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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 91/2017 Erabakia, otsailaren 21ekoa, onartzen duena energia 
efizientziarako ekintzak sustatzeko eta biomasaren aprobetxamendu energetikoa bultzatzeko 
laguntzen lerrorako deialdia, Araban energia berriztagarriak sustatu eta garatzeko 2010-2020 
Planaren esparruan

Araban energia berriztagarriak sustatzeko eta garatzeko Plana (2010-2020) Diputatuen 
Kontseiluaren 2009ko ekainaren 23ko 410. Erabakiaren bidez onartu zen, eta gero Arabako 
Batzar Nagusiek 2009ko urriaren 19an onartu zuten; haren ekintza programen barruan sartzen 
da energia aurrezten eta efizientziaz erabiltzen laguntzen duten ekintzak sustatzea eta energia 
berriztagarriak ezartzea eta aprobetxatzea bultzatzea, batik bat baliabide endogenoei dagozkie-
nak. Planak garrantzi berezia ematen dio sektore publikoari.

Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 24ko 41/2016 Foru Dekretuaren bitartez, onespena 
eman zitzaien energia efizientziarako ekintzak eta biomasaren aprobetxamendu energetikoa 
bultzatzeko laguntzen lerroa arautzen duten oinarriei eta deialdiari, Araban energia berriztaga-
rriak sustatu eta garatzeko Planaren esparruan. Hona hemen diruz lagundu daitezkeen ekintza 
motak:

1. Energia auditoretzak, energia inbentarioak, kontsumoen kontrolak, energia efizientziako 
ziurtagiriak eta energia jarduketako planak egitea.

2. Kontsumitzen den energia benetako beharrizanetara egokitzeko balio duten monitorizazio 
ekipoak, ordu programazioa, urruneko kontrola eta antzeko baliabideak ezartzea.

3. Kanpoko argiteria publikoa hobetzeko jarduketak, energia elektrikoaren kontsumoa mu-
rrizteko, eguzki luminariak jartzea barne.

4. Biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioak eta ekipamendua.

5. Bideragarritasun azterlanak eta instalazioen proiektu teknikoak idaztea, biomasaren ener-
gia aprobetxatzeko.

Horregatik, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onarpena ematea energia efizientziarako ekintzak sustatzeko eta biomasaren 
aprobetxamendu energetikoa bultzatzeko laguntzen lerroko 2017-2018 deialdiari, Araban energia 
berriztagarriak sustatu eta garatzeko Planaren esparruan.

Bigarrena. 41/2016 Foru Dekretuak ezartzen dituenak dira deialdiaren oinarri arautzaileak.

Hirugarrena. Hona hemen zenbateko horiek:

— 155.981,84 euro, diruz lagundu daitezkeen ekintza moten 1, 2 eta 3 puntuetan ageri diren jar-
duketetarako, Arabako Foru Aldundiaren 2017ko ekitaldirako aurrekontuko 60.2.05.64.00.762.00.02 
“Energia efizientzia eta kudeaketa” aurrekontu partidaren kontura, urtez urte honela banatuta:

2017. urtea ……………… 5.981,84 euro (Xedapen erref.: 105-535 / 17.1.17)

2018. urtea ……………… 150.000 euro (Xedapen erref.: 105-13 / 17.3.18)
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— 200.000 euro, biomasa sustatzeko jarduketetarako; hau da, bigarren idatz zatiko 4 eta 5. 
puntuetan ageri diren jarduketetarako, Arabako Foru Aldundiaren 2017ko ekitaldirako aurre-
kontuko 60.2.05.64.00.762.90.02 “Biomasa” aurrekontu partidaren kontura, urtez urte honela 
banatuta:

2017. urtea ………… 200.000 euro (Xedapen erref.: 105-536 /17. 1. 17)

Laugarrena. Zenbateko osagarriak ezarri ahalko dira, horretarako beste deialdi batzuk egitea 
behar izango ez delarik, baldin eta hauek badira kasuak:

— Laguntza lerro berdineko 2016ko deialdiari dagokion 2017ko urterokoa likidatzetik 
ateratzen diren soberakinak aplikatzea; gehienez ere, 75.000 euro.

— Aurrekontuak aldatzeen ondorioz lortutako beste soberakin batzuk aplikatzea; gehienez 
ere, beste 150.000 euro.

— Diruz lagunduko diren lerroetako batera bideratzen den zatia ezin bada estali aurkeztu-
tako eskaerekin, soberakina beste dirulaguntza lerroak aurkeztutako eskaerak diruz laguntzera 
bideratuko da, kasuan kasuko lerroko aurrekontu esleipenaren mugara arte.

Deialdia argitaratzen den bezala argitaratu beharko da gehienezko zenbatekoak baino ge-
hiago ematea xedatzen duen ebazpena, baina argitalpen horrek ez du esan nahi epea luzatzen 
denik eskaera berriak aurkezteko edo berriz ere hasten denik zenbatzen ebazteko epea.

Bosgarrena. 1, 2 eta 3 puntuetan ageri diren jarduketa guztietarako erabilgarri dagoen zen-
batekoa mota horien guztien artean banatuko da, proposatutako jarduketen kostu globalaren 
proportzioan. Berdin jokatuko da 4 eta 5 puntuetan ageri diren ekintzetarako erabilgarri dagoen 
zenbatekoarekin.

Seigarrena. Diruz lagundu beharreko jarduketa hasi gabe egon beharko da 2017ko urtarri-
laren 1ean.

2017ko azaroaren 24a baino lehen egin beharko dira 2017ko urterokoari dagozkion gastuak, 
eta 2018ko uztailaren 13a baino lehen 2018ko urterokoari dagozkionak.

Erakundeek beren eskaeretan gasturako zer programatzen duten, eta esleipen orokorra 
zenbat den, halaxe banatuko dira laguntzak urteroko bakoitzeko. Izapidetzeak irauten duen 
bitartean, berriz ere esleitu ahalko dira emandako dirulaguntzen urterokoak, egokitu daitezen 
erakunde onuradunek egiaztatzen duten gastua gauzatzearen erritmo errealera.

Zazpigarrena. Dirulaguntzen eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aur-
keztu behar dira. 2017ko martxoaren 24a izango da aurkezteko epemuga, eta atzeratu egingo da 
baldin eta beharrezkoa bada 30 egun naturaleko epea izatea aurkezteko, deialdi hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Zortzigarrena. Eskaerak ebazteko epealdia gehienez 
ere bi hilekoa izango da eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik. Ebazpena postaz jakina-
raziko zaie interesdunei hurrengoko hamar egun baliodunetan; interesdunek jaso izanaren 
ziurtagiria sinatu beharko dute jakinarazpena jasotzeko. Esanbidezko ebazpenik ez emateak 
dirulaguntza ez dela eman esan nahiko du.

Ebazpen horrek eta oinarriak betearazteko ematen direnek administrazio bidea amaituko 
dute.

Bederatzigarrena. 2017. urteko kopuruari dagozkion gastuak ordaintzeko eskatzen diren agi-
riak 2017ko azaroaren 30erako aurkeztu behar dira, eta 2017ko kopuruari dagozkion gastuenak 
2018ko uztailaren 20rako.
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Hamargarrena. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuari ahalmena ematea erabaki 
hau garatu eta aplikatzeko eman beharreko xedapenak eman ditzan.

Hamaikagarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko otsailaren 21a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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