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2017, ekainak 13. Asteartea112. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2017 FORU DEKRETUA, ekainaren 6koa, ener-
gia-eraginkortasunaren gaian ekintzako planak (Tokiko Agenda 21) gauza-
tzeko diru-laguntzak ematea arautzen duten oinarriak eta deialdia ezartzen 
dituena. Bigarren deialdia.

Erakunde onuradunak: BLHko udalak/mankomunitateak.
Diruz lagun daitezkeen jarduketak: Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen batean 

txertatuta egon behar dira.
Argiztapen publikoa:
—  Kanpoko argiztapen publikoa.
—  Monitorizazio sistemak.
Eraikin publikoak:
—  Girotzea edota ur beroa.
—  Kogenerazioa/trigenerazioa.
—  Barne-argiztapena.
—  Monitorizazio sistemak.
—  Baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak.
Eskuratu ahal den diru-laguntza, gehienez:
—  Udalak: 80.000 euro (BEZa barne).
—  Mankomunitateak: 140.000 euro (BEZa barne).
Emakida araubidea: Norgehiagokakoa.
Eskaeren epea: 10 egun baliodun, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
Harremanak: Laguntza, Erregistro eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bu-

legoa (Tel. zk.: 944 067 777).

ZIOEN AZALPENA

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak du Bizkaiko ingurumen-po-
litika zehaztu eta garatzeko eskumena, ingurumen arloan kalitate handia duen lurral-
dea lortzeko. Politika hori printzipio hauetan oinarrituko da: iraunkortasuna, prebentzioa, 
erantzukizun kolektiboa, elkartasuna, gaitasuna eta subsidiariotasuna. Helburua da he-
rritarren ongizatea eta garapen sozioekonomikoa lortzea, ingurumenaren iraunkortasu-
na kontuan hartuta (ekonomia berdea eta zirkularra). 

Zehazki, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak bere egitekoen artean du, besteak 
beste, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriei laguntzea eta udalerri horiek bultzatzea, 
haietan Tokiko Agenda 21ak ezartzeko.

Eremu zabalago batean, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia Goazen 2030 izeneko agiri 
estrategikoa garatzen dihardu, agiri horrek bere jarduketa-ardatzetako bat honako hau 
delarik: «gizarte zein lurralde kohesioa eta aukera-berdintasuna dituen Bizkaia», ardatz 
hori hainbat helburu estrategikotan banatzen delarik, haietako bat «garapen iraunkorra 
ingurumenari dagokionez, eta orekatua lurraldeari dagokionez». 

Testuinguru global batean, Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Garapen Iraunkorrerako 
2030 Agenda onetsi zuen 2015. urtean. Agenda horren zutabe nagusiak iraunkortasuna 
sustatzea, eta ahultasunak eta desorekak murriztea eta planetan pobrezia errotik desa-
gerraraztea dira. Haren 17 Garapen Iraunkorreko Helburuen artean azpimarratzekoak 
dira, ingurumeneko gaietan, honako hauek: «energia eskuragarri, fidagarri, iraunkor eta 
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modernoetarako sarbidea bermatzea», «kontsumo eta ekoizpen iraunkorren jarraibideak 
bermatzea», «hiriak eta giza-kokaguneak erresilenteak eta iraunkorrak izan daitezen lor-
tzea», «aldaketa klimatikoaren eta haren ondorioen aurka egiteko premiazko neurriak 
hartzea».

2016an, Bizkaian egin zen Hiri eta Herri Iraunkorren 8. Biltzarraren barruan, «Eus-
kal Adierazpena» aldarrikatu zen. Euskal Adierazpenak, Europako hiri eta herrietarako 
ibilbide-orri berri legez, hiri eta gizarteen eraldaketa teknologiko, sozio-ekonomiko eta 
sozio-kulturalaren beharrizana aitortzen du, gure biztanleriarentzako bizi-kalitate duina 
bermatze aldera, baina, aldi berean, gure toki ekosistema eta ekosistema globalen mu-
gak eta egungo baliabide naturalak errespetatuz. Ildo horretan, beharrezkotzat jotzen da 
energia-sistemak karboigabetzea eta baliabide horren kontsumo osoa murriztea eta, aldi 
berean, baliabide hidrikoak, uraren kalitatea eta airearena babestea.

Ondoren, eta Europa 2020 agiriaren marko estrategikoa kontuan hartuta, Europako 
Batasunaren Hiri Agentzia berria onetsi zen, Amsterdameko Itunaren bidez. Itun horrek 
trantsizio energetikoaren gaia lehentasunezkotzat azpimarratzen du. Izatez, EBrako Hiri 
Agendaren zati handi bat energiaren ingurukoa da. Gaur egun, Europako hiri eremuek 
energiaren %80 inguru kontsumitzen dute, eta haren zatirik handiena erregai fosiletatik 
dator. Gaurtik 2030. urtera bitartean eraikinetako energia-kontsumoa %30 murrizteko 
helburu loteslea lortzeko, EBrako Hiri Agentziak Europako Batasunaren energiaren ingu-
ruko politika bultzatzen lagunduko du, elektrizitate-saretan, energia berriztagarritan eta 
eraginkortasun energetikoan inbertsioak eginez, batez ere eraikinetan.

Azkenik, 2016ko irailean Hiri Agenda berria onetsi zen Quiton (Ekuatorren), Nazio Ba-
tuen Erakundeak (NBE) antolatutako Etxebizitza eta Hiri Garapen Iraunkorraren gaineko 
Biltzarraren (Habitat III) eremuaren barruan. Biltzar horretan, ingurumen-iraunkortasuna-
ren printzipioa azpimarratzen da, energia garbia, hiri eraikin erresilenteak eta aldaketa 
klimatikoarekiko arintzea eta egokitzapena bultzatuz, besteak beste. Energiaren hornidura 
bermatzea, energia eskuragarria, energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak dira 
Nazioarteko Hiri Agentziak azpimarratzen dituen kontzeptuak. Hortaz, energia nabarmen-
tzen da giza-kokagune erresilenteagoak eta iraunkorragoak lortzeko gai nagusi legez.

Gertuen daukagun gure errealitatera itzuliz, tresna erabat ona da Tokiko Agenda 21 
delakoa, eta hona nola ulertzen den haren helburu nagusia, hau da, garapena: herrita-
rren bizi-kalitatea hobetzea, oreka gordez tokian tokiko kapital naturalarekiko eta ahal-
men ekonomikoarekiko, orain eta etorkizunean. Laburbilduz, ongizatea lortzea, ekosis-
temetako zerbitzuetatik abiatuta, baina ingurunean (natur-, landa- eta hiri-ingurunean) 
ahalik eta ingurumen-eraginik txikiena sortuz.

Tokiko Agenda 21 delakoa Tokiko Ekintza Planen (TEP) eta ingurumeneko beste 
plangintza-tresna batzuen bidez garatzen da ingurumenaren arloari dagokionez

Tokiko Agenda 21 horren garapen-tresnen barruan sartutako proiektu eta jarduketen 
artean badira ingurumenaren arloan funtsezkoak diren arlo batzuk, energia, esaterako. 

Hain zuzen ere, energia-baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurume-
nean daukan eraginak ingurumeneko arazo handiak sortzen dituzte eta, hortaz, gero eta 
gehiago kezkatzen dituzte Administrazioak eta gizartea oro har.

Gainera, energia-eraginkortasunari buruzko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentaraua 
hartu behar da kontuan; zuzentarau horren arabera, estatu-kideek udalerriak eta era-
kunde publikoak animatu behar dituzte helburu argiak dituzten energia-eraginkortasunari 
buruzko plan iraunkorrak eta integratuak hartzera.

Horrela, bada, plan horren helburu nagusia da Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri 
eta mankomunitateetako instalazio eta eraikin publikoetan energiaren kontsumoa mu-
rriztea, energia-eraginkortasunaren aurrezpen handiagoa lortzeko neurrien ezarpenaren 
bidez.

Hori guztia dela eta, gainera 2014, 2015 eta 2016 urteetan burututako egintzekin bat eto-
rriz, eta energia-alderdiei lehentasuna emanez, sendo bultzatu du Bizkaiko Foru Aldundiko 
Iraunkortasuna eta Inguru Naturala Zaintzeko Sailak Bizkaiko udalerrietako Tokiko Agenda 
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21 direlakoak garatzea eta, horren bidez, energia-eraginkortasunaren aurrezpenaren gaian 
udal ekintza planetan jasotzen diren inbertsio-proiektu lehentasunezkoak gauzatzea.

Abenduaren 20ko 186/2016 Foru Dekretuaren bidez, 2017. urterako diru-laguntzen 
lehenengo deialdia onartu zen. Diru-laguntza horiek 608.000 euroko aurrekontu-izenda-
pena izan dute.

Aurrekontu-izendapen osagarri bat xedatu ondoren egiten da 2017. urterako diru-la-
guntzen deialdi berri hau.

Administrazio-jarduketak zuzendu behar dituzten efizientzia eta eraginkortasun prin-
tzipioak betetzeko, aurreko deialdian eskabidea ezetsi zaien erakundeek eskabidea be-
rresteko idazki bat aurkeztu besterik ez dute egin beharko, foru dekretu honetan eska-
tzen den dokumentazio guztia berriro aurkeztu beharrik gabe.

Foru dekreto honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren aza-
roaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, haren bidez, generoa-
ren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legen dago aurrez 
ikusita. Ildo horretan, tramitazioan, foro dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txoste-
na sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzkoa.

Foru dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak, zeinak Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean au-
rreikusten diren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretua-
ren 3. artikuluan jasotzen diren (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Foru dekretu hau denez hori guztia gauzatzeko bidea, Foru Administrazioak ema-
ten dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 
31ko 5/2005 Foru Arauarekin eta diru-laguntzen Araudia onesten duen martxoaren 23ko 
34/2010 Foru Dekretuarekin bat etorriz, Iraunkortasuna eta Inguru Naturala Zaintzeko 
foru diputatuak proposatu eta Gobernu Kontseiluak 2017ko ekainaren 6ko bilkuran ezta-
baidatu eta onartu ondoren, honako hau,

XEDATU DA:

1. artikulua.—Xedea
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei, eta mankomunitateei diru-laguntzak norgehia-

goka araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea da foru dekretu honen xedea, 
Tokiko Agenda 21en ekintza-planetan berariaz jasota ageri diren energia-aurrezpeneko 
eta eraginkortasuneko eta energia berriztagarrien instalazio gaietako inbertsio-proiek-
tuak egiteko.

Genero-ikuspegia kontuan hartuta egin behar dira diru-laguntzen programa honen 
itzalpean egindako proiektu guztiak, eta haietan erabiltzen den hizkuntzan eta irudietan 
ezin da egon bereizkeria eragin dezakeen ezer.

2. artikulua.—Diruz lagundu ahal diren jarduketak
Foru dekretu honen barruan diruz lagundu ahal diren jarduketak hauek dira:
1. Kanpoko argiztapena.
1.1. Kanpoko argiztapen publikoa: Neurri honen barruan sartzen diren energia-jar-

duketak kanpoko argiztapen publikoan energia elektrikoa murriztea lortzen duten neu-
rriak izango dira, agirien bidez justifikatutako A edo B motako kalifikazio energetikokoak. 
Halaber, bete behar dituzte Kanpoko Argiztapen Publikoko Instalazioetako Eraginkorta-
sun Energetikoari buruzko Araudiaren preskripzioak eta haien jarraibide tekniko osaga-
rriak (1890/2008 Errege Dekretua) betetzen dituztenak. Horretarako, eskatzaileek haiek 
beren beregi betetzen dituztela adierazteko, dekretu honen V. eranskin moduan dagoen 
adierazpena sinatu egin beharko dute.
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1.2. Kanpoko argiztapen publikoko energiaren monitorizazio-sistemak: Neurri ho-
netan sartzen diren jarduketak monitorizazio iraunkorreko sistema bat jartzeko jarduke-
tak dira, energia-kontsumoak urrunetik monitorizatzeko. Sistema horren bidez, landako 
ekipoetan erregistratzen diren kontsumo-datuak automatikoki bildu ahalko dira.

Ezin izango dira diruz lagundu ekipo eramangarrien bidez egiten diren energiaren 
monitorizazio-gastuak.

2. Eraikin publikoak: Neurri honen barruan sartzen diren energia-jarduketak egun-
go eraikin publikoetan energia elektrikoaren edota erregaiaren kontsumoa murriztea da-
kartenak izango dira.

Eraikinaren egituran edo eraikina inguratzen duten osagaietan eragiten duten jardu-
ketek (lehioak aldatzea, isolamendu termikoak…) ezin izango dute diru-laguntzarik jaso.

Neurrietako bakoitzaren zehaztapenak hemen zehazten dira:
2.1. Girotze instalazioak edota etxeko ur beroaren produkzioak (EUB): Berotze, 

hozte edota etxeko ur beroaren (EUB) produzitze instalazioek, berriztapenean edo or-
dezkatzean, energia elektrikoaren edota erregaiaren kontsumoan murrizpena lortzen 
dutenak izango dira neurri honetan sartzen diren energia-jarduketak.

2.2. Kogenerazioko / trigenerazioko instalazioak: Kogenerazio edota trigenerazioko 
instalazio bat ezartzea dakarten energia-jarduketak sartuko dira neurri honetan.

2.3. Barne-argiztapeneko instalazioak: Egungo udal erakinen barne-argiztapene-
ko instalazioetan energia elektrikoaren kontsumoa murrizten duten energia-jarduketak 
sartuko dira neurri honetan. Larrialdiko argiztapeneko edo segurtasuneko argiztapeneko 
instalazioetan egiten diren hobekuntzak ez dira aintzat hartuko.

2.4. Energiaren monitorizazio-sistemak: Neurri honetan sartzen diren jarduketak 
egungo eraikin publikoetan monitorizazio iraunkorreko sistema bat jartzeko jarduketak 
dira, energia-kontsumoak urrunetik monitorizatzeko. Sistema honen bidez, erregistratu-
tako kontsumoen datuak automatikoki bildu ahalko dira.

Ezin izango dira diruz lagundu ekipo eramangarrien bidez egiten diren energiaren 
monitorizazio-gastuak.

2.5. Baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak: Neurri honen barruan 
sartzen diren jarduketak egungo eraikin publikoetan energiaren kontsumoa murrizten 
dutenak izango dira, produkzio termikoko sistemak instalatuz, adibidez, biomasako gal-
darak, geotrukea eta eguzki-energia termikoko instalazioak.

Ondoko kostu hauek ezin dira diruz lagundu:
—  Inbertsioaren ondorioz egiten diren finantza-gastuak, langileria propioarenak eta 

lurrak erostearenak edo errentamenduan hartzekoak.
—  Erabilitako ekipoetan egiten diren inbertsioak.
—  Makina autopropultsatuetan, ibilgailuetan, bizikletetan, eta merkatugaiak eta bi-

daiariak garraiatzeko bitartekoetan egiten diren inbertsioak.
—  Ordenagailu eramangarriak eta beste IKT ekipo batzuk edo komunikazio-ekipo 

mugikor batzuk eskuratzea.
—  Oro har, argi eta garbi definituta ez dauden gastuak edo inbertsioaren energia-hel-

buruak lortzea zuzeneko helburu ez dutenak.
Diruz lagundu ahalko da ondasun edo zerbitzuak eskuratzeagatik ordaintzen den 

BEZa (fakturekin). Ez da diruz lagunduko baldin eta erakunde eskatzaileak zenbateko 
hori berreskuratu ahal badu edo konpentsazioa jasoko badu.

3. artikulua.—Baztertutako jarduketak
—  Proiektu teknikoak, azterlanak edo txostenak idaztea eta auditoretzak egitea.
—  Norbanakoei erabilera pribaturako laga zaizkien edo lagatzeko asmoa dagoen he-

rri-ondasunetan edo jabego pribatupeko ondasunetan egingo diren obrak.



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
11

2-
(I-

51
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, ekainak 13. Asteartea112. zk. 5. orr.

4. artikulua.—Erakunde onuradunak
Foru dekretu honetako diru-laguntzak jaso ahal dituzte:
1. Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, 21 toki agenda badaukate.
2. Bizkaiko Lurralde Historikoko mankomunitateek udalez gaindiko proiektuak 

egiteko laguntza eskatzen dutenean, eta proiektu horiek ukitzen dituzten udalerrien 21 
Tokiko Agenden barruan badaude, dekretu honetan ezarritako araubidearen arabera, 
proiektua egiteko eskumena eduki beharko dute.

Abenduaren 20ko Foral 186/2016 Foru Dekretuaren bidez egindako aurreko deial-
diaren baldintzak bete eta eskabidea egin zuten udal eta mankomunitateek, baldin eta 
partida ekonomikoa agortzeagatik eskabidea ezetsi bazitzaien, eskabide hori berresteko 
idazki bat aurkeztu besterik ez dute egin beharko.

Aldez aurretik bete behar diren baldintza eta betekizunak.
Diru-laguntzak eskatzeko, honako betekizun eta baldintza hauek bete behar dira al-

dez aurretik:
a) Diruz laguntzea nahi den proiektuak edo jarduketak Tokiko Agenda 21en ekintza 

planen batean egon behar du, eta dagokion udalak, edo mankomunitateak onetsia izan, 
dekretu honetan ezarritako araubidearekin bat.

b) Eskaera egiten duten erakundeek egunean izan behar dituzte zerga betebeha-
rrak, zuzenbide publikokoak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak, eta hala dela egiaztatu 
beharko dute eskabidea aurkeztean. Horretaz gainera, egoera berean egon beharko 
dute diru-laguntza eman eta ordaintzen zaienean ere.

5. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea eta tokia
Diru-laguntzaren eskaera, udaleko alkatetzak edo mankomunitateko lehendakariak 

sinatuta, foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik aurre-
ra aurkeztu ahalko da (I. eranskineko ereduaren araberakoa)

Eskaera ondokoetan aurkeztu ahal izango da:
—  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren Erregistroan (Rekalde 

zumardia, 30, 3. solairua, 48009-Bilbo), erregistroa zabalik dagoen orduetan (as-
telehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era).

—  Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusian (Diputazio kalea, 7, beheko so-
lairua, Foru Liburutegiko beirazko eraikina, Aldundiko Jauregiaren atzealdea, 
48009-Bilbo): astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era eta astelehenetik ostegu-
nera 16:00etatik a 17:30era.

—  Hala ere, nahitaez betetzekoa izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2004ko abuz-
tuaren 18ko 140/2004 Foru Dekretua, zeinaren bidez aldatu baitzen 1992ko aza-
roaren 17ko 120/1992 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiko agiri-erregistroen 
antolaketari eta jardunbideari buruzko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

—  Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedu-
ra Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan eskabideak 
aurkezteko bideak erabil daitezke.

Eskaera Posta Bulegoan aurkeztuz gero, Posta Zerbitzuen Araudiaren 1829/1999 
Errege Dekretuaren 31. artikuluan xedatutakoa bete beharko da. Artikulu horrek honela 
dio: «eskaerak gutun-azal ireki batean aurkeztu behar dira, bidali nahi den dokumentua-
ren lehen orriko goiburuan argi eta garbi ager daitezen onarpena egin duen bulegoaren 
izena eta data, lekua, ordua eta minutua. Inguruabar horiek onarpena justifikatzen duen 
agirian agertu behar dira».

Aurreko lerroaldean esandakoa dela eta, hau hartu behar da kontuan:
Aurkeztutako eskabidean ez bada jasota geratzen zer egunetan eta ordutan onartu 

den agiria posta-bulegoan, Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan, edozeinetan, sartzen 
den eguna hartuko da, ondorio guztietarako, eskabide horren aurkezpen eguntzat.
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Eskabideak aurkezteko epea 10 egun balioduneko izango da, foru dekretu hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera.

6. artikulua.—Eskabideak eta dokumentazioa
1. Udalerri, edo mankomunitate bakoitzak proiektu bakar bat izapide ahal izango 

du, proiektu horrek diruz lagun daitezkeen jarduketa bat edo batzuk eduki baditzake ere.
Goian azaldutakoaren haritik, erakunde batek proiektu bat baino gehiago aurkezten 

badu, erakunde horrek aurkeztu dituenen artetik diru gutxien kostatzen den proiektua-
rentzako diru-laguntza izapidetuko da.

Eskabidea mankomunitate batek aurkezten badu, proiektuaren barruan sartzen diren 
udalerri guztiek izan behar dute jasota proiektu hori euren Tokiko Agenda 21 egitasmoa-
ren ekintza planetan.

Mankomunitate batek hura osatzen duten udalerri guztietan eta udalerrietako ba-
tzuetan jarduketak garatzeko diru-laguntzarako eskabide bat aurkezten badu, jarduketa 
horiek ukitzen dituzten udalerriek ezin izango dute aurkeztu beste jarduketa batzuk fi-
nantzatzeko banakako eskabiderik.

2. Nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte erakunde eskatzaileek:
a) Eskabidea (I. eranskinaren ereduaren araberakoa), erakundearen alkateak/ 

lehendakariak sinatua.
b) Eskudun teknikari batek sinatutako memoria tekniko-ekonomikoa, honako hauek 

jaso beharko dituena:
—  Proiektuaren deskribapena eta gaur egungo egoeraren deskribapen memoria, eta 

proposatutako egoera.
—  Argiztapen publikoko proiektuetarako, proiektuaren energia-kalifikazioa eta ener-

gia-kalifikazioaren justifikazioa. 
—  Partidaka eta aleko prezioka banakatutako aurrekontua.
—  Aurrez ikusitako aurrezpen energetikoaren justifikazioa (Eraikinen eta abarren ka-

lifikazio energetikoaren eboluzioa).
Eraikin publikoei dagokienez, eraikinen energiaren eraginkortasunari buruzko aben-

duaren 9ko 226/2014 Dekretuan xedatutakoari begiratuko zaio.
c) Jarduketaren laburpen-fitxa, II. eranskinaren araberakoa.
d) Kanpoko argiztapen publikoko proiektuei dagokienez, kanpoko argiztapen publi-

koko instalazioetako eraginkortasun energetikoari buruzko azaroaren 14ko 1890/2008 
Errege Dekretua eta jarraibide tekniko osagarriak betetzen direlako adierazpena, tek-
nikari batek sinatua, funtzionarioa izan edo kanpoko enpresa bateko langilea izan, III. 
eranskinean jasotako ereduaren araberakoa.

Aipatu diren b), e), f) eta g) letretan eta 1890/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren 
ondorioetarako, alkatetza edo erakunde eskatzailearen lehendakaritza ez dira joko per-
tsona teknikotzat.

e) Diru-laguntzaren xedeko instalazio berrien mantentze-plana.
f) Xede bererako beste laguntza edo diru-laguntza publikorik jaso izanari buruzko 

berariazko aitorpena (IV. eranskineko ereduaren araberakoa). 
g) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzko erantzu-

kizunpeko aitorpena (V. eranskinaren araberakoa).
Erantzukizunpeko aitorpen hori aurkeztuta, eskaera egin duen erakundeak ez du 

aurkeztu beharko ez Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ematen duen kotiza-
zio-egoerari buruzko ziurtagiririk, ez zerga-betebeharrak beterik daudela egiaztatzen duen 
ziurtagiria, zeina Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak ematen baitu.
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h) Aurkeztutako proiektua edo jarduketa Tokiko Agenda 21aren ekintza planen ba-
ten barruan dagoela ziurtatzen duen erakundearen idazkaritzaren egiaztagiria, eta aur-
keztutako proiektua edo jarduketa jasotzen duen Tokiko Agendaren atalaren aipamena 
eginez, eta atal horren kopia.

Proiektuak edo jarduketak Tokiko Agenda 21eko ekintza-planen bati egon beharko du 
loturik, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztu baino lehen.

i) Mankomunitateek aurkeztutako eskabideetarako, mankomunitateak aurkeztuta-
ko proiektua kontratatu eta egiteko eskumena duela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

I, II, III, IV, V eta VI. eranskinak hemen kontsultatu eta deskargatu ahal dira: www.biz-
kaia.eus / Gaiak/ Ingurumena eta lurraldea/Ingurumena/Ingurumeneko diru-laguntzak.

3. Diru-laguntzei buruzko eskabideak ez badira behar bezala betetzen, edota ma-
nuzko dokumentazio guztia ez bada aurkezten, hamar egun balioduneko epea eman-
go zaio erakunde eskatzaileari, akatsak zuzen ditzan edota nahitaezko agiriak aurkez 
ditzan. Epea ematearekin batera, erakundeari ohartaraziko zaio akatsak zuzentzen ez 
baditu edo nahitaezko agiriak aurkezten ez baditu eskaeran atzera egin duela ulertu-
ko dela, eta, hori jakinarazteko, ebazpen adierazia emango dela, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 68.1 eta 21.1. artikuluen arabera.

4. Aurkeztu duten eskabidea behar bezala ebazteko beharrezkoak diren agiri eta 
informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei Iraunkortasuna 
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak.

5. Era berean, eskatzaileari proposatzen bazaio Diru-laguntzei buruzko Foru Araua-
ren 25. artikuluan jasotako eskaeraren birformulazioa egitea, eta eskatzaileak ez badu 
erantzuten ezarri zaion epearen barruan, egindako proposamena oso-osorik onartu due-
la ulertuko da.

6. Baldin eta, laguntza emateko prozeduran zehar, proposamena egiten bada al-
daketak egiteko eskatzailearen baldintzetan edo hark jarduera egiteko proposatu duen 
moduan (hala egin daitekeela jasotzen baitu Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 25. 
artikuluak), diru-laguntza baldintza horietan jasotzeko onespena eskuratu beharko du 
Aldundiak onuradunarengandik.

Onespen hori onartutzat joko da, baldin eta, batetik, aldaketari buruzko proposame-
nean argi azaltzen badira baldintza horiek, eta, bestetik, onuradunak ez badu kontra 
dagoenik adierazten emandako epean. Dena dela, ezein kasutan ezingo da hirugarren 
batzuek eskubiderik urratu.

7. artikulua.—Balorazio-irizpideak 
1. Norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira eskabideak.
2. Aurkeztutako eskariak alderatu egingo dira, ondoren azalduko diren balora-

zio-irizpideen arabera, euren arteko hurrenkera-ordena ezartzeko. Ondoren, irizpideok 
ezarrita puntuaziorik altuena lortu duten eskariei diru-laguntza emango zaie, foru dekretu 
honetan zehaztutako gehieneko kopuruaren barruan:

2.1. Energia-eraginkortasuna kontzeptuko foru diru-laguntzak jasotzea. Gehienez 
ere, 40 puntu.

—  Azken 3 urtean energia-eraginkortasunerako diru-laguntza bat 3 aldiz jaso dute-
nak: 10 puntu.

—  Azken 3 urtean energia-eraginkortasunerako diru-laguntza bat 2 aldiz jaso dute-
nak: 20 puntu.

—  Azken 3 urtean energia-eraginkortasunerako diru-laguntza bat behin jaso dutenak: 
30 puntu.

—  Azken 3 urtean energia-eraginkortasunerako diru-laguntza bat behin ere jaso ez 
dutenak: 40 puntu.
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2.2. Jarduketaren ostean egingo den energia-aurrezpenaren kalkulu banakatua 
(PTB unitatean —petrolio-tona baliokidea— kalkulatua), aurreko egoerarekin alderatuta, 
gaian espezialista eta eskuduna den enpresa batek prestatua: gehienez ere, 60 puntu, 
hurrengo taularen arabera:

—  %0 <20ko aurrezpena: 20 puntu.
—  %21-25eko aurrezpena: 25 puntu.
—  %26-30eko aurrezpena: 30 puntu.
—  %31-35eko aurrezpena: 35 puntu.
—  %36-40ko aurrezpena: 40 puntu.
—  %41-45eko aurrezpena: 45 puntu.
—  %46-50eko aurrezpena: 50 puntu.
—  %51-55eko aurrezpena: 55 puntu.
—  >%56eko aurrezpena: 60 puntu.
Aurrezpena kalkulatzeko, kontsumoak ptb (petrolio-tona baliokidea) unitate bihurtuko 

dira, taula honen arabera:

Energia Konbertsio-Faktoreak (unitatea) ptbP/Unitatea

GLP t 1.1865

Fuel-olioa t 1.0656

C gasolioa t 1.1592

Butanoa t 1.1628

Propanoa t 1.1477

Gas Naturala Mwhpcs 0.082818

Elektrizitatea Mwh 0.19006
EVE

2.3. Eraginkortasun energetikoaren irizpidea, egindako inbertsioaren araberakoa. 
Toki erakunde bakoitzak aurkeztutako proiekturako zatidura honen kalkulua: kWh edo 
PTBaren aurrezkia / inbertsioa eurotan

8. artikulua.—Diru-laguntzak emateko prozedura
1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ingurumena Kudeatze-

ko Zerbitzua izapidetuko ditu eskabideak (Rekalde zumardia, 30, 4. solairua, 48009-Bil-
bo. Tf 944 068 677 eta 944 068 553).

2. Eskabideren batek ez baditu 2 eta 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen, 
ez da onartuko.

3. Aurrekontuko partidan kreditua bukatu dela-eta ere eman ahalko zaie ezezkoa 
eskabideei.

4. Aurkeztutako eskariak aztertzeko eta ebaluatzeko, Balorazio Batzorde bat osatu-
ko da, ondoko pertsona hauek osatuko dutena: 

—  Ingurumenaren Kalitateko Zerbitzuko burua
—  Ingurumen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntza Bultzatzeko Ataleko burua
—  Iraunkortasuneko teknikari bat.
Batzordeak beste pertsona batzuen laguntza eskatu ahal izango du, pertsona horien 

ezagupen espezifikoak direla-eta, baldin eta eskabideak hobeto ebaluatzeko egoki ba-
deritzo.

5. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak ebatziko ditu es-
kabideak, Ingurumeneko zuzendari nagusiaren proposamenaren arabera.
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Eskabideak jakinarazteko epea, gehienez ere, 3 hilabete izango da, eskabideak aur-
kezten direnetik aurrera zenbatuta. Ordurako ez bada berariazko ebazpenik eman ez 
bada, ukatutzat joko dira diru-laguntzen eskari horiek, Administrazioak berariaz ebazteko 
duen eginbeharraren kalterik gabe.

6. Eskatutako laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenak administrazio-bidea 
amaitzen du, eta, ebazpenaren kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango dute interesdunek bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamu-
netik zenbatzen hasita, dagokion Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean 
ezarritakoaren arabera.

Era berean, eta aurrekoa baino lehen, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako neurriak 
hartu ahal izango dira; edonola ere, bere interesak defendatzeko egokitzat jotzen duen 
beste edozein neurri har dezake eskatzaileak.

9. artikulua.—Eskaeren muga orokorrak
—  Energia-kontsumoa argi eta garbi murrizten ez duten jarduketak ezin dira diru-la-

guntzen dekretu honetan sartu.
—  2017ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako jarduketak ezin dira foru dekretu ho-

nen pean sartu.
—  Gutxienez 3.000 euroko inbertsioa (BEZa kanpo) dakarten eskaerak foru dekretu 

honetan sar daitezke.

10. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa eta muga
1. Diru-laguntza kalkulatzeko oinarria gehienez honelakoa izango da, nahiz eta aur-

keztutako proiektuaren kostua handiagoa izan:
—  80.000 euro, baldin eta eskaera udal batek egin badu.
—  140.000 euro, baldin eta eskaera mankomunitate batek egin badu.
2. Diru-laguntza jasotzen duen erakundea Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri bat 

baldin bada, diru-laguntzaren zenbatekoa gehienez proiektuaren doitutako kostuaren %60 
izango da. 1. puntuan ezarritako muga aplikatuko da, eta honela banakatuko da:

—  15.000 biztanle edo gehiago: %45.
—  10.000tik 15.000ra bitartean: %50.
—  5.000tik 10.000ra bitartean: %55.
—  5.000 biztanle baino gutxiago: %60.
3. Diru-laguntza jasotzen duen erakundea Bizkaiko Lurralde Historikoko mankomu-

nitate bat bada, 1. puntuan ezarritako muga aplikatu ondoren, diru-laguntzaren zenbate-
koa proiektuaren kostuaren %60 izango da.

4. Foru dekretu honen babesean emandako diru-laguntzak bateratu ahal izango 
dira erakunde eskatzaileak helburu horretarako lortu ahal izango duen beste edozeine-
kin, eta diru-laguntza, gehien jota, diruz lagundutako jardueraren kostuaren % 80 izango 
da (BEZa barne).

Horrela, entitatearen autofinantzaketa jardueraren kostuaren gutxienez %20 izan behar.
5. Diru-laguntza eman zenean indarrean zeuden baldintzak aldatzeak edo jarduera 

bererako ondoren beste diru-laguntza batzuk jasotzeak emakidari buruzko ebazpena 
aldatzea ekar dezan, hasieran emandako zenbatekoari dagokionez.

6. Diru-laguntzei buruzko ebazpen hori emanik, haren edukia aldatzeko eskaera 
egin ahalko du onuradunak, ordurako aldatuta egongo direla-eta diru-laguntza emateko 
kontuan hartu ziren baldintzak. 

Eskaera hori, hala ere, jarduera gauzatzeko epea bukatu aurretik aurkeztu beharko da.
Posible izango da aldaketari baiezkoa ematea, non eta ez dituen hirugarren batzuen 

eskubideak urratzen.
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11. artikulua.—Diru-laguntzen ordainketa
1. Erakundeek aurkeztutako fakturen edota ziurtagirien zenbatekoa ordaintzeko 

agindua emango du Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, emandako 
diru-laguntzaren mugaraino, erakunde onuradun bakoitzak ziurtagiri horiek onartu eta 
foru erakundera bidali ondoren. Edozelan ere, 2017ko ekitaldiaren barruan bidali behar 
dira ziurtagiriok.

2. Halere, gerta daiteke erakunde onuradunak aurkeztutako faktura edota ziurtagi-
rien ordainketa egiteko agindua ez ematea, hark diruz lagundu diren jarduketen adjudi-
kazioari buruzko udal ziurtagiria bidali ez badu, 12.3 artikuluan araututakoaren arabera.

3. Emandako diru-laguntzak finantzatzeko aurrekontuko partida 2017. urteko aurre-
kontuko ekitaldiari dagokio. Ondorioz, diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, ziurtagiriak, 
fakturak edota egindako lanen kostua frogatzen duten gainerako dokumentuak, 2017ko 
abenduaren 15a baino lehen jarri beharko dira Bizkaiko Foru Aldundiaren esku. Bestela, 
erakunde onuradunak ordura arte ziurtatu edo behar bezala justifikatu ez dituen zenba-
tekoak eskuratzeko eskubidea galduko du.

Halere, epe hori aurkezteko azken epea izango da, baina diru-laguntza jaso duten 
erakunde onuradunek diruz lagundutako jardueren ziurtagiriak eta/edo fakturak bidali 
beharko dituzte, kobratu ahal izateko, haiek eduki bezain laster, azken epe hori amaitu 
arte zain egon barik.

4. Dekretu honetan ezarritako laguntzak eman eta ordainduko badira, derrigor fro-
gatu beharko dute erakunde eskatzaileek beren zerga-betebeharrak, herri zuzenbideko 
gainerakoak eta Gizarte Segurantzakoak bete dituztela; baldintza horrek, gainera, bere 
horretan iraun beharko du eskaera aurkezten denean, laguntza ematean, betebeharra 
onartzean bai eta ordainketa egitean ere.

5. Era berean, diru-laguntzak eman eta ordaintzeko, ezinbesteko baldintza dute 
onuradunek laguntza hau jaso orduko bukaturik izatea oraindik izapidetzen ari den edo-
zein itzulketa edo zehapen-prozedura, Bizkaiko Foru Aldundiak eta bere erakunde auto-
nomiadunek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntza publikoen esparruan 
abiarazitakoa.

12. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak
1. Diruz lagundutako jarduketen amaiera: Erakunde onarudunek diruz lagundutako 

jarduketa 2017ko abenduaren 15a baino lehen amaitu behar dute.
2. Diruz lagundutako jarduketen publizitatea: Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru 

Arauaren 17.3 artikuluan jasotakoaren arabera, erakunde onuradunek diruz laguntzen 
den jarduketak finantzaketarako erakunde publiko baten laguntza jaso duela adierazten 
duen publizitate egokia egin beharko dute jarduketarekin zerikusia duten agiri grafiko eta 
informatibo guztietan.

Halaber, obrak edo jarduera kontratatzeko prestatzen diren baldintza-pleguetan, be-
ren-beregi jasoko da Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagunduriko jarduerak direla.

3. Diruz lagundutako jarduketen kontratazioa: Erakunde onuradun guztiek diru-la-
guntza jaso duten jarduketa guztien adjudikazioari buruzko udal ziurtagiri bat bidali 
beharko dute, 2017ko urriaren 10a baino lehen, bertan honako hauek adierazita: lizita-
zioaren zenbatekoa, enpresa adjudikaziodunaren adjudikazioaren zenbatekoa eta egi-
teko epea. Betebehar hori ez betetzeak aurkeztutako ziurtagirien ordainketa baldintza 
dezake, 11. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Diru-laguntza jaso duten jarduketen lizitazio-zenbatekoa diru-laguntzarako eskabi-
dean aurkeztutako proiektuaren kostua baino txikiagoa bada, emandako diru-laguntza-
ren birdoitze automatikoa egingo da, lizitzaio-zenbatekoari aurreko 10.2 artikuluaren ara-
bera dagokion portzentajea ezarriz.

Diru-laguntzaren erakunde onura dunak diruz lagundutako jardueren %100eraino 
kontratatu ahal izango du, baldin eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauean ezarritako 
baldintzak eta debekuak errespetatzen badira.
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Kanpoko kontratazioaren bidez burutzekoa bada obra bat, diru-laguntzaren era-
kunde onuraduna arduratuko da diru-laguntzaren xede diren jardueren kontrataziorako 
prozeduraren tramitazioaz, bere fase guztietan, eta baita obrak zuzen eta osorik buru-
tzeko beharrezkoak diren izapide eta baimen guztiez ere. Lanak hasten direnetik lanok 
behin-betiko jaso arte egin beharko da hori guztia. Era berean, haiek arduratuko dira, 
esklusiboki, jardueren adjudikaziodun suertatu direnen aurrean lizitazioaren ondorio di-
ren betebeharrez ere.

4. Diruz lagundutako jarduketaren justifikazioa: Onuradunek honako agiri hauek 
igorri behar dituzte Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailera, 2018ko 
otsailaren 28a baino lehen:

—  Jardueraren azken ziurtagiria.
—  Memoria tekniko bat, zer proiektu edo jarduera egin duten azalduz, energia au-

rrezteko eta modu eraginkorreagoan erabiltzeko lortu diren hobekuntzak azalduta.
—  Instalazioaren dokumentazio grafikoa, diruz lagundutako jarduketa egin aurretiko 

eta egin eta gerokoa.
—  Diru-sarrerak eta gastuak zehatz azaltzen dituen memoria ekonomiko bat, Diru-la-

guntzei buruzko Foru Arauaren Araudiaren 57. artikuluak jasotzen duen edukia 
aipatuz. (VI. eranskina)

—  Fakturak edo merkataritza arloko trafiko juridikoan haien baliokide diren agiriak 
(originalak edo fotokopia konpultsatuak) eta ordainketak egiaztatzeko agiriak.

5. Beste betebehar batzuk: Dena den, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek 
nahitaez eman beharko dute Iraunkotasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak, aur-
kezturiko diru-laguntzaren eskabidea dela-eta, eskatzen dien informazio guztia. Eta ha-
laber jakinarazi beharko diote diru-laguntzaren emakidan aintzat hartu diren baldintzak 
aldatzen dituen edozein gorabehera eta helburu berari begira diru-laguntza publikoak 
edo bestelako laguntzak lortu izana.

6. Justifikazio-agiriak aurkezteko epea luzatzea: Diru-laguntza ematen duen orga-
noak luzatu egin ahalko du foru dekretu honen 12. artikuluko 4. zenbakian aipatzen den 
epea, agiriak aurkeztekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikuluan ezar-
tzen diren baldintzetan eta, betiere, horrela hirugarren batzuen eskubiderik urratzen ez 
bada.

13. artikulua.—Baldintzak ez betetzea eta gehiegizko finantzaketa
1. Erakunde onuradunek betebeharrak ez betetzea: Goiko artikuluetan ezarritako 

baldintzetarikoren bat ez betetzeak emandako diru-laguntza ukatzea ekarriko du, bai 
eta, kasu batzuetan, hura itzuli beharra ere, honako arau hauetan ezarritarkoaren ara-
bera: Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II. titulua, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Diru-laguntzen Erregelamendua onartzen duen 2010eko martxoaren 
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren III. titulua eta aplikagarria den gainerako araudia.

Diru-laguntzak xede jakin baterako emanak direlarik, diru-laguntza itzuli beharko dira, 
baldin eta xede hori ez den beste baterako erabiltzen badira laguntzok.

Erakunde eskatzaileak datuak ezkutatzen baditu, emandako diru-laguntza eta da-
gozkion berandutze-interesak itzultzeko eskatu ahal izango zaio.

Dekretu honen 12. artikuluan dokumentazioa aurkezteko ematen den epea igaro eta 
justifikaziorik aurkeztu ez bada, diru-laguntza itzultzeko prozedura abiaraztea erabakiko 
da, horren gaineko errekerimendua bidali ostean, dokumentazioa hamabost egun balio-
dunen epean aurkez dezaten. Epe hori ezingo da luzatu.

Nahiz eta justifikazioa epe osagarriaren barruan aurkeztu, Diru-laguntzei buruzko 
Foru Arauaren arabera dagozkion zehapen guztiak ezarriko zaizkio onuradunari.
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Erakunde onuradunak ia-ia osorik betetzen badu diru-laguntzaren eskaeran hitze-
mandakoa eta konpromisoak betetzeko joera argia duela frogatzen bada, itzuli beharre-
ko dirua ez da izango, kasu bakoitzaren inguruabarren arabera, emandako diru-lagun-
tzaren %20 baino gehiago.

2. Gehiegizko finantzaketa: Erakunde onuradunek ordaindu behar duten zenbate-
koa kalkulatzeko, arau hauek hartuko dira kontuan:

—  Lehenengo eta behin, diruz lagundutako jardueraren behin betiko kostuari aplika-
tuko zaio erakunde onuradunari dagokion laguntzaren portzentajea, aurreko 10.2 
artikuluan jasotakoaren arabera.

—  Aipatutako ehunekoa, batetik, diru-laguntza emateko oinarrizko kopuruari, eta bes-
tetik, diruz lagundutako jardueraren behin betiko kostuari aplikatuta lortzen diren 
zenbatekoen artean alderik badago, soberakin hori gehiegizko finantzaketa izango 
da.

—  Erakunde onuradunak gehiegizko finantzaketa itzuli beharko du, berandutza-inte-
resekin batera, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan eta hurren-
goetan ezarritakoarekin bat.

—  Gainera, beste diru-laguntza batzuei batuz (eskatzen den finantzaketa propioa ere 
kontuan hartuko da) gehiegizko finantzaketa lortzen bada proiektuaren edo jar-
dueraren kostuarekiko, onuradunak itzuli egin beharko du soberakin hori, beran-
dutze-interesekin batera.

—  Gehiegizko finantzaketaren itzulketa erakunde emaileen alde egin behar da, ba-
koitzak emandako diru-laguntzen heinean.

14 artikulua.—Borondatezko itzulketa
1. Erakunde onuradunak berak diru-laguntza eman duen organoaren aurretiazko 

errekerimendurik gabe egindakoa da borondatezko itzulketa.
2. Erakunde onuradunak berak eskatuta, foru diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko 

Foru Ogasunaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da.
3. Borondatezko itzulketa egiten denean, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 34. 

artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte 
kalkulatuko dira dagozkion berandutze-interesak.

15. artikulua.—Zehapenak ezartzeko prozedura
Ofizioz abiaraziko da Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 61. artikuluan aipatzen 

den zehapen prozedura-administratiboa, eta 1998ko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak 
arautuko du; alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko 
Ahalmenari buruzkoak. Horretaz gainera, kontuan hartzekoak izango dira, foru horretan 
aipatzen direnekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko martxoaren 23an emaniko 
Diru-laguntzen Erregelamenduari buruzko 34/2010 Foru Dekretuan jasotakoak ere.

16. artikulua.—Aplikagarri den arautegia
Dekretu honetan bertan eta eskabideak ebatziko dituen foru aginduan edo agindue-

tan xedatutakoak arautuko ditu dekretu honetan ezartzen diren diru-laguntzak.
Foru dekretu honetan aurrez ikusi ez den guztirako, honako arau hauetan ezartzen 

den aplikatuko da: 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa, diru-laguntzen araubide oro-
korra arautzen duena; Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2010 Foru Dekretua, martxoa-
ren 23koa, diru-laguntzen erregelamendua onesten duena; Bizkaiko Foru Aldundiaren 
169/2004 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei 
buruzko Araudi Orokorra onesten duena; Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren 
1305/2015 Foru Araua, ekainaren 18koa, diru-laguntzek eragindako gastua fiskalizatze-
ko prozedura onesten duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei 
buruzko orokorra eta hura garatzeko araudia; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta 
haien ordez edo osagarri gisa aplikatu daitezkeen gainerako arauak.



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
11

2-
(I-

51
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, ekainak 13. Asteartea112. zk. 13. orr.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena.—Aurrekontu-izendapena
Deialdi honetan arautzen diren laguntzak ondoko aurrekontuko partida eta zuzki-

duren kontura emango dira: 732.99 partida, 172103 programakoa, 2017ko ekitaldikoa, 
0208 sailkapen organikoa eta 2007/0762 proiektua. Guztira 389.136,24 euro, gutxi gora-
behera. Halere, aldatu egin daitezke, indarrean dagoen aurrekontu araudiaren arabera. 

Bestalde, eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan lehen deialdi horretan agortu 
ez den krediturik badago, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputa-
tuari ahalmena emango zaio deialdi berri bat egiteko.

Bigarrena.—Arauen garapena
Baimena ematen zaio Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputa-

tuari foru dekretu honetan ezarritakoak garatu, gauzatu eta aplikatzeko behar diren xe-
dapen guztiak eman ditzan. Baimen horrek barne hartzen ditu diru-laguntzak ematea 
ere.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean sartzen denean, indargabeturik geratuko dira beronetan 
xedatutakoaren aurka dauden nahiz beronekin kontraesanean dauden maila bereko edo 
beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean foru 

dekretu hau.
Bilbon, 2017ko ekainaren 6an.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua

ELENA UNZUETA TORRE
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA (ESKABIDEA)/ANEXO I (SOLICITUD)
ENERGIA-ERAGINKORTASUN GAIAN EKINTZA PLANAK GAUZATZEKO DIRU-LAGUNTZEN 

PROGRAMA (TOKIKO AGENDA 21) (2017. URTEA)/PROGRAMA DE SUBVENCIONES  
PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN (AGENDA LOCAL 21)  

EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (AÑO 2017)

Erakunde eskatzailea/Entidad solicitante

Erakunde eskatzailearen arduraduna/Responsable de la entidad solicitante 

Diru-laguntza izapidetuko duen arduraduna/Responsable de la tramitación de la subvención

Telefonoa/Teléfono Helbide elektronikoa/Correo electronico

Proiektuaren izenburua/Título del Proyecto

Eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa (BEZ 
barne). Horren gainean 10. artikuluak zehaztutako 
portzentaiak eta mugak aplikatuko dira/Importe de 
subvención solicitado (IVA incluido) sobre el que 
se aplicarán los porcentajes y límites del artículo 
10.  , - €

AURKEZTEN DIREN NAHITAEZKO AGIRIAK (Markatu x batez) 
DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA QUE SE APORTA (Marcar con una x)

  Jarduketaren laburpen-fitxa, II. eranskineko 
ereduaren arabera.

  Ficha resumen de la actuación según modelo 
Anexo II.

  1890/2008 Errege Dekretua batetzen duelako 
adierazpena, III. eranskineko ereduaren ara-
berakoa (kanpoko argiztapen publikoko proiek-
tuetarako bakarrik).

  Declaración del cumplimiento del Real Decreto 
1890/2008 según modelo anexo III (unicamen-
te para los proyectos de alumbrado público ex-
terior).

  Xede bererako beste laguntza edo diru-lagun-
tza publikorik jaso izanari buruzko aitorpena IV. 
eranskineko ereduaren arabera. 

  Declaración expresa referente a la obtención 
de otras ayudas o subvenciones públicas para 
la misma finalidad según modelo Anexo IV. 

  Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzare-
kikoak betetzen direla egiaztatzeko erantzuki-
zunpeko aitorpena, V. eranskineko ereduaren 
arabera.

  Declaración responsable de acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social según modelo Anexo V. 

  Entitatearen Idazkariak emandako ziurtagiria, 
proiektua edo egintza Toki Agenda 21eko Ekin-
tza Planan dagoela adierazten duena. 

  Certificado de la Secretaría de la entidad de que 
el proyecto o actuación presentado forma parte 
del Plan de Acción de la Agenda Local 21. 

  Aurkeztutako proiektua edo egintza isladatzen 
duen Toki Agendaren zatiaren kopia. 

  Copia del apartado de la Agenda Local en el 
que esté incluido el proyecto o actuación pre-
sentado.

  Diruz lagundutako proiektuaren eskumenak di-
tuen mankomunitateko idazkariaren ziurtagiria.

  Certificado de la Secretaría de la mancomu-
nidad de que ostenta la competencia para el 
proyecto subvencionado.

  Memoria tekniko eta ekonomikoa.   Memoria técnico-económica.

  Mantentze-plana.   Plan de mantenimiento.

Erakunde eskatzailearen sinadura/zigilua / Firma/sello de la entidad solicitante
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II. ERANSKINA/ANEXO II
JARDUKETAREN LABURPEN-FITXA/FICHA RESUMEN DE LA ACTUACIÓN

Proiektuaren izenburua:  Título del proyecto:

Inbertsioaren zenbatekoa: € (BEZ barne)  Importe inversión: € (IVA incluido)

AURKEZTU DEN NAHITAEZKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA (aurkeztutakoa x batez markatu) 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA QUE SE APORTA (marcar con una x lo que se aporta)

  Egungo egoeraren deskribapen laburra eta 
proposamena.

  Resumen descriptivo de la situación actual y 
propuesta.

  Kanpo-argiztapeneko instalazioetan ener-
gia-eraginkortasuneko araudia betetzearen 
aitorpena (argiztapen publikorako bakarrik).

  Declaración de cumplimiento de REEAE (solo 
para alumbrado público).

  Proiektuaren energia-kalifikazioa eta justifika-
zioa (argiztapen publikorako soilik).

  Calificación energética del proyecto y justifica-
ción (solo para alumbrado público).

  Partidaz partida banakatutako aurrekontua.   Presupuesto desglosado por partidas.

  Aurreikusitako energia-aurrezpenaren justifi-
kazioa.

  Justificación del ahorro energético previsto.

INFORMAZIO TEKNIKOA/INFORMACIÓN TÉCNICA

Argiztapen publikoa 
(dagokion instalazioaren datuak)

Alumbrado público 
(datos de la instalación afectada)

1. Hari Dagozkion argi-puntuak: 1. N.º de puntos de luz afectados: 

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto

2. Energia elektrikoaren kontsumoa: (kWh/urtean) 2. Consumo de energía eléctrica: (kWh/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto

3. Instalatuta eta ukituta dagoen argi-potentzia 
guztira: (kW)

3. Potencia ilumin. total instalada afectada: (kW)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto

4. Energia elektrikoaren kostua: (€/urtean) 4. Coste de energía eléctrica: (€/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto 

Berokuntza/girotzea (ukitutako instalazioaren 
eraikineko datu globalak)

Calefacción/climatización (datos a nivel global 
del edificio de la instalación afectada)

1. Berokuntza/girotze sistema: (banakakoa edo 
kolektiboa)

1. Sistema de calefacción/climatización: ( indivi-
dual o colectiva)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto

2. Generadore motak (beroa edota hotza): (gal-
dara atmosferikoa, kondentsaziokoa, tenperatura 
txikia, bero-punpa)

2. Tipo de generador/es (calor y/o frío): ( caldera 
atmosférica, de condensación, baja temperatura, 
bomba calor)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto
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3. Generadore kopurua: (kop) 3. Número de generadores: (n.º)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación propuesta en 
el proyecto

4. Generadoreen potentziak: (kW) 4. Potencias de los generadores: (kW)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

5. Errendimendua edo EER/COP: (% edo kop/
kop)

5. Rendimiento ó EER/COP: (% o n.º/n.º)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

6. Erregai mota: (Testua) 6. Tipo de combustible: (Texto)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

7. Erregai edo elektrizitate kontsumoa: (kWh/ur-
tean)

7. Consumo de combustible o electricidad: (kWh/
año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

8. Energiaren kostua urtean: (€/urtean) 8. Coste anual de la energía: (€/año)

Barne argiztapena 
(dagokion instalazioaren datuak)

Iluminación interior 
(datos de la instalación afectada)

1. Dagozkien argi-puntuak: (kop) 1. Puntos de luz afectados: (n.º)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

2. Instalatuta eta ukituta dagoen argi-potentzia 
guztira: (kW)

2. Potencia ilumin. total instalada afectada: (kW)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

3. Erabilera orduak: (orduak urtean) 3. Horas utilización: (h/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

4. Energia elektrikoaren kontsumoa: (kWh/ur-
tean)

4. Consumo de energía eléctrica: (kWh/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

Kogenerazioa/Trigenerazioa Cogeneración/Trigeneración

1. Funtzionamendu orduak urtean: (orduak ur-
tean)

1. Horas de funcionamiento anual: (h/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

2. Sortutako energia elektrikoa: (MWh/urtean) 2. Energía eléctrica generada: (MWh/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto
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3. Potentzia: (kWh elektrikoak) 3. Potencia: (kWh eléctricos)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

4. Ekarritako bero erabilgarria: (MWh/urtean) 4. Calor útil aportado: (MWh/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

5. Potentzia: (kWh termikoak) 5. Potencia: (kWhtermicos)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

6. Erregai kontsumoa: (MWh/urtean) 6. Consumo de combustible: (MWh/año)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

7. Potentzia: (kWhPCI) 7. Potencia: (kWhPCI)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

8. Errendimendu elektriko baliokidea: (%) 8. Rendimiento Eléctrico Equivalente: (%)

Gaurko egoera Proiektuan proposatu-
tako egoera

Situación actual Situación Propuesta en 
el proyecto

Monitorizazio sistemak Sistemas de monitorización

1. Eraikin kop.: 1. N.º de edificios:

2. Monitorizatzen den energia-iturria: (gasa, elek-
trizitatea, biak edo bestelakoak)

2. Fuente de energía que se monitoriza: (gas, 
electricidad, ambas u otros)
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III. ERANSKINA/ANEXO III
AZAROAREN 14KO 1890/2008 ERREGE DEKRETUA BETETZEN DELA  

EGIAZTATZEN DUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO  

DEL REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE

Eranskin hau kanpoko argiztapen publikoari buruzko jarduketetarako bakarrik bete behar da
Este anexo debe cumplimentarse únicamente para actuaciones de alumbrado público exterior

Dokumentu honen bidez, behean sinatzen duen 
pertsonak (nortasun-agiri nazionalaren zk: ……), 
…………… gisa (adierazi titulazioa/ordezkatzen 
duen erakundea), hau

Mediante el presente documento, la persona aba-
jo firmante, con Documento Nacional de Identidad 
……, en su condición de …………… (indicar ti-
tulación y entidad en cuya representación actúa)

ADIERAZTEN DU: DECLARA:

  ……………………ko Udalak/Mankomunitateak 
aurkeztutako ………… proiektuak azaroaren 
14ko 1890/2008 Errege Dekretuan ezarritako 
guztia betetzen duela. Errege dekretu horren 
bidez, kanpoko argiztapen-instalazioen ener-
gia-eraginkortasunari buruzko araudia eta 
horretarako jarraibide tekniko osagarriak (EA-
01etik EA-07ra) onartzen dira. 

  Que el proyecto ………… presentado por el 
Ayuntamiento/Mancomunidad de …………… 
cumple en su totalidad con lo preceptuado en 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado público exterior y sus instrucciones téc-
nicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Hala jasota gera dadin dagozkion ondorioetarako, 
egiaztagiri hau egiten da, …………n, 201…(e)ko 
……………aren ……(e)(a)n

Y para que así conste a los efectos oportunos, 
se expide la presente en …………, a …… de 
…………… de 201…

Adierazpena egiten duenaren sinadura / Firma de la persona declarante
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IV. ERANSKINA/ANEXO IV
BESTE LAGUNTZA EDO DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOEI BURUZKO ADIERAZPENA 

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES PÚBLICAS

Agiri honen bidez, nik, ……………e)k, behean 
sinatzen dudan honek (NAN zk.: ……………) ho-
nako hau adierazten dut …………(e)ko Udalari/
Mankomunitateari/dagokionez:

Mediante este documento la persona abajo fir-
mante ………… con DNI ………… declara que el 
Ayuntamiento/Mancomunidad de …………………

  Proiektu honetarako diru-laguntza eskatu due-
la Foru Dekretu honen babesean, baina ez 
duela proiektu bererako beste diru-laguntzarik 
edo laguntza ekonomikorik eskatu.

  No ha solicitado subvención o ayuda econó-
mica para el proyecto que es el objeto de su 
solicitud al amparo del presente Decreto Foral.

  Diru-laguntza edo laguntza ekonomikoa es-
katu duela proiektu horretarako edo aurreko 
proiektu hori hartzen duen beste proiektu za-
balago baterako.

Diru-laguntzarako eskariaren hartzailea:
  Eusko Jaurlaritza.
  Energiaren Euskal Erakundea.
  Bestelakoak. Adierazi diru-laguntza hori zein 

dekretuk arautzen duen eta dekretu hori zein 
egunetan argitaratu zen Aldizkari Ofizialean 
……………………………………………………

Eskatu den diru-laguntza honako egoera honetan 
dago:
  Izapidetzen.
  Emanda. Adierazi zein zenbateko eman den: 

……………………………………………………

  Sí ha solicitado subvención o ayuda económi-
ca para dicho proyecto, u otro proyecto más 
amplio que engloba el anterior.

La solicitud de subvención ha sido dirigida a:
  Gobierno Vasco.
  Ente Vasco de la Energía.
  Otros. Indicar el Decreto regulador de dicha 

subvención y fecha de publicación en el Bole-
tín Oficial ………………………………………… 

La subvención solicitada se encuentra en la si-
guiente situación:
  En trámite.
  Concedida. Indicar el importe concedido …… 

……………………………………………………

Oharrak: ……………………………………………… 
………………………………………………………

Observaciones: ……………………………………… 
………………………………………………………

Erakunde eskatzailearen sinadura/zigilua / Firma/sello de la entidad solicitante
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V. ERANSKINA/ANEXO V
ZERGA-BETEBEHARRAK ETA GIZARTE SEGURANTZAREKIKOAK BETETZEN  

DIRELA EGIAZTATZEN DUEN ERANTZUKIZUNPEKO ZIURTAGIRIA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO  

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Agiri honen bidez, nik, …………(e)k, behean si-
natzen dudan honek (NAN zk.: …………) honako 
hau adierazten dut …………(e)ko Udalari/Manko-
munitateari/dagokionez:

Mediante este documento la persona abajo fir-
mante ………… con DNI ………… declara que el 
Ayuntamiento/Mancomunidad de …………

  Gaur egunera arte zerga-aitorpen guztiak aur-
keztu dituela; ez duela bere izenean inolako 
zerga-zorrik ordainarazpen- aldian, eta, hala-
koren bat badago, geroratuta, zatikatuta edo 
etenda dagoela.

  Se encuentra, al día de la fecha, al corriente 
en las presentaciones de las declaraciones tri-
butarias y no figuran a su nombre deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo o, si 
figuran, están aplazadas, fraccionadas o acor-
dada la suspensión.

  Gaur egun ez duela ordaindu barik inolako 
erreklamaziorik Gizarte Segurantzarekiko zo-
rrak direla-eta. 

  No tiene pendiente de ingreso ninguna recla-
mación por deudas ya vencidas con la Seguri-
dad Social, al día de la fecha.

  Gaur egun, diru- laguntzak itzultzearen ondo-
riozko betebeharrei dagokienez egunean da-
goela.

  Se encuentra, al día de la fecha, al corriente en 
el cumplimiento de obligaciones por reintegro 
de subvenciones.

…………(e)n, 20…(e)ko ………aren ……(e)(a)n …………, a …… de ……… de 20…

Erakunde eskatzailearen sinadura/zigilua / Firma/sello de la entidad solicitante
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VI. ERANSKINA/ANEXO VI
MEMORIA EKONOMIKOA/MEMORIA ECONÓMICA

Diruz lagun daitekeen proiektuaren faktura guztiak sartu beharko dira / Se deberán incluir todas las fac-
turas del proyecto objeto de subvención:

Faktura zk.
N.º factura

Data
Fecha

Hartzekoduna
Acreedor

Kontzeptua
Concepto

Zenbatekoa 
BEZik gabe
Importe sin 

IVA

Ordainketa-
data

Fecha de 
pago

GUZTIRA / TOTAL
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