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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Iraunkortasuneko eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 2744 / 
2022 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa; honen bidez Bizkaiko Foru Aldun-
diaren azaroaren 30eko 156 / 2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako 
dirulaguntza eskaerak ebazten dira. Foru Dekretu horren bidez oinarri arau-
tzaileak ezartzen dira udalei eta mankomunitateei dirulaguntzak emateko, kli-
ma-aldaketaren eta energia trantsizioaren arloetako jarduketetarako, batetik, 
aurrezteko eta energia-eraginkortasuna sustatzeko planak eta neurriak ezar-
tzeko, eta, bestetik, energia berriztagarriak sustatu eta ezartzeko.

2021eko abenduaren 2an argitaratu zen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Bizkaiko Foru 
Aldundiaren azaroaren 30eko 156 / 2021 Foru Dekretua, klima-aldaketaren eta trantsizio 
energetikoaren arloko dirulaguntzak ematea arautzen duena.

1. oinarriak ezartzen duenarekin bat, 156 / 2021 Foru Dekretu honen xedea da «Biz-
kaiko Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei dirulaguntzak lehia-norgehiago-
ka araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea, klima-aldaketaren eta energia 
trantsizioaren arloetako planetan berariaz jasota dauden klima-aldaketaren eta trantsi-
zio energetikoaren arloetako inbertsio-proiektuak egiteko, batetik, aurrezteko eta ener-
gia-eraginkortasuna sustatzeko planak eta neurriak ezartzeko, eta, bestetik, energia be-
rriztagarriak sustatu eta ezartzeko».

156 / 2021 Foru Dekretuaren 4. oinarriak honako hau ezartzen du:
«Foru Dekretu honetako dirulaguntzak jaso ahal dituzte:
1.  Bizkaiko Lurralde Historikoko udal guztiak, bai eta klima aldaketa eta energiare-

kin zerikusia duten alderdiak kudeatzen dituzten mankomunitateak.
2.  Bizkaiko Lurralde Historikoko mankomunitateek, udalez gaindiko azterlanak, 

planak edo proiektuak egiteko laguntza eskatzen dutenean, proiektua egiteko 
eskumena eduki beharko dute, hain zuzen ere, proiektu horiek ukitzen dituzten 
udalerrien Tokiko Agenda 21 edo Tokiko 2030 Agendaren barruan badaude edo 
klima-aldaketaren arloko eta energia-eraginkortasunaren arloko beste plan ba-
tzuen barruan; dekretu honetan ezarritako araubidearen arabera.»

Erakunde horiek modu telematikoan egin behar zituzten eskabideak, 2022ko otsaila-
ren 28ko 13: 30era arte.

Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 30eko 156 / 2021 Foru Dekretuak, 2022rako 
dirulaguntzen programa arautzen duenak, 8. oinarrian ezartzen duenez, «eskabideak 
Iraunkortasuneko eta Natura Inguruneko foru diputatuak ebatziko ditu, Ingurumeneko 
Zuzendaritza Nagusiak proposatuta». Era berean, ezartzen du aurkeztutako eskabideak 
aztertzeko eta ebaluatzeko, jarraian zerrendatutako pertsonek osatutako Balorazio Ba-
tzordea eratuko dela:

1.  Jabea: Ingurumen Kalitatearen zerbitzuko burua.
    Ordezkoa: Aholku eta Araudia Garatzeko zerbitzuko burua.
2.  Jabea: Iraunkortasuna eta Ingurumen Hezkuntzako ataleko burua.
    Ordezkoa: Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazio ataleko burua.
3.  Jabea: Iraunkortasuna eta Ingurumen Hezkuntza ataleko edozein teknikari edo 

teknikari.
    Ordezkoa: Ingurumen Kalitatearen zerbitzuko edozein teknikari edo teknikari.
Balorazio Batzordea 2022ko apirilaren 8an bildu da. Bilerako aktan, kide guztiek si-

natu dutena, aurkeztutako proiektuetan oinarrituz eta 156 / 2021 Foru Dekretuko 8. oina-
rrian ezarritako balorazio irizpideak aplikatuz egindako ebaluazioaren emaitza jaso da. 
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Horrez gain, udalei eta mankomunitateei emandako diru-laguntzaren zenbatekoa ere 
adierazi da, lortutako puntuazioen arabera emandako hurrenkera ordenaren arabera.

Akta horretan jasotako proposamena oinarri gisa hartuta, eta Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko 
otsailaren 13ko 3 / 87 Foru Arauko 39.i eta 67.1 artikuluek eta Bizkaiko Foru Aldundi-
ko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egitura organikoa arautzen 
duen urriaren 15eko 153 / 2019 Foru Dekretuak Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Saileko titularrari emandako eskumenak baliatuz, klima-aldaketaren eta tran-
tsizio energetikoaren arloko dirulaguntzak arautzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
azaroaren 30eko 156 / 2021 Foru Dekretuaren esparruan aurkeztutako eskabideei da-
gokienez, honakoa,

EBATZI DUT:

Lehenengoa: I Eranskinean agertzen diren udalerri eskabideak epearen barruan eta 
behar bezala aurkeztutakotzat jotzea, 156 / 2021 Foru Dekretuko 6. oinarrian xedatuta-
koarekin bat etorriz.

Bigarrena: II. Eranskinean zerrendatutako udal eta mankomunitateei eranskin horre-
tan bertan ezarritako zenbatekoko dirulaguntza ematea, 2022ko ekitaldiko 72103 Pro-
gramaren 0208 sailkapen organikoko, 2021 / 0033 proiektua, 732.99 eta 432.99 partiden 
kontura, 156 / 2021 Foru Dekretuan eta kreditu-gehikuntzari buruzko apirilaren 8ko 2683 
/ 2022 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz, eta II. eranskinean bertan jasotako 
eta 156 / 2021 Foru Dekretuaren 8. oinarrian jasotako balorazio-irizpideen arabera egin-
dako puntuak banatzeko proposamen teknikoaren arabera.

Hirugarrena: III. Eranskinean zerrendatutako udalerriek aurkeztutako dirulaguntza 
eskabideak ezestea, 2022. urterako izendatutako aurrekontu-zuzkidura agortu delako, 
8.3 oinarrian xedatutakoaren arabera

Laugarrena: IV. Eranskinean zerrendatutako udalerriek aurkeztutako dirulaguntzen 
eskabideei uko egitea onartzea.

Bosgarrena: V. Eranskinean zerrendatutako udalerriek aurkeztutako dirulaguntza es-
kaerak ez ezestea,1. 2. eta 3. oinarrietan jasotako baldintzak ez betetzeagatik.

Seigarrena: 156 / 2021 Foru Dekretuan, Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5 / 2005 Foru Arauan 
eta aplikatu beharreko gainerako araudietan ezarritakoarekin bat etorriz (II. eranskina), 
erakunde onuradunek betebehar hauek bete beharko dituzte:

Dirulaguntza emateko oinari den jarduera foru agindu honetan eta azaroaren 30eko 
156 / 2021 Foru Dekretuan ezarritako moduan, baldintzetan eta epean egitea. Diruz la-
gundutako jarduerak 2023ko martxoaren 31 baino lehen amaituta egon behar du.

Emandako dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontu-partida 2022. urteko aurrekontu-
ko ekitaldiari dagokio. Ondorioz, adjudikazioari dagokien udal-ziurtagiria, lizitazioaren 
zenbatekoa, adjudikazioaren zenbatekoa, enpresa adjudikazioduna eta gauzatze-epea 
zehaztuta 2022ko azaroaren 15a baino lehen jarri beharko dira Bizkaiko Foru Aldundia-
ren esku. Bestela, erakunde onuradunak ordura arte ziurtatu edo behar bezala justifikatu 
ez dituen zenbatekoak eskuratzeko eskubidea galduko du.

Halere, epe hori aurkezteko azken epea izango da, baina dirulaguntza 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.

Dekretu honetan ezarritako laguntzak eman eta ordainduko badira, erakunde eska-
tzaileek beren zerga-betebeharrak, zuzenbide publikoko gainerakoak eta Gizarte Se-
gurantzakoak bete dituztela elkarreragingarritasuna sistemaren bidez egiaztatuko da; 
baldintza horrek, gainera, bere horretan iraun beharko du eskaera aurkezten denean, 
laguntza ematean, betebeharra onartzean bai eta ordainketa egitean ere.

Era berean, dirulaguntza eman eta ordaintzeko, ezinbesteko baldintza dute onuradu-
nek laguntza hau jaso orduko bukaturik izatea oraindik izapidetzen ari den edozein itzul-



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
07

7-
(I-

36
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 3. orr.

keta edo zehapen-prozedura, Bizkaiko Foru Aldundiak eta bere erakunde autonomoek 
emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntza publikoen esparruan abiarazitakoa.

Hornitzaile desberdinen hiru eskaintza eskatzea gutxienez, lana entregatzeko kon-
promisoa kontratatu aurretik, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa 40.000 eu-
rotik gorakoa denean obren kasuan, eta, bestetik, 15.000 eurotik gorakoa zerbitzu eta 
horniduren kasuan (BEZa kanpo).

Aurkeztutako eskaintzen artean, proposamen ekonomikorik onena aukeratu beharko 
da, salbu eta erakunde eskatzaileak berariaz justifikatzen badu beste aukera bat egitea 
eta Ingurumenaren Kalitatearen zerbitzuak onartzen badu.

Erakunde onuradunek diruz lagundutako jardueraren finantzaketaren izaera publi-
koaren publizitate egokia egin beharko dute haren dokumentazio grafiko eta / edo infor-
matibo guztietan.

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

2022ko azaroaren 15a baino lehen, diruz lagundutako jardueren esleipenaren 
udal-ziurtagiria bidaltzea. Ziurtagiri horretan lizitazioaren zenbatekoa, esleipenaren zen-
batekoa, enpresa esleipeduna eta gauzatzeko epea adieraziko dira. Betebehar hori ez 
betetzeak aurkeztutako ziurtagirien ordainketa baldintzatu dezake, 11. oinarriarekin eza-
rritakoaren arabera.

Dirulaguntza jaso duten jarduketen lizitazio-zenbatekoa dirulaguntzarako eskabidean 
aurkeztutako proiektuaren kostua baino txikiagoa bada, emandako dirulaguntzaren bir-
doitze automatikoa egingo da, lizitazio-zenbatekoari aurreko 10.2 oinarriaren arabera 
dagokion portzentajea ezarriz.

Dirulaguntzaren erakunde onuradunak diruz lagundutako jardueren %100eraino kon-
tratatu ahal izango du, baldin eta maiatzaren 31ko 5 / 2005 Foru Arauan ezarritako bal-
dintzak eta debekuak errespetatzen badira.

Diruz lagundutako jarduketa kanpoko kontratazioaren bidez burutzekoa bada, diru-
laguntzaren erakunde onuraduna arduratuko da dirulaguntzaren xede diren jardueren 
kontrataziorako prozeduraren tramitazioaz, bere fase guztietan, baita obrak zuzen eta 
osorik burutzeko beharrezkoak diren izapide eta baimen guztiez ere. Lanak hasten dire-
netik lanok behin-betiko jaso arte egin beharko da hori guztia. Era berean, haiek ardu-
ratuko dira, esklusiboki, jardueren adjudikaziodun suertatu direnen aurrean lizitazioaren 
ondorio diren betebeharrez ere.

2023ko martxoaren 31 baino lehen, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailari honako justifikazio-agiri hauek bidaltzea:

—  Azterlanaren memoria.
—  Jardueraren azken ziurtagiria.
—  Memoria teknikoa, zer proiektu edo jarduera egin duten azalduz: energia aurrez-

teko eta modu eraginkorragoan erabiltzeko lortu diren hobekuntzak; edo energia 
berriztagarriak ekoizteko lorpenak.

—  Instalazioaren dokumentazio grafikoa, diruz lagundutako jarduketa egin aurretikoa 
eta egin eta gerokoa.

—  Diru-sarrerak eta gastuak azaltzen dituen memoria ekonomikoa zehatza, Diru-la-
guntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamenduaren 57. artikuluak jasotzen duen 
edukia aipatuz.

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

Organo emaileari, helburu bererako beste laguntza edo diru-laguntza batzuk Portu 
direla jakinaraztea, laguntza eman duen nazio zein nazioarteko administrazioa edo era-
kunde publikoa edozein dela. Halako jakinarazpena jakin bezain laster eman behar da, 
eta edonola ere, jasotako funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen.
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Diru-laguntza emateko aintzat harturiko baldintzak aldatzen dituen gorabeheraren 
bat gertatuz gero, horren berri ematea Uren Ingurumenaren Kalitateko Zerbitzuari.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egiaztapen-jarduketen, 
Ogasun eta Finantza Sailaren finantza-kontrolerako jarduketen eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren prozedura fiskalizatzaileen menpean jartzea.

Maiatzaren 31ko 2005 / 5. Foru- Arauan, Foru Administrazioak ematen dituen diru- la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena, 33. artikuluan gertatutako egoeretan 
jasotako diru publikoa itzultzea.

Erakunde onuradunek, betiere, aurkeztu duten diru-laguntza eskaera dela eta Iraun-
kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak eskatzen dien informazio guztia aur-
keztu beharko dute, eta diru-laguntza ematerakoan kontuan izandako baldintzak alda-
tzen dituen edozein inguruabar jakinarazi beharko diote sail horri, baita xede bererako 
beste laguntza edo diru-laguntza publiko batzuk lortu izana ere, horrela suertatuz gero.

Zazpigarrena: Ebazpen hau arrazoitzeko balio du Balorazio Batzordeak 2022ko api-
rilaren 8an egindako bileraren aktak.

Zortzigarrena: Honako ebazpena entitate interesatuei legezko eran jakinaraztea, era-
kunde onuradunei (II Eranskinean daudenak) diru- laguntza onartzeko 10 eguneko epea 
dutela, jakinarazpen hau jasotzen dutenetik hasita, informatuz. Epe hori beren-beregiko 
adierazpenik egin gabe igarotzen bada, diru- laguntza isilbidez onartu dela ulertuko da, 
maiatzaren 31ko 2005 / 5. Foru- Araua, Foru Administrazioak ematen dituen diru- lagun-
tzen araubide juridiko orokorra arautzen duenaren 22 eta 24. artikuluek ezarritakoarekin 
bat etorriz.

Bederatzigarrena: Emandako diru-laguntzak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea, aipatutako maiatzaren 31ko 5 / 2005 Foru Arauaren 17. oinarriarekin bat etorriz.

Hamarrena: Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka, 3 / 1987 Foru 
Arauaren 69.1.d) artikuluan ezarritakoaren arabera, administrazioarekiko auzi-errekur-
tsoa aurkeztu ahal izango da bi (2) hilabeteko epean, ebazpena Bilboko Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioko organoei jakinarazten zaien egunaren biharamunetik konta-
tzen hasita. Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29 / 1998 
Legearen 8-10 artikulua).

Halaber, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29 
/ 1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako neurriak har daitezke aldez aurretik, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
eta urtarrilaren 13ko 4 / 1999 Legeak azken horri egindako aldaketaren kaltetan gabe.

Bilbon, 2022ko apirilaren 13an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA
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I. ERANSKINA / ANEXO I
RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS 

AURKEZTUTAKO ESKAEREN ZERRENDA

Udala/Mankomunitatea                                  
Ayuntamiento/Mancomunidad Jarduaren Izena / Nombre Actuación Zenbatekoa        

Importe (€)

MARKINA-XEMEIN Eguzki-instalazio fotovoltaiko bat garatzea Markina-Xemeingo frontoiko teilatuan / Desarrollo 
de una instalación fotovoltaica en el tejado del frontón de Markina-Xemein. 58.019,85

URDUÑA-ORDUÑA
Klima-aldaketa eta energia-trantsizio arloko jarduketen proiektua -Urduña 2030 karbono neu-
troa / Proyecto de actuaciones en materia de cambio climático y transición energética-Urduña 
2030 karbono neutroa.

43.400,00

ARRIGORRIAGA Arrigorriagako Udaleko ibilgailu-parkerako bi ibilgailu elektriko eskuratzea / Suministro de dos 
vehículos eléctricos para el parque móvil del Ayuntamiento de Arrigorriaga 70.000,00

ARRIGORRIAGA Energia-eraginkortasunari buruzko proiektua Arrigorriagan / Proyecto de eficiencia energética 
en Arrigorriaga. 167.067,62

BUSTURIA
Aingerubide kultur-etxea eraikineko aire girotuaren sistemaren hobekuntza energetikoko proie-
ktua / Proyecto de mejora energética del sistema de climatización del edificio Aingerubide 
kultur-etxea

80.000,00

NABARNIZ Eguzki instalazio fotovoltaiko bat garatzeko proposamena Nabarnizko frontoiko teilatuan / Pro-
puesta para el desarrollo de una instalación fotovoltaica en el tejado del frontón de Nabarniz 31.233,61

ERANDIO
Erandio udalerrian CM-BC,EH,CE,AM,F eta ECn kale-argiteriaren energia-eraginkortasuna 
hobetzea / Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en CM-BC,EH,CE,AM,F 
Y EC del municipio de Erandio

85.137,96

MUNITIBAR-ARBATZEGI-GERRIKAITZ Eguzki-plaken instalazioa Olaurre etxean / Instalación de placas solares en la casa Olaurre 8.139,55

ZIERBENA Zierbenako 2022ko energia-eraginkortasuna aztertu eta hobetzea / Estudio y mejora de la 
eficiencia energética de Zierbena 2022. 79.769,14

NERBIOI-IBAIZABAL Klima eta energia jasangarriaren plana Nerbioi-Ibaizabal eskualdean / Plan clima y energía 
sostenible de la comarca Nerbioi-Ibaizabal 61.000,00

BEDIA Bediako kale-argiteriaren (VII fasea) energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektua / Proyecto 
de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Bedia, fase VII 44.745,04

LARRABETZU Software gastu energetikoa eraikin publikoetan / Gasto energético en software en edificios 
públicos 3.600,96

BERRIATUA Eguzki instalazio fotovoltaikoa Berriatuko elizpeko teilatuan / Instalación solar fotovoltaica en 
el tejado de la iglesia de Berriatua 52.026,65

ISPASTER Bero sarea handitzea 2021 / Ampliación red de calor 2021 57.276,15

SOPELA Udaletxeko eraikinean biomasa-galdara instalatzea / Instalación de caldera de biomasa en el 
edificio del ayuntamiento 88.563,93

OTXANDIO
Autokontsumorako energia elektrikoko sorkuntzako instalazioa ikastetxe publikoko udal estal-
kian / Instalación de generación eléctrica renovable para autoconsumo den la cubierta muni-
cipal del colegio público

56.325,50

BAKIO Bakio jasangarria / Bakio sostenible 123.294,87

BASAURI Udaleko langile-taldeen eraikinaren birgaitze energetikoa / Rehabilitación energética del edifi-
cio de la brigada municipal 218.513,67

EREÑO 16,19 kw-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoa / Instalación solar fotovoltaica de 16,19 kw 23.994,00

ATXONDO
Autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoaren proiektua gaindikinekin eta konpentsa-
zioaren pean / Proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con excedentes, 
acogida a compensación

44.964,73

ZEANURI
Zeanuriko udal instalazioetan energia-eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak 
erabiltzeko proiektua / Proyecto de mejora de eficiencia energética y uso de energías renova-
bles en las instalaciones municipales de Zeanuri

96.706,83

LEZAMA
Frontoiko estalkian autokontsumo kolektiborako 30kw-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoaren 
proiektua / Proyecto de instalación solar fotovoltaica de 30kw para autoconsumo colectivo en 
la cubierta del frontón

33.953,43

UBIDE Ubide udalerrian argiteria aldatzea / Ubide udalerrian argiteria aldatzea 24.039,07

EA Eako energia trantsiziorako plangintza / Plan de transición energética de Ea 10.587,50

PORTUGALETE Kale-argiterian eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren arloko jarduketak / Actuaciónes a 
realizar en el alumbrado público y lucha contra el cambio climático 141.252,13

BARRIKA Eraginkortasuna hobetzea / Mejora de la eficiencia 37.696,32
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Udala/Mankomunitatea                                  
Ayuntamiento/Mancomunidad Jarduaren Izena / Nombre Actuación Zenbatekoa        

Importe (€)

BARRIKA
2022ko Barrikako eraginkortasun energetikoaren hobekuntza: argiteria publikoko luminariak 
led teknologiako beste batzuengatik ordezkatzea / Mejora de le eficiencia energética de Ba-
rrika 2022: sustitución de luminarias del alumbrado público por otras de tecnología led

37.696,32

BERANGO

Berangoko udalerako kanpoko argiteria publikoaren eraginkortasuna hobetzea, argiak LED 
teknologiako beste batzuekin ordezkatuz / Mejora de la eficiencia del alumbrado público ex-
terior para el ayuntamiento de Berango por medio de la sustitución de luminarias por otras de 
tecnología led

112.180,09

LEA-ARTIBAI
Lea-Artibai Amankomunazgoan efizientzia energetikoa bultzatzeko ekintzak martxan jartzeko 
/ Puesta en marcha de acciones para impulsar la eficiencia energética en la Mancomunidad 
de Lea-Artibai

10.481,50

SANTURTZI
Santurtziko La Magdalena urbanizazioko kanpoko argiteria publikoa hobetzea / Mejora del 
alumbrado público exterior de la parte de la Urbanización de La Magdalena perteneciente al 
municipio de Santurtzi

42.100,00

ABANTO-ZIERBENA
Klima-aldaketara egokitzeko plana eta energia jasangarria egitea eta bi udal-eraikinetako ar-
giztapena berritzea / Elaboración del PACES y Renovación de la iluminación en dos edificios 
municipales

60.386,73

FORUA Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica de autoconsumo 24.000,00

ARANTZAZU Arantzazuko eraikin publikoen barruko argiztapena berritzea / Renovación iluminación interior 
edificios públicos de Arantzazu 17.357,58

GATIKA Belar artifizialeko futbol-zelaiko argiak ordeztea / Sustitución alumbrado campo de futbol hier-
ba artificial 7.695,60

TXORIERRI Txorierri 2022: energia aurrezpena eta eraginkortasuna argiteria publikoan 584 / Txorierri 
2022: ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público 584 584.567,01

DIMA Frontoi Nagusiko Instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica en el frontón principal. 71.590,86

LEMOA Lemoako Arraibi kaleko eta plazako argiteria eta energia-eraginkortasuna hobetzea / Mejora 
del alumbrado y eficiencia energetica de Arraibi kalea y plaza, en Lemoa 86.534,32

MUNGIA
Mungiako hiriguneko hainbat puntutan argiteria publikoa hobetzeko argiak hornitu eta instala-
tzea / Suministro e instalación de luminarias para la mejora del alumbrado público en diferen-
tes puntos del casco urbano de Mungia

183.300,72

GORDEXOLA Energia-eraginkortasuneko estrategia, 2022.Urtea / Estrategia de eficiencia energética año 
2022 43.691,35

AMOROTO Amoroto año 2022 48.231,09

ZIORTZA-BOLIBAR Led argien aldaketa Ziortza-Bolibarren / Cambio de luces Led en Ziortza-Bolibar 29.185,20

MURUETA Frontoia argiztatzeko proiektua (itxitura eta aldagela berriak gauzatzeko proiektua) / Proyecto 
de iluminación del frontón (proyecto ejecución cerramiento y nuevos vestuarios) 8.086,70

BILBAO Deustuko ertzain-etxe berriaren energia-monitorizazioa / Monitorización energética de la nue-
va comisaría de Deusto 7.275,32

LEKEITIO Merkatu plaza inguruko kanpoko argiteriaren eraginkortasun energetikorako proiektua / Pro-
yecto de eficiencia energética del alumbrado exterior del entorno de la Plaza del Mercado 108.240,30

TRAPAGARAN Entxufatzeko ibilgailu hibridoa erostea / Adquisición de vehículo híbrido enchufable 47.171,45

ZALDIBAR Zaldibarko hainbat eraikin publikotan LED argiztapen instalazio berriak / Nuevas instalaciones 
de iluminación led en varios edificios públicos de Zaldibar 104.954,13

LEMOIZ Lemoizko Udalaren barne argiztapena hobetzea / Mejora de la Iluminación Interior del Ayun-
tamiento de Lemoiz 11.020,73

UGAO-MIRABALLES Kanpoko argiteria berritzea / Renovación del alumbrado exterior 20.628,08

ORTUELLA
Otxartaga berri futbol zelaiko, gaueko frontoiko, atletismo pistako eta kiroldegiko argiak berri-
tzea / Renovación del alumbrado del campo de fútbol Otxartaga berri, frontón de nocedal, pista 
de atletismo y polideportivo

281.449,09

BALMASEDA Balmasedako Udalean energia-eraginkortasuna hobetzea / Mejora de la eficiencia energética 
en el ayuntamiento de Balmaseda 30.244,75

GAMIZ-FIKA
Udaletxe barruko argiztapenean eta argiteria publikoan energia elektrikoaren kontsumoa mu-
rrizteko jarduketakGamiz-Fikan / Actuaciónes para la reducción de consumo de energía eléc-
trica en la iluminación interior del Ayuntamiento y alumbrado público

19.468,70

PLENTZIA Plentziako argiteria publikoa eta eraikinak hobetzea / Mejora del alumbrado público y de edi-
ficios de Plentzia 94.463,57

LARRABETZU Instalazio fotovoltaikoa eskola publikoan / Instalación fotovoltaica en la escuela pública 63.304,78
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 7. orr.

Udala/Mankomunitatea                                  
Ayuntamiento/Mancomunidad Jarduaren Izena / Nombre Actuación Zenbatekoa        

Importe (€)

BERMEO Transizio energetikoaren arloko proiektua / Proyecto de transición energética 243.388,39

GERNIKA-LUMO
Gernika-Lumon energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko planak eta neurriak sus-
tatzea / Fomento de planes y medidas de ahorro y de eficiencia energética en el municipio de 
Gernika-Lumo

53.424,90

GÜEÑES Klima eta energia jasangarrirako 2021-2030 ekintza-plana egitea Gueñesen / Elaboración del 
plan de acción para el clima y la energía sostenible 2021-2030 de Güeñes 15.000,00

SONDIKA
Behe-tentsioko instalazio elektrikoa gauzatzeko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko 
proiektua / Proyecto de Ejecución de Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Mejora de la 
Eficiencia Energética

168.015,02

MORGA Instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica 30.122,00

MAÑARIA Aerotermia sistemaren instalakuntza liburutegian / Instalación de sistema de aerotermia en 
la biblioteca 38.835,05

ARTEA

Artearen udalerriko eraikin publikoetan energia elektrikoaren eta / edo erregaiaren kontsumoa 
murrizteko instalazioak sartzeko jarduketa bikoitza / Doble actuación en la incorporación de 
instalaciones para la reducción del consumo de energia electrica y / o de combustible en los 
edificios publicos existentes del municipio de Artea

44.962,51

ALONSOTEGI 234 argi-puntu berritzea / Renovación 234 puntos alumbrado 109.166,20

MARURI-JATABE Maruri-Jatabeko hainbat auzotan eguzki-argiak jartzea / Instalación de puntos de luz solares 
en varios barrios de Maruri-Jatabe 48.303,52

DERIO Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko proiektua Derioko udal kiroldegina / Pro-
yecto de ahorro y eficiencia energética en el polideportivo municipal de Derio 59.267,72

GAUTEGIZ-ARTEAGA Klima aldaketaren aurkako plan integratua / Plan integrado contra el cambio climático 17.787,00

ERRIGOITI Errigoitiko argiteria berritzea / Renovación alumbrado Errigoiti 109.207,72

AREATZA
Areatzako udalaren argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea eta Plangintza 
energetikoa egiteko proiektua /  / Proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado 
público y planificación energética del ayuntamiento de Areatza

112.024,06

ABADIÑO Energiaren arloko jarduketa-plan orokorra / Plan general de actuación energética 18.150,00

ELORRIO Udalerri eraginkorrago lortzeko Elorrioko kanpoko argiteria publikoaren egokitzapena 2022 / 
Adecuación del alumbrado público exterior de Elorrio 2022, hacia un municipio más eficiente 127.775,00

GORLIZ Ikastetxearen instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica Ikastetxe 108.640,62
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 8. orr.

II. ERANSKINA / ANEXO II
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN ZERRENDA

ENERGIA-PLANGINTZA ETA KLIMA-ALDAKETA 
PLANIFICACION ENERGETICA Y CAMBIO CLIMATICO

Udalerria mankomunitatea 
Municipio-Mancomunidad Azterlan / Plan estudio / Plan Kostu doitua         

Coste Ajustado €
Puntu           
Puntos

Diru-Laguntza 
Subvención €

% Diru-Laguntza     
% Subv.

URDUÑA-ORDUÑA Klima-aldaketari eta energiari buruzko plana / Plan 
sobre cambio climático y energía 15.000,00 70 12.000,00 80,00

GORDEXOLA Energia-eraginkortasuneko plan orokorra / Plan 
general de eficiencia energética 15.000,00 70 12.000,00 80,00

ZIERBENA Karbono-aztarnaren neurketari buruzko azterketa / 
Estudio medición huella carbono 15.000,00 60 12.000,00 80,00

EA Eako energia trantsiziorako plangintza / Plan de 
transición energética de Ea 10.587,50 60 8.470,00 80,00

AMOROTO
Udal eraikinen energi-eraginkortasunaren ikerketa 
eta proiektua / Estudio y proyecto de eficiencia 
energética en edificios municipales

8.022,30 60 6.417,84 80,00

GAUTEGIZ-ARTEAGA Klima aldaketaren aurkako plan integratua / Plan 
integrado contra el cambio climático 15.000,00 60 12.000,00 80,00

AREATZA Plangintza energetikoa egiteko proiektua / Plani-
ficación energética del ayuntamiento de Areatza 11.300,00 60 9.040,00 80,00

ARRIGORRIAGA
Hiri-mugikortasun iraunkorrerako plana Arrigo-
rriagan / Plan de movilidad urbana sostenible en 
Arrigorriaga

15.000,00 60 9.000,00 60,00

GÜEÑES

Klima eta energia jasangarrirako 2021-2030 ekin-
tza-plana egitea Gueñesen / Elaboración del plan 
de acción para el clima y la energía sostenible 
2021-2030 de Güeñes

15.000,00 55 10.500,00 70,00

ABADIÑO Energiaren arloko jarduketa-plan orokorra / Plan 
general de actuación energética 15.000,00 55 10.500,00 70,00

NERBIOI-IBAIZABAL
Klima eta energia jasangarriaren plana Nerbioi-
Ibaizabal eskualdean / Plan clima y energía sos-
tenible de la comarca Nerbioi-Ibaizabal

15.000,00 55 7.500,00 50,00

ABANTO-ZIERBENA

Klima-aldaketara egokitzeko plana eta energia 
jasangarria egitea / Elaboración del PACES (plan 
de adaptación al cambio climático y energía sos-
tenible)

15.000,00 45 5.572,16 37,15

GUZTIRA / TOTAL 115.000,00

ERAIKIN PUBLIKOAK / EDIFICIOS PUBLICOS

Udalerria               Mu-
nicipio Jarduketa / Actuación Kostu doitua         

Coste Ajustado €
Puntu 
Puntos

% Aurrez-Penaren  
%Ahorro

Diru-Laguntza            
Subvención €

% Diru-Laguntza 
% Subv.

MAÑARIA
Aerotermia sistemaren instalakuntza liburutegian 
/ Instalación de sistema de aerotermia en la bi-
blioteca

38.835,05 115 60,68 36.893,30 95,00

ARTEA

Artearen udalerriko eraikin publikoetan energia 
elektrikoaren eta / edo erregaiaren kontsumoa 
murrizteko instalazioak sartzeko jarduketa 
bikoitza / Doble actuación en la incorporación 
de instalaciones para la reducción del consu-
mo de energia electrica y / o de combustible en 
los edificios publicos existentes del municipio 
de Artea

44.962,51 115 87,27 42.714,38 95,00

ZEANURI

Zeanuriko udal instalazioetan energia-era-
ginkortasuna hobetzeko eta energia berriztaga-
rriak erabiltzeko proiektua / Proyecto de mejora 
de eficiencia energética y uso de energías re-
novables en las instalaciones municipales de 
Zeanuri

48.375,80 105 44,61 24.467,76 50,58
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 9. orr.

Udalerria               Mu-
nicipio Jarduketa / Actuación Kostu doitua         

Coste Ajustado €
Puntu 
Puntos

% Aurrez-Penaren  
%Ahorro

Diru-Laguntza            
Subvención €

% Diru-Laguntza 
% Subv.

FORUA Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa / 
Instalación fotovoltaica de autoconsumo 24.000,00 105 46,76 22.800,00 95,00

MORGA Instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica 30.122,00 105 50,00 28.615,90 95,00

GORLIZ Ikastetxearen instalazio fotovoltaikoa / Instala-
ción fotovoltaica Ikastetxe 80.000,00 105 49,33 68.000,00 85,00

ARANTZAZU
Arantzazuko eraikin publikoen barruko argizta-
pena berritzea / Renovación iluminación inte-
rior edificios públicos de Arantzazu

17.357,58 100 61,83 13.886,06 80,00

LEMOIZ
Lemoizko Udalaren barne argiztapena ho-
betzea / Mejora de la Iluminación Interior del 
Ayuntamiento de Lemoiz

11.020,73 100 61,98 8.816,58 80,00

ARRIGORRIAGA
Udal kiroldegiko instalazioen argiztapena / Ilu-
minación de las instalaciones del polideportivo 
municipal

80.000,00 90 72,78 48.000,00 60,00

BAKIO Eraikin publiko batzuetako barne argiztapena 
/ Iluminación interior varios edificios públicos 61.880,11 90 74,10 49.504,09 80,00

BERRIATUA
Eguzki instalazio fotovoltaikoa Berriatuko eliz-
peko teilatuan / Instalación solar fotovoltaica 
en el tejado de la iglesia de Berriatua

52.026,65 85 41,31 49.425,32 95,00

BUSTURIA

Aingerubide kultur-etxea eraikineko aire giro-
tuaren sistemaren hobekuntza energetikoko 
proiektua / Proyecto de mejora energética del 
sistema de climatización del edificio Aingerubi-
de kultur-etxea

80.000,00 85 39,74 76.000,00 95,00

NABARNIZ

Eguzki instalazio fotovoltaiko bat garatzeko 
proposamena Nabarnizko frontoiko teilatuan 
/ Propuesta para el desarrollo de una insta-
lación fotovoltaica en el tejado del frontón de 
Nabarniz

31.233,61 85 36,16 29.672,00 95,00

EREÑO 16,19 kw-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoa / 
Instalación solar fotovoltaica de 16,19 kw 23.994,00 85 35,00 21.304,61 88,79

GUZTIRA / TOTAL 520.100,00

KARGATZEKO ZUTOINAK ETA IBILGAILUAK / VEHÍCULOS Y POSTES DE RECARGA

Udalerria                                                     Municipio Kostu Doitua                          
Coste Ajustado €

Diru-Laguntza                                        
Subvención €

% Diru-Laguntza        
% Subv.

URDUÑA-ORDUÑA 19.900 19.900 100

BAKIO 20.000 20.000 100

ARRIGORRIAGA 20.000 20.000 100

TRAPAGARAN / VALLE DE TRAPAGA 20.000 20.000 100

GUZTIRA / TOTAL 79.900

ARGITERIA PUBLIKOA / ALUMBRADO PUBLICO

Udalerria / Municipio Jarduketa / Actuación Kostu Doitua Coste 
Ajustado

Aurrez-Penaren % 
%Ahorro

Puntu                
Puntos

Diru-Laguntza            
Subvención

Diru-Laguntza%                 
% Subvención

ERRIGOITI Errigoitiko argiteria berritzea / Renova-
ción alumbrado Errigoiti 80.000,00 100,00 125 76.000,00 95,00

BERMEO Barruko eta kanpoko argiztapena / Ilumi-
nación interior y exterior 80.000,00 100,00 115 60.000,00 75,00
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 10. orr.

Udalerria / Municipio Jarduketa / Actuación Kostu Doitua Coste 
Ajustado

Aurrez-Penaren % 
%Ahorro

Puntu                
Puntos

Diru-Laguntza            
Subvención

Diru-Laguntza%                 
% Subvención

ZEANURI

Zeanuriko udal instalazioetan energia-
eraginkortasunahobetzeko eta energia 
berriztagarriak erabiltzeko proiektua / 
Proyecto de mejora de eficiencia ener-
gética y uso de energías renovables en 
las instalaciones municipales de Zeanuri

48.331,03 73,97 115 38.664,82 80,00

ERANDIO

Erandio udalerrian CM-BC,EH,CE,AM,F 
eta ECn kale-argiteriaren energia-era-
ginkortasuna hobetzea / Mejora de la 
eficiencia energética del alumbrado pú-
blico en CM-BC,EH,CE,AM,F Y EC del 
municipio de Erandio

80.000,00 73,22 105 40.000,00 50,00

MARURI-JATABE

Maruri-Jatabeko hainbat auzotan eguz-
ki-argiak jartzea / Instalación de pun-
tos de luz solares en varios barrios de 
Maruri-Jatabe

48.303,52 100,00 105 45.888,34 95,00

MURUETA

Frontoia argiztatzeko proiektua (itxitura 
eta aldagela berriak gauzatzeko proiek-
tua) / Proyecto de iluminación del frontón 
(proyecto ejecución cerramiento y nue-
vos vestuarios)

8.086,70 70,01 100 6.469,36 80,00

MUNGIA

Mungiako hiriguneko hainbat puntutan 
argiteria publikoa hobetzeko argiak hor-
nitu eta instalatzea / Suministro e insta-
lación de luminarias para la mejora del 
alumbrado público en diferentes puntos 
del casco urbano de Mungia

80.000,00 64,02 100 32.977,48 41,22

GUZTIRA / TOTAL 300.000,00



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
07

7-
(I-

36
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 25. Astelehena77. zk. 11. orr.

III. ERANSKINA / ANEXO III
KREDITU EZAGATIK EZETSITAKO ESKAREN ZERRENDA 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DESESTIMADAS POR FALTA DE CRÉDITO

ENERGIA-PLANGINTZA ETA KLIMA-ALDAKETA 
PLANIFICACION ENERGETICA Y CAMBIO CLIMATICO

Udalerria-Mankomunitatea 
Municipio-Mancomunidad Azterlan / Planestudio / Plan Puntu 

Puntos

GERNIKA-LUMO Klima-aldaketari eta energiari buruzko plana / Plan sobre cambio climático y energía 15

PORTUGALETE Karbono-aztarna neurtzeko eta gutxitzeko plana / Plan medición y reducción de la huella de carbono 15

ERAIKIN PUBLIKOAK / EDIFICIOS PUBLICOS

Udalerria-Mankomunitatea 
Municipio-Mancomunidad Jarduketa / Actuación Puntu               

Puntos

ATXONDO Autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoaren proiektua gaindikinekin eta konpentsazioaren pean / 
Proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con excedentes, acogida a compensación 85

LEZAMA Frontoiko estalkian autokontsumo kolektiborako 30kw-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoaren proiektua / Proyec-
to de instalación solar fotovoltaica de 30kw para autoconsumo colectivo en la cubierta del frontón 85

DIMA Frontoi Nagusiko Instalazio fotovoltaikoa / Instalación fotovoltaica en el frontón principal. 75

GORDEXOLA Instalazio fotovoltaikoa padel pistaren estalkian / Instalación fotovoltaica en la cubierta de la pista de padel 75

BASAURI Udaleko langile-taldeen eraikinaren birgaitze energetikoa / Rehabilitación energética del edificio de la brigada 
municipal 75

LARRABETZU Instalazio fotovoltaikoa eskola publikoan / Instalación fotovoltaica en la escuela pública 75

OTXANDIO Autokontsumorako energia elektrikoko sorkuntzako instalazioa ikastetxe publikoko udal estalkian / Instalación 
de generación eléctrica renovable para autoconsumo den la cubierta municipal del colegio público 75

ABANTO-ZIERBENA Bi udal-eraikinetako argiztapena berritzea / Renovación de la iluminación en dos edificios municipales 70

BERMEO Barruko eta kanpoko argiztapena / Iluminación interior y exterior 70

MARKINA-XEMEIN Eguzki-instalazio fotovoltaiko bat garatzea Markina-Xemeingo frontoiko teilatuan / Desarrollo de una instala-
ción fotovoltaica en el tejado del frontón de Markina-Xemein 65

ZALDIBAR Zaldibarko hainbat eraikin publikotan LED argiztapen instalazio berriak / Nuevas instalaciones de iluminación 
led en varios edificios públicos de Zaldibar 60

LEA-ARTIBAI Lea-Artibai Amankomunazgoan efizientzia energetikoa bultzatzeko ekintzak martxan jartzeko / Puesta en 
marcha de acciones para impulsar la eficiencia energética en la Mancomunidad de Lea-Artibai 60

ISPASTER Bero sarea handitzea 2021 / Ampliación red de calor 2021 55

SOPELA Udaletxeko eraikinean biomasa-galdara instalatzea / Instalación de caldera de biomasa en el edificio del 
ayuntamiento 55

DERIO Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko proiektua Derioko udal kiroldegina / Proyecto de ahorro y 
eficiencia energética en el polideportivo municipal de Derio 50

BILBAO Deustuko ertzain-etxe berriaren energia-monitorizazioa / Monitorización energética de la nueva comisaría de 
Deusto 40

ARGITERIA PUBLIKOA / ALUMBRADO PUBLICO

Udalerria-Mankomunitatea 
Municipio-Mancomunidad Jarduketa / Actuación Puntu               

Puntos

AMOROTO Argiteri publikoan hobekuntzak Elexalde auzoan / Mejoras en alumbrado público en el barrio de Elexalde 100

PORTUGALETE El Progreso taldean kale-argiteria berritzea / Reforma del alumbrado público del grupo El Progreso 100

AREATZA Areatzako udalaren argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea / Proyecto de mejora de la 
eficiencia energética del alumbrado público 90

ALONSOTEGUI 234 argi-puntu berritzea / Renovación 234 puntos alumbrado 90

ZIERBENA Kardeo, Valle eta Puerto auzoetako kale-argiteriaren hobekuntza energetikoa / Mejora energética del alumbra-
do de los barrios Kardeo, Valle y el Puerto 90
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Udalerria-Mankomunitatea 
Municipio-Mancomunidad Jarduketa / Actuación Puntu               

Puntos

ELORRIO Udalerri eraginkorrago lortzeko Elorrioko kanpoko argiteria publikoaren egokitzapena 2022 / Adecuación del 
alumbrado público exterior de Elorrio 2022, hacia un municipio más eficiente 90

UBIDE Ubide udalerrian argiteria aldatzea / Cambio de luminarias en Ubide 90

BEDIA Bediako kale-argiteriaren (VII fasea) energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektua / Proyecto de mejora de la 
eficiencia energética del alumbrado público de Bedia, fase VII 90

BALMASEDA Balmasedako Udalean energia-eraginkortasuna hobetzea / Mejora de la eficiencia energética en el ayunta-
miento de Balmaseda 90

SANTURTZI Santurtziko La Magdalena urbanizazioko kanpoko argiteria publikoa hobetzea / Mejora del alumbrado público 
exterior de la parte de la Urbanización de La Magdalena perteneciente al municipio de Santurtzi 90

BARRIKA
2022ko Barrikako eraginkortasun energetikoaren hobekuntza: argiteria publikoko luminariak led teknologiako 
beste batzuengatik ordezkatzea / Mejora de le eficiencia energética de Barrika 2022: sustitución de luminarias 
del alumbrado público por otras de tecnología led

90

GAMIZ-FIKA
Udaletxe barruko argiztapenean eta argiteria publikoan energia elektrikoaren kontsumoa murrizteko jarduketak 
Gamiz-Fikan / Actuaciónes para la reducción de consumo de energía eléctrica en la iluminación interior del 
Ayuntamiento y alumbrado público en Gamiz-Fika

80

GERNIKA-LUMO Kanpoko argiteria publikoa ordeztea / Sustitución de alumbrado público exterior 80

LEMOA Lemoako Arraibi kaleko eta plazako argiteria eta energia-eraginkortasuna hobetzea / Mejora del alumbrado y 
eficiencia energetica de Arraibi kalea y plaza, en Lemoa 80

PLENTZIA Plentziako argiteria publikoa eta eraikinak hobetzea / Mejora del alumbrado público y de edificios de Plentzia 80

SONDIKA Behe-tentsioko instalazio elektrikoa gauzatzeko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektua / Proyecto de 
Ejecución de Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Mejora de la Eficiencia Energética 80

ORTUELLA Otxartaga berri futbol zelaiko, gaueko frontoiko, atletismo pistako eta kiroldegiko argiak berritzea / Renovación 
del alumbrado del campo de fútbol Otxartaga berri, frontón de nocedal, pista de atletismo y polideportivo 80

ZIORTZA-BOLIBAR Led argien aldaketa Ziortza-Bolibarren / Cambio de luces LED en Ziortza-Bolibar 70

BERANGO
Berangoko udalerako kanpoko argiteria publikoaren eraginkortasuna hobetzea, argiak LED teknologiako beste 
batzuekin ordezkatuz / Mejora de la eficiencia del alumbrado público exterior para el ayuntamiento de Berango 
por medio de la sustitución de luminarias por otras de tecnología led

70

UGAO-MIRABALLES Kanpoko argiteria berritzea / Renovación del alumbrado exterior 70

TXORIERRI Txorierri 2022: energia aurrezpena eta eraginkortasuna argiteria publikoan 584 / Txorierri 2022: ahorro y 
eficiencia energética en el alumbrado público 584 60

LEKEITIO Merkatu plaza inguruko kanpoko argiteriaren eraginkortasun energetikorako proiektua / Proyecto de eficiencia 
energética del alumbrado exterior del entorno de la Plaza del Mercado 60

GATIKA Belar artifizialeko futbol-zelaiko argiak ordeztea / Sustitución alumbrado campo de futbol hierba artificial 50
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
ATZERA EGIN DUTEN ESKAREN ZERRENDA ZERRENDA 

RELACIÓN DE SOLICITUDES QUE HAN DESISTIDO

Udala / Ayuntamiento Jarduaren Izena / Nombre Actuación

ARRIGORRIAGA Arrigorriagako Udaleko ibilgailu-parkerako bi ibilgailu elektriko eskuratzea / Suministro de dos 
vehículos eléctricos para el parque móvil del Ayuntamiento de Arrigorriaga

LARRABETZU Software gastu energetikoa eraikin publikoetan / Gasto energético en software en edificios 
públicos

BARRIKA Eraginkortasuna hobetzea / Mejora de la eficiencia
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V. ERANSKINA / ANEXO V
BALDINTZAK EZ BETETZEAGATIK ONARTU EZ DIREN ESKABIDEEN ZERRENDA 

RELACIÓN DE SOLICITUDES INADMITIDAS POR NO CUMPLIR CONDICIONES

Udala / Ayuntamiento Jarduaren Izena
Nombre Actuación

Lege Oinarria
Fundamento Legal

MUNITIBAR-ARBATZEGI-GERRIKAITZ Eguzki-plaken instalazioa Olaurre etxean         
Instalación de placas solares en la casa Olaurre

1. oinarria: Dekretuaren xedea  
Base 1: Objeto del decreto
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