

157.500.000,00 € 

 

 
Indarkeria matxistaren aurka 

babesteko plana. 

 

153.400.000,00 € 

 

 
Asilo-eskatzaileak hartzeko 

gaitasuna eta eraginkortasuna 

handitzea. 

190.000.000,00 € 

 

 

 
  

60%
26%

5%
4% 5%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente22.pdf
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Lehenengo hiru inbertsio-motei dagokienez, 

Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendaren 

Ministerioak proposatutako ebaluazio- eta 

analisi-prozesuak zuzendu eta gauzatuko 

ditu, kanpoko laguntza teknikoarekin. 

Finantzatuko diren berrikuntza-proiektu 

pilotuak ere hautatuko ditu, eta monitorizatu 

eta ebaluatu egingo ditu. Proiektu horiek 

gauzatzen hainbat autonomia erkidegotako 

eta toki-erakundetako gizarte-zerbitzu 

publikoek parte hartuko dute, eta Hirugarren 

Sektoreko erakundeak edo beste erakunde 

espezializatu batzuk izan ahalko dira.  

 

 

 

• Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendaren 

Ministerioa, Autonomia Erkidegoak eta Toki-

erakundeak.  

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021-2023. 

 

GIZARTE ZERBITZUAK MODERNIZATZEKO PLANA: ERALDAKETA TEKNOLOGIKOA, BERRIKUNTZA ETA 

HAURREN ARRETA INDARTZEA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Jarduera-ildo honek honako jarduketa hauek zehazten ditu:  

 

• Gizarte-zerbitzuen arretan teknologia berriak sartzeko programa integralak ezartzea, eraginkortasuna 

eta kalitatea hobetzeko. 

 

• Gizarte-zerbitzuen informazio- eta kudeaketa-sistemak hobetzeko tresna teknologiko espezifikoak 

garatzea eta ezartzea. 

 

• Gizarte-zerbitzuen esparruan berrikuntza sustatzen duten proiektu pilotuak finantzatzea. 

 

• Prestakuntza-programa bat diseinatzea eta garatzea, Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoko 

teknikarientzat eta iraupen luzeko laguntza eta zainketen eredua aldatzen parte hartzen duten 

langileentzat. 

 

• Haurren eta nerabeen arretarekin lotutako hainbat alderditan inbertitzea: 

 

• Gizarte-zerbitzuak baldintza seguruetan ematen direla ziurtatzea, profesionalentzat eta 

erabiltzaileentzat.  
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Gizarte-zerbitzuen digitalizaziorako eta 

hobekuntza teknologikorako, proiektu 

pilotuetarako eta haurren eta nerabeen 

arreta hobetzeko prozesurako funtsak 

Autonomia Erkidegoek betearaziko dituzte.  

• Tresna teknologikoen garapenarekin lotutako 

inbertsioak Gizarte Eskubideen eta 2030 

Agendaren Ministerioak eta Berdintasun 

Ministerioak ezarriko dituzte, beren 

eskumenen arabera.  

 

 

• Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendaren 

Ministerioa, Berdintasun Ministerioa, 

Autonomia Erkidegoak eta Toki-erakundeak.  

• Hezkuntza eta Lanbide Heziketako 

Ministerioaren eta Lan eta Gizarte 

Ekonomiako Ministerioaren laguntza ere 

izango da.  

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 

 

HERRIALDE IRISGARRIA PLANA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Inbertsio honen funtsa irisgarritasuna ikuspegi integral batetik hobetzea da, honako hauekin lotutako 

jarduketen bidez: Administrazio Publikoekiko komunikazio-kanal guztiak, arreta berezia jarriz irisgarritasun 

kognitiboan, irakurketa erraza bezalako tresnekin, eta eraikin publiko bateko irisgarritasuna, osasun-

zerbitzuetarako eta osasuna sustatzeko eta babesteko espazio fisikoen egokitzapena, irisgarritasun fisikoa 

eta sentsoriala Ikastetxeetan, obrak eta arrazoizko egokitzapenak espazioetan eta garraio publikoko 

ibilgailuetan, ondare historikoko espazioetan irisgarritasuna erraztuko duten arrazoizko obrak eta doikuntzak, 

eta udalerriei dirulaguntzak ematea obrak egin eta ekipamenduak eros ditzaten, lehentasuna emanez 

landa-inguruneari eta eremu kalteberei, komunikazio-kanpainei eta I+G+b arloari. 
 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Funtsa eskumenen arabera banatuko 

litzateke Administrazioan.  

 

 

• Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendaren 

Ministerioa, Berdintasun Ministerioa, 

Autonomia Erkidegoak eta Toki-erakundeak.  

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023 
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EMAKUMEEN ENPLEGUA ETA GENERO-ZEHARKAKOTASUNA LANGABEZIA AKTIBATZEN LAGUNTZEKO POLITIKA 

PUBLIKOETAN. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

• Naturari laguntzea landa- eta hiri-eremuetan: landa- eta hiri-eremuetako emakumeen trebakuntza 

hobetzeko plan espezifikoak.  

• Kontratatzeko konpromisoa duten genero-indarkeriaren edo sexu-salerosketaren eta sexu-

esplotazioaren biktima diren emakumeentzako prestakuntza- eta gizarteratze-programa.  

• Enplegu-politika aktibo guztietan genero-zeharkakotasuna bultzatzeko ekintzak. 

 

 

 

VIII. PALANKA 

ZAINTZA-LANEN EKONOMIA BERRIA ETA ENPLEGU POLITIKAK. 

23. OSAGAIA. LAN MERKATU DINAMIKO, ERRESILIENTE ETA INKLUSIBO BATERAKO POLITIKA PUBLIKO BERRIAK. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  2.363.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  GIZARTE ESKUBIDEEN ETA 2030 AGENDAREN MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 Gazteen enplegua. 

 

765.000.000,00 €  

 

 

 

Emakumeen Enplegua eta genero-

zeharkakotasuna langabezia 

aktibatzen laguntzeko politika 

publikoetan. 

 

 

105.000.000,00 €  

 

 

Eraldaketa digital, berde eta 

produktiborako gaitasun berriak 

eskuratzea. 

 

434.500.000,00 € 

 

 

 

Berrorekarako eta ekitaterako 

lurralde-proiektu berriak. 

 

555.000.000,00 €  

 

 

 

Gobernantza eta enplegua 

aktibatzen laguntzeko politikak 

bultzatzea. 

105.500.000,00 €  

 

 

 

Gizarte-ekonomia bultzatzeko plan 

integrala, ekonomia-sare inklusiboa 

eta iraunkorra sortzeko. 

 

100.000.000,00 € 

 

 

Hazkunde inklusiboa sustatzea, 

gizarteratze-politikak Bizitzaren 

Gutxieneko Diru Errentarekin lotuz. 

 

298.000.000,00 €. 

32%

5%

18%

24%

4%
4%

13%
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Dirulaguntza publikoak, landa- eta hiri-

eremuetako emakumeak gaitzeko eta 

laneratzeko zerbitzu integralak garatzeko 

(aholkularitza, informazioa, prestakuntza, 

laguntza), eremu hauetan: digitala, baso- 

eta nekazaritza-aprobetxamendua, 

ekintzailetza eta gizarte-ekonomia (produktu 

endogenoei lotuta), online merkataritza-

jarduerak eta mendekotasunari laguntzea.  

• Genero-indarkeriaren edo salerosketaren 

biktima diren emakumeen aktibazio 

pertsonalerako, sozialerako eta laboralerako 

ibilbide pertsonalizatuak garatzea, 

dagozkien lankidetza-hitzarmenen edo 

administrazio-kontratuen bidez, hitzartutako 

enpresetan enpleguarekin txandakatutako 

gizarte-trebetasunak eta lanbide-gaikuntza 

eskuratzearekin batera.  

• Enplegu Sistema Nazionalean zeharkako 

berdintasun-planak diseinatzeko eta 

ezartzeko lankidetza artikulatuko duen 

tresna juridikoa prestatzea eta sinatzea. 

Enplegu Sistema Nazionalaren (SNE) Enplegu 

Politika Aktiboetan (PAE) genero-ikuspegia 

egoteko betebeharra.  

• Funts publikoak banatzea, Enplegu eta Lan 

Kontuetarako Konferentzia Sektorialean 

adostutako irizpideen arabera.  

 

 

 

• Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa, AAEEak 
eta Toki-erakundeak (dirulaguntza publikoen 
bidez).  
 

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021-2023. 

 

HAZKUNDE INKLUSIBOA SUSTATZEA, GIZARTERATZE-POLITIKAK BIZITZEKO GUTXIENEKO ERRENTAREKIN 

LOTUZ. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

Gizarteratzeko eredu berri bat ezartzea, Bizitzeko Gutxieneko Errentatik (BGE) abiatuta, errentaren 

desberdintasuna eta muturreko pobrezia-tasak murrizteko. Lotutako informazioa aztertzeko azpiegitura 

sortzea.  

 

Gizarteratzeko eredu berriak bi erronka nagusi planteatzen ditu:  

 

• Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden eta jasotzen ari ez diren pertsonen BGEa eskuratzeko 

aukerak hobetzea (take up-a hobetzea). 

 

• Gizarteratze-politiken bidez BGEa eraginkorragoa izatea.  

 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 
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• Proiektu pilotuak garatuko dira, eta 

emaitzetatik abiatuta, ibilbideak (esku-

hartzeak) diseinatuko dira inpaktu handiena 

eragiteko.  

• Besteak beste, gizarteratzeko lankidetza 

publiko-pribatua bideratuko duen 

gobernantza-eredua definitzea. 

 

 

• Estatuko Administrazio Orokorrak, 

Gizarteratzeko eta Gizarte Aurreikuspeneko 

Helburu eta Politiken Idazkaritza Nagusiaren 

bidez (Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako 

eta Migrazioetako Ministerioa), betearaziko 

du erreforma, autonomia erkidegoekin eta 

hiri autonomoekin, TTEEekin eta, hala 

badagokio, gizarte-ekintzako hirugarren 

sektorearekin koordinatuta. Era berean, 

Gizarteratze Zigiluaren bidez, elkarlan publiko 

eta pribatua sustatuko da, ezinbesteko 

gutxieneko diru-sarreraren onuradunak 

gizarteratzeko.  

• Gizarteratzearen arloan Estatuko 

Administrazio Orokorraren eta administrazio 

publiko azpinazionalen artean eta gizarte-

ekintzako hirugarren sektorearekin lortutako 

akordioak eduki ekonomikoko aldebiko 

lankidetza-hitzarmenetan gauzatuko dira, 

eta horietan zehaztuko dira lortu beharreko 

gizarteratze-helburuak, berreskuratze-, 

eraldaketa- eta erresilientzia-planetik 

datorren finantzaketa, bai eta garatu 

beharreko ebaluazioak ere, besteak beste.  

• Gizarteratzeko gobernantza-sistemari esker, 

arlo horretan garrantzitsuak diren eragile 

guztiekiko koordinazioa bideratu ahal izango 

da. 

EGUTEGIA. 

 

• 2022: 2022: Gizarte inklusiorako garrantzitsuak diren eragileekin aldebiko 8 lankidetza-hitzarmen 

sinatzea. 

• 2023: Gizarte inklusiorako garrantzitsuak diren eragileekin aldebiko 10 lankidetza-hitzarmen sinatzea.  

• 2024: BGEaren estaldurari, eraginkortasunari eta arrakastari buruzko ebaluazio bat argitaratzea, 

eskaera-maila handitzeko eta gizarte inklusiorako politiken eraginkortasuna hobetzeko gomendioak 

barne. 
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KULTURA DINAMIZATZEA LURRALDEAN ZEHAR. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Lurraldea dinamizatzea eta lurralde- eta gizarte-kohesioa hobetzea helburu duten proiektuak jasotzen dira, 

kulturarako sarbidea, jasangarritasuna eta sektorearen finkapena erraztuz. 

 

• 3. proiektua (66.065.000 €): kultura-ondarea kontserbatzeko, zaharberritzeko eta balioesteko neurriak: 

3. proiektua (66.065.000 €): kultura-ondarea kontserbatzeko, zaharberritzeko eta balioesteko neurriak: 

Lurraldean banatutako kultura-ondarea berreskuratzea eta errebalorizatzea. Horretarako, alde 

batetik, Autonomia Erkidegoekin, Toki-erakundeekin eta titular pribatuekin batera, Kultura Intereseko 

Ondaretzat (KIO) jotako ondasunetan jardungo du,  

 

Halaber, Kultura eta Kirol Ministerioak Madrilgo Tabacalera eraikina osorik berreskuratzeko ekintzak 

egingo ditu. Zentro hori egoitza eta azterlan/tailer bihurtuko da eskualde guztietako artistentzat, 

ibilbide luzeko Europako beste zentro batzuen ildotik. 

 

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• AAEEen hitzarmena, laguntzetarako 

transferentzia. 

o Hiriz kanpoko eremuetan kultura-

eskaintza zabaltzeko eta 

dibertsifikatzeko laguntzak. 

o Modernizazioa eta kudeaketa 

jasangarria, eta eszena- eta 

musika-azpiegiturak. 

o Espainiako kultura-ondarea 

kontserbatzeko, zaharberritzeko 

eta haren balioa nabarmentzeko 

 

• Kultura eta Kirol Ministerioa, Autonomia 

Erkidegoak eta Toki-erakundeak. 

 

IX. PALANKA 

KULTURA ETA KIROL INDUSTRIARI BULTZADA. 

24. OSAGAIA. KULTURA-INDUSTRIAREN ERREBALORIZAZIOA. 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  325.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

 

Kultura-industrien lehiakortasuna 

bultzatzea. 

 

110.875.000,00 €  

 

 

 

Kultura dinamizatzea lurraldean 

zehar. 

 

141.065.000,00 €  

 

 
Kultura-zerbitzu handiak 

digitalizatzea eta bultzatzea. 

 

73.060.000,00 € 

 

   

34%

43%

23%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente24.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente24.pdf
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neurriak, 1. lerroa: AAEEen, TTEEen 

eta titular pribatuen ondarearen 

gaineko jarduketa. 

o Liburutegiak liburuz hornitzea. 

• Hitzarmenak eragile instituzionalekin, 

lurraldeen arteko zirkuituak sustatzeko. 

• Inbertsioak egiteko lizitazioak: 

o Liburutegi publikoetarako liburu 

elektronikoen lizentzien erosketa. 

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021-2023. 
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IKUS-ENTZUNEZKOEN SEKTOREA SUSTATZEKO, MODERNIZATZEKO ETA DIGITALIZATZEKO PROGRAMA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Programa honen helburua da egungo ikus-entzunezko ekosistema eraldatzea, ikus-entzunezko sektorearen 

enpresa- eta sormen-sarearen lehiakortasuna, lehia eta erresilientzia hobetuz.  

 

Aurreikusitako inbertsioak hiru ildo nagusitan multzokatzen dira:  

 

• Ikus-entzunezko sektorea sustatzeko, modernizatzeko eta digitalizatzeko programa: Ikus-entzunezko 

edukien ekoizpenari eta sustapenari teknologia digitalak aplikatzen eta integratzen laguntzeko 

ekintzak, sortzaileen ordainsaria kudeatzeko tresnak digitalizatzea, Europako hainbat herrialdetako 

enpresekin prozesuak eta proiektuak automatizatzea, ikus-entzunezko edukiak eta eduki digitalak 

formatu desberdinetan sortzen eta garatzen berritzea, ekoizpenak zabaltzea eta ustiatzea eta 

publikoak fidelizatzea. 

 

• Ikus-entzunezko sektorea sustatzeko eta nazioartekotzeko programa: gure ikus-entzunezko 

industriaren eta tokiko talentuaren potentzial guztia ustiatzeko eta esportatzeko hainbat mekanismo 

abian jartzea ingurune global batean. 

 

• Errodajeak eta kanpo-inbertsioa erakartzeko programa: potentziala handitzea, errodajeak 

erakartzeko polo gisa, eta atzerriko inbertsioa, hainbat mekanismo administrazioa sinplifikatzeko 

prozesu batera artikulatuz.  

 

Jarduera horien artean, informazio- eta harreman-gune zentralizatu bat sortzea aurreikusten da, 

enpresei laguntza eta laguntza emateko. 

 

 

IX. PALANKA 

KULTURA ETA KIROL INDUSTRIARI BULTZADA. 

25. OSAGAIA. ESPAINIA EUROPAKO IKUS-ENTZUNEZKO HUB-A (SPAIN AVS HUB). 

ZENBATEKOA GUZTIRA:  200.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA / GAI EKONOMIKOETAKO ETA 

ERALDAKETA DIGITALEKO MINISTERIOA 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

 

Ikus-entzunezkoen sektorea 

sustatzeko, modernizatzeko eta 

digitalizatzeko programa  

 

 

200.000.000,00 €  

 

100%

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente25.pdf
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• Erakunde publiko eta/edo pribatuekin 

hitzarmenak sinatzea. 

• Ikus-entzunezko produktu eta zerbitzuetan 

teknologia digitalak sartzeko eta sortzaileen 

ordainsaria kudeatzeko tresnak 

digitalizatzeko laguntzen deialdiak, 

sektoreko jaialdi eta azoketan parte 

hartzeko.  

• Ikus-entzunezko edukiak eta eduki digitalak 

formatu desberdinetan sortzeko eta 

garatzeko berrikuntzarako laguntzen 

deialdiak. 

• Ikus-entzunezko sektoreko datuak 

digitalizatzea eta aztertzea.  

• Ikus-entzunezko edukien nazioarteko 

sustapenerako eta marketin digitalerako 

tresna berriak inplementatzea. 

• Ikus-entzunezko ekoizpenen negozio- eta 

merkaturatze-foroak sortzea, atzerrian 

banatzen laguntzea eta enpresei eta 

profesionalei laguntza handiagoa ematea. 

• Ikus-entzunezkoen arloko jarduera 

dinamizatzea Iberoamerikako eskualdean. 

• Web-atari zentralizatu baten eta 

harremanetarako puntu bakar baten 

diseinua eta zerbitzuan jartzea kontratatzea. 

• Lankidetza-hitzarmenak administrazio 

publikoko maila desberdinetan ikus-

entzunezko gaietan eskumena duten eragile 

publikoekin. 

• Teknologia aurreratuak sortzeko 

Berrikuntzako Erosketa Publikoko kontratuak. 

 

 

• Gai Ekonomikoetako eta Eraldaketa 

Digitaleko Ministerioa eta Kultura eta Kirol 

Ministerioa, Industria, Merkataritza eta Turismo 

Ministerioarekin eta AAEEekin eta Udalekin 

lankidetzan.  

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021etik 2023ra. 
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IKUS-ENTZUNEZKOEN SEKTOREA SUSTATZEKO, MODERNIZATZEKO ETA DIGITALIZATZEKO PROGRAMA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 
• Digitalizazioaren bidez, kirol-federazioen ohiko jardueraren eta jarduera ekonomikoaren kudeaketa 

modernizatzea, kontrol-elementu publikoak hobetuz. 

 

• Kirol-jardueraren, jardueren eta emaitzen ondoriozko datuen azterketa hobetzea, proiektuen 

etorkizuneko plangintza hobetu ahal izateko. 

 

• Kirol-medikuntzako Zentro publikoen digitalizazioa bultzatzea. Kirolarien eta osasun-profesionalen 

harremana sinplifikatzea eta pertsonalizatzea Kirol Medikuntzaren esparruan. Jarduera fisikoari eta 

kirolari aplikatutako telemedikuntzako ikerketa sustatzea. 

 

• Identitate digitala esleitzea, kirol-lizentziak eta kirol-lizentziei lotutako aseguruak kudeatu eta 

ordaintzea ingurune kriptografiko seguruan. Hori guztia, big data egituratzeko prozedurak aplikatuz, 

Adimen Artifizialeko algoritmoen bidez, IoT sentsoreen informazioarekin konektatuta. 

 

• Kirolean Osasuna babesteko estatu-politiken garapena modernizatzea eta digitalizatzea, eta, 

horien artean, eta bereziki, dopinaren aurkako borroka eta kirol-zientzietako ikerketa. 

 

• Osasun- eta arreta-sistemen erresilientzia, irisgarritasuna eta eraginkortasuna hobetzea, bai eta 

sistema horien irisgarritasuna eta krisi-egoeretarako prestakuntza ere, modu seguruan, jasangarrian 

eta inklusiboan sustatuz herritar guztientzat osasunerako onuragarri den jarduera fisikoaren eta 

kirolaren praktika (AFBS), “Kirol Seguru, Osasungarri eta Inklusiboa” deitzen dioguna.  
 

 
 
 

IX. PALANKA 

KULTURA ETA KIROL INDUSTRIARI BULTZADA. 

26. OSAGAIA. KIROL-SEKTOREA SUSTATZEKO PLANA . 
ZENBATEKOA GUZTIRA:  300.000.000,00 € 

MINISTERIO ARDURADUNA:  KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA. 

 INBERTSIOAK. ZENBATEKOA. 

 

 

Kirolaren Sustapena – Kirolaren 

Sektorea Digitalizatzeko Plana. 

 

 

75.600.000,00 €  

 

 

Kirolaren Sustapena – Kirol 

Instalazioen Trantsizio Ekologikorako 

Plana. 

146.500.000,00 € 

 
Kirolaren Sustapena-Kirolaren 

Sektoreko Kirol Plana sustatzea. 
77.800.000,00 € 

25%

49%

26%
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INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA 

 

• CSDak (Kiroletako Kontseilu Gorenak) 

gidatuko eta koordinatuko du sektorea 

digitalki eraldatzen duten aplikazioen 

garapena.  

• Inbertsio hori honako kolektibo honi 

zuzenduta dago: Kultura eta Kirol Ministerioa, 

Kirol Kontseilu Gorena, Kirolean Osasuna 

Babesteko Espainiako Agentzia, Autonomia 

Erkidegoak eta Toki-erakundeak, Kirol 

Erakundeak.  
 

 

 

• Kultura eta Kirol Ministerioa, Kirol Kontseilu 

Gorena, Kirolean Osasuna Babesteko 

Espainiako Agentzia. 

 

EGUTEGIA.  

 

• 2021etik 2023ra. 

 

KIROL INSTALAZIOEN TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO PLANA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

• Turismo jasangarria sustatzea: naturari lotutako kirolak nazioarteko turismoa erakartzeko duen 

ahalmena handitzea da helburua. 

 

• Autonomia erkidegoetan dauden kirol-errendimendu handiko hiru zentroetan eta Zentroen Sarean 

sortutako kirol-azpiegiturak modernizatzea, beren funtzionamenduan erabiltzen dituzten egungo 

energiak zero emisio kutsatzaile dituzten beste batzuekin ordezteko zenbait jarduketa proiektatuz.  

 

• Landa-biztanleriaren jarduera fisikoaren maila handitzea, landa-eremuetan jarduera fisikoaren sare 

koordinatua sortuz (PAFER). Sare horren ardura izango da baliabideak kudeatzea eta sortzea eta 

jarduera fisikoa sustatzeko eta aktibatzeko oinarrizko programak diseinatzea. 

 

Lizitazioek, besteak beste, birgaitze-lanetarako berriztagarria ez den energia primarioaren kontsumoa 

gutxienez % 30 murrizteko jarduketak egiteko beharra jasoko dute. Energia efizientziaren ziurtagirien bidez 

ziurtatuko da, obrak amaitzean.  

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Zentro propioetan zuzeneko inbertsioa 

eginez, beste administrazio batzuetako 

Teknifikazio-zentroetarako hitzarmenak edo 

laguntzak, bai eta Autonomia Erkidegoekin, 

Toki-erakundeekin eta turismo-sektoreko 

erakundeekin lankidetza-programak ere.  
 

 

• Kultura eta Kirol Ministerioa / Kirol Kontseilu 

Gorena, Autonomia Erkidegoak eta Toki-

erakundeak.  

 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 
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KIROLAREN SEKTOREAREN GIZARTE PLANA. 

 

ESKU-HARTZE POSIBLEAK. 

 

Bi jarduera-multzotan artikulatzen da, eta haien helburua lurralde-, ekonomia- eta gizarte-kohesioa da. 

 

• Kirola nazioartekotzea: kirol-instalazioak modernizatzea, eraginkortasun energetikoari, inklusioari eta 

jasangarritasunari dagokionez nazioarteko ekitaldiak hartzeko.  

 

Jarduera hau nazioarteko ekitaldiak hartzeko gaitasuna duten kirol-instalazioen titularrei zuzendutako 

dirulaguntzen deialdien bidez artikulatzen da. 

 

• Kirolean berdintasuna sustatzea: genero-berdintasunaren aldeko ekintza zuzena, aukerak, gizarte-

kohesioa eta lan-hobekuntzak sektorean, irauteko bokazioarekin.  

 

INBERTSIOAREN INPLEMENTAZIOA. INBERTSIOAREN BETEARAZPENA. 

 

• Nazioarteko lehiaketak garatzeko 

beharrezkoak diren kirol-instalazioak 

egokitzeko eta modu jasangarrian eta 

inklusiboan eraberritzeko dirulaguntzak, 

lehiaketa horiek modernizatzeko, 

ingurumenarekiko begirune handiagoa izan 

dezaten, funtzionamenduan eraginkorrak 

izan daitezen eta erabiltzaileek eta 

desgaitasuna duten kirolariek erabiltzeko 

egokiak izan daitezen. Dirulaguntza horien 

onuradunak kirol-instalazioen titularrak 

izango dira, eta, batzuetan, administrazio 

publikoak, eta, beste batzuetan, erakunde 

pribatuak.  

• Kirol-esparru guztietan berdintasuna 

areagotzera bideratutako kirol-proiektu bat 

egitea sustatzen duten laguntza-deialdiak, 

ahal denean, oinarrizko kirolaren eta 

talentudunak erakartzearen helburuekin 

koordinatuta. 

• Kirolean berdintasuna eta, bereziki, 

emakumezkoen futbola ikusarazteko 

kanpainak, eta komunikazio- eta marketin-

estrategia berezitua lantzea.  

 

 

• Kultura eta Kirol Ministerioa, Kirol Kontseilu 

Gorenaren bitartez. Nazioartekotzeko 

dirulaguntzen kasuan, Autonomia 

Erkidegoek, Toki-erakundeek eta instalazioen 

titular diren kirol-erakundeek beren 

instalazioen modernizazioan parte hartu ahal 

izango dute, nazioarteko kirol-ekitaldiak 

hartzeko. Berdintasun-proiektuen, Kirol 

Federazioen, kluben eta administrazio 

publikoen kasuan, laguntzen deialdien 

onuradun izan ahalko dira  
 

EGUTEGIA. 

 

• 2021-2023. 
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Ez da identifikatu Toki-erakundeentzako inbertsio aplikagarririk 10. Palankan: SISTEMA 

FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA JASANGARRIRAKO. 
 

X. PALANKA 

SISTEMA FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA JASANGARRIRAKO. 

27. OSAGAIA. IRUZUR FISKALA PREBENITZEKO ETA HAREN AURKA EGITEKO NEURRIAK ETA ESKU-HARTZEAK. 

MINISTERIO ARDURADUNA:  OGASUN MINISTERIOA. 

DESKRIBAPENA:  Iruzur fiskalerako modu berriak saihestea eta zerga-kontrolaren 

eraginkortasuna areagotzea, zergadunak bere zerga-betebeharrak 

borondatez bete ditzan sustatzea, lankidetzan aurrera egitea eta 

nazioartean hartutako ekintzetara egokitzen diren erreformak 

txertatzea. 

X. PALANKA 

SISTEMA FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA JASANGARRIRAKO. 

28. OSAGAIA. ZERGA-SISTEMA XXI. MENDERAKO ERREALITATERA EGOKITZEA. 

MINISTERIO ARDURADUNA:  OGASUN MINISTERIOA. 

DESKRIBAPENA :  Espainiako sistema bidezkoagoa, progresiboagoa eta justuagoa sortu 

nahi da, eta, aldi berean, fiskalitate berde baten diseinuan sakontzen 

da, genero-ikuspegia txertatzen da eta interes orokorreko politika 

publikoak sustatzen dira, hala nola osasunaren babesa. 

X. PALANKA 

SISTEMA FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA JASANGARRIRAKO. 

29. OSAGAIA. GASTU PUBLIKOAREN ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA. 

MINISTERIO ARDURADUNA:  OGASUN MINISTERIOA. 

DESKRIBAPENA :  Administrazio Publikoen eremuan ebaluazioa hobetzea, gastu 

publikoaren ebaluazioa oro har hobetzeko. 

X. PALANKA 

SISTEMA FISKALAREN MODERNIZAZIOA HAZKUNDE INKLUSIBO ETA JASANGARRIRAKO. 

30. OSAGAIA. PENTSIO-SISTEMA PUBLIKOAREN EPE LUZEKO JASANGARRITASUNA TOLEDOKO ITUNAREN 

ESPARRUAN. 

MINISTERIO ARDURADUNA:  INKLUSIO, GIZARTE SEGURANTZA ETA MIGRAZIO MINISTERIOA. 

DESKRIBAPENA:  Sistemaren finantza-iraunkortasuna ziurtatzea epe labur, ertain eta 

luzean, erosteko ahalmenari eustea, pobreziaren aurkako babesaren 

egokitasuna eta nahikotasuna zainduz. 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente28.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente30.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente30.pdf

