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Neurria

Diruz lagun daitekeen jarduna

Laguntzaren
zenbatekoa
(€)

Gehieneko
prezioa (€)

Txatarra
bihurtzea

40.000
1

Ibilgailu arin elektriko puruak.

3.000

(N/A N1
kategoriarako)

2

Entxufa daitezkeen ibilgailu arin
hibridoak edo autonomia handituta
duten ibilgailu elektrikoak.

2.500

(N/A N1
kategoriarako)

3

Ezin entxufa daitezkeen ibilgailu
hibrido arinak.

1.500

4

Gas naturala darabilten ibilgailu
arinak.

1.000

5

Hidrogenoa
arinak.

3.000

6

Petrolio
Gas
Likidotuak
darabiltzaten ibilgailu arinak.

1.000

(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

7

M1 kategoriakoak izanik gasolina
edo gasolioa (diesela) darabilten
ibilgailuak, A energia-kalifikazioa
dutenak.

1.000

25.000

Nahitaezkoa

8

N1 kategoriakoa izanik gasolina
edo gasolioa (diesela) darabilen
ibilgailua, 2.500 kg-tik beherako
Baimendutako Gehieneko Masa eta
Berotegi Efektuko Gasen emisioei
dagokienez km bakoitzeko 114 gr
CO2-tik beherako maila duena.

1.000

(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

9

N1 kategoriakoa izanik gasolina
edo gasolioa (diesela) darabilen
ibilgailua, 2.500 kg-ko edo hortik
beherako
Baimendutako
Gehieneko Masa eta Berotegi
Efektuko
Gasen
emisioei
dagokienez km bakoitzeko 184 gr
CO2-tik beherako maila duena.

1.000

(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

darabilten

ibilgailu

Nahitaezkoa

40.000
Nahitaezkoa

25.000
(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

25.000
(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

75.000
(N/A N1
kategoriarako)

Nahitaezkoa

25.000

Taula hauek laburpen moduan azaltzen dira, eta ez dute zehaztasunez azaltzen diru laguntzen kalkulua.
Desadostasunik izanez gero, oinarri hauetan adierazten dena izango da balioduna.
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Ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko
laguntzen programa (PAVEA)
1.

Programaren helburua eta diru laguntzaren izaera

1.1. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Eusko Jaurlaritzaren
energia politikaren helburuekin bat etorriz, 2030eko Euskadiko Energia Estrategian (3E2030) dokumentuan zehazten denez, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau
gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia
sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua
gutxitzen, kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen
mendekotasuna murrizten.
Horrexegatik, hain zuzen ere, energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzea helburu
nagusitzat duen ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak bultzatzeko
laguntzen programa (aurrerantzean “laguntza programa”) hau arautzen dituzten oinarriak
eratu dira; hartara, salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa
arrazionalizatzeari eta petrolioarekiko mendekotasuna murrizteari begira, garraio modu
efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez
efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai
alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko
inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak Euskal Autonomia
Erkideagoan (aurrerantzean “EAE”) gauzatu eta eraman behar dira aurrera.
Programa honi esleitutako diru-saila edo aurrekontua bost miloi (5.000.000) eurokoa da.
Betiere, horretarako Energiaren Euskal Erakundearen (aurrerantzean “EEE”) aurrekontuetan
ezarritako kredituaren arabera.
1.2. Dirulaguntza orokorrez diharduen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluaren
arabera (aurrerantzean “LGS”), 2020ko urtarrilaren 3an egindako bileran, Energiaren Euskal
Erakundearen (aurrerantzean “EEE”) Zuzendaritza Kontseiluak erabaki zuen, besteak beste,
2020ko EEEren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzea.
1.3. Laguntza programa honen barruan ematen diren diru laguntzak itzuli beharrik gabeko diru
laguntzak dira. Diru laguntzen programaren deialdi honek badu aurrekontu-kreditu nahikoa
EEEren aurrekontuetan, 2020ko ekitaldirako.
1.4. Laguntza programa hau eta bere aplikazioaren ondorioz ematen diren diru laguntzak
bateragarriak diren barne-merkatuarekin, Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunaren
107. artikuluaren 3. atalean xedatzen denari jarraiki, Itun horren 108. artikuluan adierazten
den batzordeari jakinarazi beharretik salbuetsita egonik.
Laguntza programa honetan aurreikusten diren diru laguntzak Batzordearen 2013ko
abenduaren 18ko UE 1407/2013 Erregelamenduaren barruan, Europar Batasuneko
Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz, minimis laguntzez
diharduena (aurrerantzean “1407/2013 Erregelamendua”) eta Batzordearen 2012ko
apirilaren 25eko UE 360/2012 Erregelamenduaren barruan daude, Europar Batasuneko
Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz, interes ekonomiko
orokorreko zerbitzuak ematen duten enpresei ematen zaizkien minimis laguntzez diharduena
(aurrerantzean “360/2012 Erregelamendua”).
1.5. Laguntza programa honen arabera, 1407/2013 Erregelamenduan xedatzen denez,
enpresatzat hauxe hartuko da:
-

Enpresatzat hauxe hartuko da: “Jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen edozein entitate,
bere forma juridikoa eta finantzatzeko era edozein izanda ere.”

- Enpresa bakartzat hauxe hartuko da: “Haien artean honako erlazioren bat gutxienez izaten
duten sozietate guztiak kontsideratuko dira:
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a) Enpresa batek beste enpresa baten akziodunen edo bazkideen boto eskubideen
gehiengoa badu.
b) Enpresa batek beste enpresa baten administrazio, zuzendaritza edo kontrol organoko
kide gehienak izendatzeko edo kentzeko eskubidea badu.
c) Enpresa batek beste enpresa batean eragin nagusia edo menderatzailea ezartzeko
eskubidea badu, harekin sinatutako kontratu baten ondorioz, edo bigarren enpresaren
estatutu-klausularen batek eraginda.
d) Enpresa batek, beste enpresa baten akzioduna edo elkartua, bigarren enpresaren
akziodun edo bazkideekin izenpetutako akordio baten bidez, haren akziodunen boto
eskubideen gehiengoa kontrolatzen badu bera bakarrik.
Enpresek, goiko paragrafoan, a) letratik d) letrara, aipatzen diren erlazioetako bat izanez gero,
beste enpresa baten edo batzuen bitartez, enpresa bakartzat ere hartuko dira.
2.

Onuradunak

2.1. Programa honek arautzen dituen diru laguntzez hauexek baliatu daitezke:
a) Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo beren egoitza soziala eta fiskala EAEn duten
izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak; betiere, 4. oinarrian zehazten diren
jardueraren bat egiteko.
b) Laguntzak eskuratu ahalko dituzte, edo onuradunak izan, halaber, helbide soziala eta
fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona juridiko hauek: EAEn (i)
beren jarduera garatzen dutenak, (ii) egoitza bat dutenak eta (iii) plantillaren zati bat
atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik; betiere, programa hau Euskal Herriko
Agintzaren Aldizkarian (aurrerantzean “EHAA”) iragarri den egunetik zenbatzen hasita.
c) EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, diru
laguntza programa honetako 4. oinarrian aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten
badituzte.
d) Merkataritza sozietateak, baldin eta euren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal
batena edo batzuena bada, eta haien helburu sozialak laguntza programa honetako 4.
oinarrian jasotzen diren jarduerak gauzatzea ahalbidetzen badu.
2.2. LGSen 13. artikuluan xedatzen diren eskakizunen arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Ogasun Orokorraren Antolamendu Printzipioen Legearen Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen (aurrerantzean “1/1997 Dekretu Legegilea”)
50. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako pertsona edo entitate hauek izan daitezke
onuradunak: diru laguntza emateko eskatzen diren egoeran daudenak, edo oinarri hauetan eta
deialdian aurreikusten diren baldintzak betetzen dituztenak.
Pertsonek edo erakundeek, onuraduna izateari begira, debekurik ez dutela justifikatzeko
honako era honetan egin daiteke: LGSen 13.7 artikuluan eta 1/1997 Dekretu Legegilearen
50.6 artikuluan aurreikusten diren prozeduren bitartez.
2.3. Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik
zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta
gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta
hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
2.4. Eskatzaileak kontzesionarioak eta ibilgailuen salmentan edo alokairuan diharduten
enpresak izanez gero, diru laguntza programa honen eragin esparrutik kanpo geratzen dira
espreski.
2.5. Honako hauek ezin izango dira onuradunak izan:
a) 1/1997 Dekretu Legegilearen 50.5 artikuluan eta LGSen 13.2 artikuluan adierazten diren
egoeraren batean dauden eskatzaileak, baita zigortuta daudenak, administratibo edo
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penalki, diru laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galarazita dutenak, edo
debekuren bat indarrean dutenak eta horretarako gaitasunik gabe uzten dietenak ere.
b) 2019ko abenduaren 31tik aurrera EAEn erroldatutako pertsona fisikoak.
c) Legebiltzarrak onartu zuen EAEko Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako
Gutuna, abenduaren 28ko 14/2007 Legea betez, enpresaren helburu sozialen edo
jarduketen artean, osorik edo aldez, armen ekoizpen merkaturatze eta finantzaketa bada.

d) 1407/2013 Erregelamenduaren 1. artikuluan eta 360/2012 Erregelamenduan
adierazitako alor batean edo batzuetan aritzen diren enpresak.
3.

Programaren aurrekontua eta eskaerak aurkezteko epea

Programa honi esleitutako diru-saila edo aurrekontua bost milioi (5.000.000) eurokoa da. Betiere,
horretarako Energiaren Euskal Erakundearen (aurrerantzean “EEE”) aurrekontuetan ezarritako
kredituaren arabera.
Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian (aurrerantzean “EHAA”) oinarri hauek argitaratzen diren
egunaren biharamuneko 08:00etan hasiko da eskabideak aurkezteko epea laguntza programa
honen kontura, eta laguntza programari esleitutako diru-saila agortzen denean amaituko da.
Nolanahi ere, aipatutako aurrekontua agortu zein ez agortu, 2020ko urriaren 31n izango da azken
eguna diru laguntza eskabideak aurkezteko.
Epeak zenbatzeari begira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan xedatutakoa beteko da,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideaz diharduena
(aurrerantzean 39/2015 Legea).
Aurrekontuaren bukaeraren edo agortzearen berri emango da EHAAn nahiz Interneteko EEEren
helbide honetan: http://www.eve.eus.
Eskabideak edo eskaerak lehendik aurkeztuta egon arren, osoak eta bideratzen, eta programari
urte bakoitzerako esleitutako diru saila edo aurrekontua amaitzeagatik diruz ezin bazaie lagundu,
bazter egingo dira, EEEko zuzendari nagusiak emango duen ebazpenaren bidez. bukatu aurretik
aurrekontua handitzea erabaki ezean, eta azken kasu hau gertatuz gero, bideratzen edo
tramitatzen jarraituko da.
4.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta laguntzen zenbatekoa

Diru laguntza programa honen esparruan, M1 edo N1 kategorietakoak izanik honako ezaugarri
hauek dauzkaten ibilgailu arin berrien erosketa eta lehen matrikulazioa soilik jaso dezakete diru
laguntza.
Ibilgailu kategoriak
Diru laguntza programa honen esparruan, M1 edo N1 kategorietakoak izanik honako ezaugarri
hauek dauzkaten ibilgailu arin berrien erosketa (ez dira leasing edo renting kontratuak onartuko)
eta lehen matrikulazioa soilik jaso dezakete diru laguntza:
Kategoria
M1
N1

Deskribapena
Lau (4) gurpilekoak, pertsonak garraiatzera bideratutakoak eta gidariaren
eserlekuaz gain, gehienez ere zortzi (8) eserleku dituztenak.
Lau (4) gurpilekoak, salgaien garraiora bideratutakoak, eta 3,5 t-tik gorakoa ez
den gehieneko masa dutenak.

Txatarra bihurtzea
Betekizun honetarako, erabiltzen ari den ibilgailuari baja eman behar zaio ondoren txatarra
bihurtzeko, honako baldintza hauek kontuan hartuz:
 Ibilgailua M1 edo N1 kategorietakoa izatea.
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 Ibilgailuak zazpi (7) urte edo gehiago dauzkala frogatzea N1 kategoriako ibilgailuen kasurako,
edo hamar (10) urte edo gehiago M1 kategoriako ibilgailuen kasurako, lehen matrikulazioaren
egunaz geroztik egungo laguntza-eskaeraren egunera arte.
 Ibilgailu motaren antzinatasun frogatuari begira, M1 eta N1 kategoriakoen kasurako,
onuradunaren arabera, honako irizpide hauek ezartzen dira:
o Pertsona fisikoak (ez autonomoak): Ibilgailuaren antzinatasuna 10 (>=10) urte edo gehiago
izango da.
o Gainerako onuradunak: Ibilgailuaren antzinatasuna 7 (>=7) urte edo gehiago izango da.
Kasu bietan, antzinatasuna honako data hauen artekoa izango da: ibilgailuaren lehen
matrikulaziotik diru laguntza eskaera egiten den egunera.
 Laguntzaren eskatzailea ibilgailuaren jabea izatea 2020ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik.
 Ibilgailua txatar bihurtzea 2019ko martxoaren 1etik aurrera egitea.
Laguntza programa honen esparruan, honako jardun hauek jaso dezakete diru laguntza:
1. neurria:

Ibilgailu arin elektriko puruen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako laguntzaren zenbatekoa 3.000 euro izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 40.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita), N1 kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita
baitaude. Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
2. neurria:

Entxufa daitezkeen ibilgailu arin hibridoen edo autonomia handituta duten ibilgailu
elektrikoen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako laguntzaren zenbatekoa 2.500 euro izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 40.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita), N1 kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita
baitaude. Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
3. neurria:

Ezin entxufa daitezkeen ibilgailu hibrido arinen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako gehieneko laguntza 1.500 euro izango da, baldin eta erositako ibilgailu
berriaren prezioa, gehienez ere, 25.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo utzita), N1
kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita baitaude.
Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
4. neurria:

Gas naturala darabilten ibilgailu arinen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako laguntzaren zenbatekoa 1.000 euro izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 25.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita), N1 kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita
baitaude. Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
5. neurria:

Hidrogenoa darabilten ibilgailu arinen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako laguntzaren zenbatekoa 3.000 euro izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 75.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita), N1 kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita
baitaude. Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
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6. neurria:

Petrolio Gas Likidotuak darabiltzaten ibilgailu arinen erosketa


Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetako baldintzen arabera.

Neurri honen jardunetarako laguntzaren zenbatekoa 1.000 euro izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 25.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita), N1 kategoriako ibilgailuetarako izan ezik, aipatutako murrizketa aplikatzetik salbuetsita
baitaude. Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
7. neurria:

M1 kategoriakoak izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilten ibilgailuen
erosketa
 Ibilgailu horiek M1 kategoriakoak izan behar dute, eta A energia-kalifikazioa eduki.
 Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetan ezarritako baldintzetan.

Neurri horren jardunen laguntzaren zenbatekoa 1.000 eurokoa izango da, baldin eta erositako
ibilgailu berriaren prezioa, gehienez ere, 25.000 euro bada (BEZa eta matrikulazio-zerga kanpo
utzita). Aipatutako prezio hori gainditzen bada, jarduera ez da diruz lagunduko.
8. neurria:

N1 kategoriakoak izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilten ibilgailuen
erosketa
 Ibilgailu horiek N1 kategoriakoak izan behar dute, eta 2.500 kg-tik beherako
Baimendutako Gehieneko Masa eta Berotegi Efektuko Gasen emisioei dagokienez
gehienez ere km bakoitzeko 114 gr CO2-ko maila eduki.
 Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetan ezarritako baldintzetan.

Neurri horren jardunen laguntzaren zenbatekoa 1.000 eurokoa izango da.
9. neurria:

N1 kategoriakoa izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilen ibilgailuen erosketa
 Ibilgailu horiek N1 kategoriakoak izan behar dute, eta 2.500 kg-tik beherako
Baimendutako Gehieneko Masa eta Berotegi Efektuko Gasen emisioei dagokienez
gehienez ere km bakoitzeko 184 gr CO2-ko maila eduki.
 Txatarra bihurtzea nahitaezkoa da 4. oinarri honetan ezarritako baldintzetan.

Neurri horren jardunen laguntzaren zenbatekoa 1.000 eurokoa izango da.
5.

Kostu lagungarria

5.1 Kostu lagungarriaren mugak
1.- Kostu lagungarriaren alderdi orokorrak
Diru laguntza programa honen arabera, 4. oinarriko neurri edo linea bakoitzean ezarritakoak izango
dira hauta daitezkeen kostuak edo kostu lagungarriak. Neurri horietan azaltzen diren diru
laguntzaren zenbatekoak ezartzean merkatuaren gainkostuetan oinarrituta finkatu dira; betiere
garraio alorrean energia-kontsumoa arrazionalizatzen sustatzen laguntzeko asmoz eta
petrolioaren eratorrien produktuekiko mendekotasuna murrizten laguntzeari begira.
Aipatutako helburuei lotuta zuzenean ez dauden kostuak ez dira diruz lagunduko.
2.- Beste aspektu batzuk
 Kostu lagungarriak zerga-kenkariak edo beste zerga batzuk kontuan hartuta adieraziko dira.
5.2. Honako hauek ez dira kostu lagungarritzat hartuko:
 Fakturatutako ondasunak edo zerbitzuak eskuratzeko ordaindu den BEZa, eta, oro har, edozein
zerga.
 Inbertsioaren ondorioz eragindako finantza-gastuak, pertsonal propioari dagozkionak eta
lurrak erosteko gastuak.
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 Ekipo erabiliak eskuratzeko inbertsioak.
 Eta, orokorrean, behar bezala zehaztu eta definitu gabeko kostu guztiak, eta ondorioz, era
zuzenean identifikatzea ezinezkoak izango direnak, laguntza programa honetako 4. oinarrian
aurreikusten diren jardueren inbertsioen energia helburuak lortzeari begira.
6.

Diru laguntzei muga orokorrak

6.1. Diru laguntzen zenbatekoaren muga
Laguntzen programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, onuradun bakar batek jaso
dezakeen gehieneko diru laguntza berrehun mila (200.000) eurokoa izango da; ez da inola ere
gaindituko jarduera mota bakoitzerako ezarritako laguntzaren zenbatekoa, oinarri hauetako 4.
atalean azaltzen direnak.
6.2. Araudi europar aplikagarria
Eskatzaileak enpresak diren kasuetan, honako hauek dira ezarritako diru laguntzen muga
aplikagarriak:
a) 1407/2013 Erregelamendua
b) 360/2012 Erregelamendua
Beraz, enpresak diren eskatzaileei ezartzen zaizkien mugak bat datoz minimis Erregelamenduaren
3.2 eta 3.3 artikuluetan xedatutakoarekin:
 Enpresa bakar bati eman dakiokeen guztizko laguntzen zenbatekoa ez da 200.000 eurokoa
baino handiagoa izango hiru ekitaldi fiskaleko edozein epealditan.
 Besteren kontura errepideko salgaien garraioan diharduen enpresa bakar bati eman
dakiokeen guztizko laguntzen zenbatekoa ez da 100.000 eurokoa baino handiagoa izango
hiru ekitaldi fiskaleko edozein epealditan.
Minimis laguntza hauek ezin izango dira erabili errepideko salgaien garraiorako ibilgailuak
erosteko.
 Besteren kontura errepideko salgaien garraioan aritzeaz gain, 200.000 euroko gehieneko
muga aplikatzen zaion beste jarduera batzuk ere egiten baditu enpresa batek, gehieneko
muga horren mende egongo da enpresa, baldin eta bermatzen bada, bitarteko egokien bidez,
jardueren bereizketaz edo kostuen zehaztapenaz, errepideko salgaien garraioari lotutako
jardunaren aldeko laguntzaren zatia ez dela 100.000 eurokoa baino handiagoa izango, eta
minimis inolako laguntzarik ez dela erabiltzen errepideko salgaien garraiorako ibilgailuak
erosteko.
6.3. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasun erregimena
Dokumentu honetan edo oinarri hauetan jasotzen den xede bera izanik, beste erakunde edo elkarte
publiko zein pribatu batzuek emandako diru laguntzak bateragarriak izango dira programa honetan
ematen direnekin, baldin eta diru laguntza guztiak batera kostu lagungarriaren %70 gainditzen ez
badira.
Beste erakunde edo administrazio batzuek emandako diru laguntzak gauzatzen badira EEE
Energiaren Euskal Erakundeak emandako diru laguntzaren ebazpenaren ondoren, onuradunak
EEEri jakinarazi beharra du (13. oinarria, e) atala), eta diru laguntza guztien azterketatik
ondorioztatzen bada diru laguntzaren zenbatekoa gutxitu behar dela, aldez edo guztiz
errebokatzeko dagokion ebazpen baten bidez zehaztuko da, diru laguntza ordaindu aurretik
emango dena.
6.4. Diruz lagunduko diren jardueren kontratazioa edo azpikontratazioa hirugarrenekin
a) LGSen 29. artikuluan eta RGSen 68. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, onuradun batek
azpikontratatzen duela ulertuko da honako egoera hau gertatuz gero: diru laguntzaren xedea
den jardueraren zati baten edo jarduera osoaren gauzapena hirugarren batekin hitzartzen badu.
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Diruz lagunduko den jarduera aurrera eramateko onuradunak berak egingo dituen gastuen
kontratazioa kontzeptu horretatik kanpo geratuko da.
Nolanahi ere, hirugarrenen kontratazioa edo azpikontratazioa diruz lagunduko den jardueraren
zenbatekoaren %100 izan daiteke; diruz lagunduko diren jardueren kontratazio edo
azpikontratazioaren aplikazioari dagokionez, goraxeago aipatutako 29. artikuluan xedatutakoa
beteko da.
b) Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, Sektore
Publikoaren Kontratuen Legearen (SPKL) aplikazio araudia bazter utzi gabe, eskatzailearen
izaera juridikoaren araberakoa, Kontratazio Publikoaz diharduen araudian ezarritako
zenbatekoak gainditzen badituzte gastu lagungarriaren zenbatekoek, kontratu txikiari
dagokionez (15.000€ zerbitzuetarako eta horniduretarako BEZik gabe eta 40.000€ obrarako
BEZ gabe), onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko zaizkie hornitzaile ezberdinei,
obrarako konpromisoaren kontratazioa gauzatu, zerbitzua egin edo ondasuna eman aurretik,
salbu eta, haren ezaugarri bereziengatik, merkatuan nahiko erakunderik ez baldin bada gauzatu,
zerbitzu egin edo hornitzeko, edo salbu eta gastua egiten baldin bada diru laguntza eman baino
lehen.
Aurkeztuko diren eskaintzen arteko aukeraketa, funtsean, eraginkortasun eta ekonomia
irizpideak kontuan hartuta egingo da, eta aukeraketa espreski justifikatuta geratu beharko da,
baldin eta aukeratua kalitate-prezio erlazio onena duen proposamena ez denean.
7.

Bideratzeko kudeaketa eta prozedura

39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz eta Administrazio Elektronikaz
diharduen otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren arabera (aurrerantzean 21/2012 Dekretua),
laguntza programa honi lotutako espedienteen bideratze edo izapidetze guztiak (eskaerak,
errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta gainerako kudeaketak), horretarako berariaz
diseinatutako aplikazio informatikoa erabili beharko da. Aplikazio hori EEEren webgunean dago
eskuragarri, helbide honetan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud. Hori guztia, 39/2015
Legearen 14.1 artikuluan aurreikusten denaren kalterik gabe, pertsona fisikoen kasuan.
Diru laguntzak eskatzea edo bideratzearekin zerikusia duten edozein izapide edo dokumentu
aplikazio informatika horretaz eginez gero, era elektronikoan, sinadura elektroniko aitortu bat
eduki beharko du, 21/2012 Dekretuaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Eskabidea osatugabea, akatsekin egongo balitz, edo oinarri hauetan eskatzen dena bete ezik, hamar
(10) egun balioduneko epea emango litzaioke interesdunari zuzentzeko edo eskatzen zaizkion
dokumentuak aurkezteko, horretarako bidaliko zaion jakinarazpena jasotzen duen egunetik
kontatzen hasita, eta hori egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaio, aurretiaz emango den
ebazpen baten bidez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideaz diharduen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren arabera xedatutako ebazpena, hain zuzen ere.
Eskatzen den dokumentazio hori guztia aurkezteko epea ez da inola ere luzatuko EEEren aldetik.
Pertsona juridiko batek eskaera aurrez aurre edo presentzialki aurkeztuz gero, ezarritako bide
elektronikotik kanpo, interesdunari eskatuko zaio zuzentzeko, eta era elektronikoan aurkezteko.
Ondorio hauetarako, eskaeraren aurkezpen data edo eguntzat joko da zuzenketa egiten den eguna.
8.

Diru laguntza eskatzeko prozedura

Diru laguntzaren eskabidea eta berarekin batera bidali behar den dokumentazio teknikoadministratiboa 7. oinarrian azaltzen den aplikazio informatikoaren bitartez egingo da, 39/2015
Legearen 14.1 artikuluan aurreikusten denaren kalterik gabe pertsona fisikoen kasuan, eta 3.
oinarrian adierazten den epearen barruan.
Laguntzen deialdi honen arabera, ibilgailu bakar bati emango zaio diru laguntza tramitatzen den
diru laguntza eskaera bakoitzeko.
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Diru laguntza eskaera egiteko, jarduera mota bakoitzeko, aplikazio informatikoaz, formalizatu eta
aurkeztu beharreko dokumentazioa hauxe da:
Pertsona fisikoak
a. Diru laguntza eskabidea. Dokumentu honetan eskatzailearen datu orokorrak, diru
laguntza eskatzea ekarri duen proiektu mota, haren kokalekua eta gauzatu nahi den
jardueraren inguruko datu tekniko zehatzak azalduko dira. Era berean, aplikazio
informatiko beraz, deklarazio hauek formalizatuko dira:
 Eskatzaileak arauak betetzen dituela egiaztatzen duen ardura-deklarazioa eskaeraren
egunean.
 Beste diru laguntza batzuk jaso izanaren ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
b. Dokumentazio administratiboa
 Onuradunaren NANaren kopia, eta bertan ageri ez bada helbidea EAEn, errolda
ziurtagiriaren kopia, eta honetan 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen EAEko biztanle
moduan azaldu behar da.
 Hala badagokio:
o Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.
o Ahalduntzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko dokumentu justifikagarria.
 Kontu korrontearen IBAN-a egiaztatzeko banketxearen ziurtagiria, haren titularra
eskatzailea izan beharko da. Laguntzen programa honek eskatzen dituen baldintza
guztiak betez gero, eta eskatzaileak onuraduna izateko egokiera bereganatu eta gero,
kontu horretan sartu edo ordainduko da diru laguntza.
 Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Kasuan kasu, beste erakunde batzuek emandako beste diru laguntzei buruzko ebazpen
positiboen kopia eskaeraren egunean.
Autonomoak
a. Diru laguntza eskabidea. Dokumentu honetan eskatzailearen datu orokorrak, diru
laguntza eskatzea ekarri duen proiektu mota, haren kokalekua eta gauzatu nahi den
jardueraren inguruko datu tekniko zehatzak azalduko dira. Era berean, aplikazio
informatiko beraz, deklarazio hauek formalizatuko dira:
 Eskatzaileak arauak betetzen dituela egiaztatzen duen ardura-deklarazioa eskaeraren
egunean.
 Beste diru laguntza batzuk jaso izanaren ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
 Minimis diru laguntzez ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
b. Dokumentazio administratiboa
 Onuradunaren NANaren kopia, eta bertan ageri ez bada helbidea EAEn, errolda
ziurtagiriaren kopia, eta honetan 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen EAEko biztanle
moduan azaldu behar da.
 Hala badagokio:
o

Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.

o

Ahalduntzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko dokumentu justifikagarria.

 Gizarte Segurantzan, autonomo moduan kotizatzen ari dela dagozkion egiaztagiri edo
dokumentu ofiziala.
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 Kontu korrontearen IBAN-a egiaztatzeko banketxearen ziurtagiria, haren titularra
eskatzailea izan beharko da. Laguntzen programa honek eskatzen dituen baldintza
guztiak betez gero, eta eskatzaileak onuraduna izateko egokiera bereganatu eta gero,
kontu horretan sartu edo ordainduko da diru laguntza.
 Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Gizarte Segurantzan dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Kasuan kasu, beste erakunde batzuek emandako beste diru laguntzei buruzko ebazpen
positiboen kopia eskaeraren egunean.
Pertsona juridikoak
a. Diru laguntza eskabidea. Dokumentu honetan eskatzailearen datu orokorrak, diru
laguntza eskatzea ekarri duen proiektu mota, haren kokalekua eta gauzatu nahi den
jardueraren inguruko datu tekniko zehatzak azalduko dira. Era berean, aplikazio
informatiko beraz, deklarazio hauek formalizatuko dira:
 Eskatzaileak arauak betetzen dituela egiaztatzen duen ardura-deklarazioa eskaeraren
egunean.
 Beste diru laguntza batzuk jaso izanaren ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
 Minimis diru laguntzez ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
b. Dokumentazio administratiboa
 Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.
 IFKaren kopia.
 Ahalduntzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko dokumentu justifikagarria.
 Eskrituraren, estatutuen edo eratzeko ekitaldiaren kopia.
 Kontu korrontearen IBAN-a egiaztatzeko banketxearen ziurtagiria, haren titularra
eskatzailea izan beharko da. Laguntzen programa honek eskatzen dituen baldintza
guztiak betez gero, eta eskatzaileak onuraduna izateko egokiera bereganatu eta gero,
kontu horretan sartu edo ordainduko da diru laguntza.
 Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Gizarte Segurantzan dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Kasuan kasu, beste erakunde batzuek emandako beste diru laguntzei buruzko ebazpen
positiboen kopia eskaeraren egunean.
Udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak
a. Diru laguntza eskabidea. Dokumentu honetan eskatzailearen datu orokorrak, diru
laguntza eskatzea ekarri duen proiektu mota, haren kokalekua eta gauzatu nahi den
jardueraren inguruko datu tekniko zehatzak azalduko dira. Era berean, aplikazio
informatiko beraz, deklarazio hauek formalizatuko dira:
 Eskatzaileak arauak betetzen dituela egiaztatzen duen ardura-deklarazioa eskaeraren
egunean.
 Beste diru laguntza batzuk jaso izanaren ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
b. Dokumentazio administratiboa
 Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.
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 Alkate edo kargu hautatzeko ziurtagiriaren kopia.
 IFKaren kopia.
 Kontu korrontearen IBAN-a egiaztatzeko banketxearen ziurtagiria, haren titularra
eskatzailea izan beharko da. Laguntzen programa honek eskatzen dituen baldintza
guztiak betez gero, eta eskatzaileak onuraduna izateko egokiera bereganatu eta gero,
kontu horretan sartu edo ordainduko da diru laguntza.
 Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Gizarte Segurantzan dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri
eguneratua.
 Kasuan kasu, beste erakunde batzuek emandako beste diru laguntzei buruzko ebazpen
positiboen kopia eskaeraren egunean.
Pertsona fisikoak, autonomoak, pertsona juridikoak, udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak
eta administrazio batzarrak eta etxejabeen elkarteak
a. Dokumentazio teknikoa
 Egindako inbertsioaren faktura justifikagarriak (jatorrizko kopiak), sailka zehaztuta, eta
2019ko martxoaren 1etik aurrerako data dutenak. Fakturak onuraduna denak jaulki
behar ditu, oinarri hauetako 2.1 atalean zehazten den bezala.
 Txatarra bihurtuko den ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren kopia, eta bertan lehen
matrikulazioaren data agertu behar da.
 Ibilgailuari behin betikoz baja eman izanaren ziurtagiria, dagokion Ibilgailuak
Tratatzeko Zentro Baimenduak (CAT) emanda, Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren
izenean.
 7. neurriko ibilgailuen kasuan, “M1 kategoriakoak izanik gasolina edo gasolioa (diesela)
darabilten ibilgailuak”, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energíaren (IDAE)
ibilgailuen datu basearen informazio teknikoari dagokion fitxa aurkeztu beharko da,
erositako ibilgailu ereduari lotutakoa (http://coches.idae.es/base-datos/marca-ymodelo).
 Ibilgailu berriaren txartel teknikoaren kopia.
 Ibilgailu berriaren zirkulazio-baimenaren kopia.
Dokumentu guztiak, ahal dela, PDF formatuan aurkeztuko dira.
EEEk diru laguntza eskaera behar bezala aztertzeko, beharrezkotzat jotzen dituen informazio eta
dokumentu osagarriak eska diezazkioke eskatzaileari.
9.

Ebazpena, komunikazioa eta publizitatea

Diru laguntza emateko prozedura lehia edo konkurrentzia jarraitua izango da, eta, beraz,
eskabideak aurkezten diren hurrenkeraren edo ordenaren arabera aztertu eta bideratuko dira
espedienteak, eta modu egokian formulatuak eta beteak egongo diren heinean eta hurrenkeran
bideratuko dira. Eskabidea akastuna izanez gero, eta konpondu beharko balitz, aurkezpen datatzat
7. oinarrian azaldutakoa hartuko da.
EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak ebazpena eman eta modu elektronikoan (7.
oinarrian azaltzen den aplikazio informatikoaren bitartez) helaraziko dio eskatzaileari
jakinarazpena sei (6) hilabeteko gehieneko epean, diru laguntza eskaera aurkezten den egunetik
kontatzen hasita (39/2015 Legearen 21.2 artikulua). Epe hori igaro ondoren, eta ebazpen zehatzik
jasotzen ez badu, eskatzaileek ulertu beharko dute beren diru laguntza eskabidea onartua izan dela,
39/2015 Legearen 24.1 artikuluan xedatzen den bezala.
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Ebazpenean honako hau azalduko da: (i) diru laguntzaren xedea den jarduera, (ii) haren zenbatekoa
(kantitate gordina, onuradunaren izaeraren ondoriozko zerga-betebeharrei utzi gabe), (iii)
interesekoak izan daitezkeen beste alderdi batzuk eta (iv) eskabideari ezezkoa emanez gero, haren
arrazoiak.
Ebazpen horren kontra, prozedura administratiboari amaiera ematen diona, eskatzaileek hautazko
birjartze errekurtsoa jar dezakete EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren
aurrean hilabeteko epearen barruan, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik
kontatzen hasita, edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilbon dagokion
epaitegian bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen
hasita. Hori guztia, 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluek diotena betez eta uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz; hain zuzen ere, Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duena (aurrerantzean 29/1998 Legea).
Diru laguntza emateko orduan kontuan hartutako baldintzak aldatuz gero, betiere onuraduna
izateko diru laguntzen araudiek ezartzen dituzten gutxieneko betekizunak babestuz, diru laguntza
emateko ebazpena aldatzea ekar dezake, diru laguntza arautzearen inguruko legeriak xedatzen
duenarekin bat etorriz (LGEen 19.4 artikulua eta 1/1997 Dekretu Legegilearen 49.2 artikulua).
Azkenik, 19/2013 Legeak dioenarekin bat etorriz, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa (aurrerantzean 19/2013 Legea) eta
RGSa, laguntza programa hau amaitu eta gero, EEEk bere Gardentasun Atarian eta EHAAn
argitaratuko ditu emango diren diru laguntzak; baita legeak eskatzen dituen datuak ere azalduko
dira bertan.
10. Diru laguntzak ordaintzea
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta Instituzionalak emandako izaera bereko
dirulaguntzak itzultzeko dauzkaten elkarteek edo erakundeek ezin izango dute laguntzen
programa honek ematen duen dirulaguntzarik jaso.
Horrelako kasuetan, aztertu egingo da itzuli beharreko diru laguntza zer egoeratan dagoen,
borondatezko aldian edo bide betearazlean. Onuradunek diru laguntzen itzulketen betebeharren
ordainketak eginak dituztela kontuan hartzeko, hauxe izango da irizpidea: diru laguntza horiek
emandako administrazioarekiko zorrik ez izatean epealdi betearazlean diru laguntzak itzultzeari
dagokionez, edo onuradunei zein elkarte laguntzaileei premiamendu-bidea ezartzea edo aurrera
eramaterik ez dagoen kasuetan, borondatezko aldian zorrak ez ditu kontuan hartu. Era berean,
onuradunek diru laguntzen itzulketen betebeharren ordainketak eginak dituztela kontuan hartuko
da zor horiek geroratuta edo zatikatuta badaude, edo bertan behera uzteko erabaki bada,
itzultzeko dagokion ebazpena aurkaratuz gero (RGSen 21. artikulua).
EEEko zuzendari nagusiak emango duen ebazpenaren ondoren, diru laguntza emateari begira, eta
eskatzaileak onuradun izateko oinarri hauetan eskatzen diren eskakizun guztiak betetzen dituela
egiaztatukoan, onuradunak horretarako adierazitako kontu korrontean egingo da diru laguntzaren
zenbatekoaren ordainketa.
11. Inbertsioen egiaztatzea
Diru laguntza ematearen aldeko ebazpena jakinarazi ondoren, EEE Energiaren Euskal Erakundeak
inbertsioen egiaztatze “in situ” egin ahal izango du, eta bertan instalazioari lotutako zenbait argazki
adierazgarri egingo dira, diruz lagundu eta azaldutako inbertsioa burutu dela egiaztatzeko asmoz
eta oinarri hauetan ezarritako gainerako betebeharrak betetzen direla bermatzeko; baita
espedientean ez legokeen eta beharrezkotzat joko duen dokumentazio guztia ere eskatu ahal
izango da; betiere, diru laguntzen erabilera egoki egingo dela ziurtatu nahian.
Diru laguntza jasotako jardueraren inbertsioen egiaztatzea egingo zaien onuradunei aldez aurretik
idazki bat bidaliko zaie, haren berri emateko EEEren aldetik. Jakinarazpena jasoko dutenek egiteko
betebeharra izango dute.
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Jakinarazpena bidali ondorengo bi asteren barruan, EEEk onuradunari inbertsioen egiaztatzea
egingo duela jakinarazi ondoren, adierazitako inbertsioa burutu dela egiaztatzeko asmoz, ezin
izango balitz ikuskapena egin, EEErekin zerikusia ez duten arrazoiak tarteko, idatziz jakinaraziko
zaio onuradunari hamabost (15) egun balioduneko epea izango duela beste hitzordu bat egiteko,
inbertsioen egiaztatzea egin ahal izateko. Hori egin ezean, EEEk diru laguntzaren zenbatekoa
errebokatzeko espedientea abiaraziko du.
Egiaztatzean hartutako informazioa eskabidean aurkeztu den dokumentazioarekin kontrastatu
ondoren, eta hasieran emandako diru laguntza kantitatea txikiagoa izan behar dela, edo ez
dagokiola diru laguntzarik jasotzea ondorioztatuko balitz, kasuan-kasuan, EEEk diru laguntza aldez
edo erabat errebokatzeko espedientea egingo du eta, hala badagokio, zati bat edo kantitate osoa
itzultzeko eskatuko luke, legezko beste bide batzuk hartzeko eta zigorrak aplikatzeko eskubideari
uko egin gabe.
12. Onuradunen betebeharrak
Deialdi edo programa honen bitartez arautzen diren diru laguntzen onuradunek betebehar hauek
izango dituzte:
a. LGSen 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Dekretu Legegilearen 50.2. artikuluan xedatutakoak.
b. Emandako diru laguntza onartzea. Diru laguntza eman zaiola jakinarazten dion agiria jaso eta
hamabost (15) eguneko epean berariaz eta idatziz uko egiten ez badio onuradunak, onartu egin
duela ulertuko da, diru laguntza deialdi honetan zein ebazpenean ezartzen diren baldintza
ekonomikoen eta gainerakoen arabera.
c. Diru laguntza zertarako eman zaion, horretarako erabiltzea.
d. Kontrol Ekonomiko Bulegoari eta Kontu Publikoen Euskal Auzitegiari ematea eskatu ahal
dioten informazioa; betiere, diru laguntza hauek kontrolatzeko dituzten zereginak behar bezala
egin ahal izateko.
e. Helburu bera duen proiektua egiteari begira, beste administrazio, erakunde publiko edo pribatu
bati eskatutako edota horiek emandako diru laguntzaren berri ematea EEE Energiaren Euskal
Erakundeari.
f. Garatuko den egitasmoei lotutako jarduerek indarrean dagoen legeria edota araudia bete
beharko dute, eta haien osagaiek dagokion erakunde eskumendunaren homologazioa eduki
beharko dute. Beraz, onuradunak onartzen du egitasmoak bete egingo duela aplikagarria izan
dakiokeen legeriaren alderdi guztietatik: teknika, hirigintza eta gainerako ezaugarriak kontuan
hartuta.
g. Diru laguntza deialdi edo programa honen bitartez erositako eta diruz lagundutako ibilgailuaren
jabeak diru laguntza jaso eta lau (4) urteko epea igaro baino lehenago ibilgailua saltzen badu,
ibilgailuaren horren salmentaren kontratu-dokumentuan hauxe azaldu beharko du: ibilgailu
horrek 2020ko EEEren Ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko
laguntzen programaren (PAVEA) diru laguntza jaso duela. Era berean, jabe berriak edo erosleak
konpromisoa hartzen du diru laguntza eman zen helbururako erabiltzeko eta funtzionamendu
egokian edukitzeko, gutxienez, aipatutako epea bete arte. Horrela ez balitz, EEEk diru laguntza
osorik baliogabetzeko espedientea irekitzeari ekingo lioke.
Nolanahi ere, birsalmenta edo besterentzea erabakiz gero, EEEri jakinarazi beharko lioke, diru
laguntza jasotako ibilgailuaren kontratu-agiria sinatzen den egunetik hilabeteko epean
gehienez ere.
Erosleak, aipatutako besterentzeari dagokionez, agindutakoa behar bezala betetzen ez badu,
diru laguntzaren onuradunak jasotako diru laguntza itzultzeko betebeharra duela konpromisoa
hartzen du.
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h. EEE hala eskatzen baldin dio, onuradunak konpromisoa hartzen du lortutako emaitzen
bilakaeraren berri emateko, baita haien dibulgazio lanak egiteko ere, lau (4) urteko epean, EEEk
diru laguntza ematen duen egunetik kontatzen hasita.
i. Diru laguntza ematearekin zerikusia duen edozein aldaketa objektiboa zein subjektiboaren
berri ematea EEEri.
j. Eman daitekeen diru laguntza ondo erabiltzen dela egiaztatzeko, EEEk eska diezaiokeen
informazio guztia emango du onuradunak.
k. Jarraian, EEE Energiaren Euskal Erakundearen informazio eta komunikazio betekizunak edo
baldintzak behar bezala betetzeko jarraibideak zehazten dira, diru laguntza publikoa jasotzeari
lotutako betebeharrak era efektiboan bete ditzaten diru laguntzen onuradunek.
Egingo diren informazio eta komunikazioaren inguruko neurri eta jarduera guztiek eskatzen
dute onuradunaren ezagutza, Energiaren Euskal Erakundearen laguntzari dagokionez.
Horretarako:
 Paperean, webgunean, App-en edo ikus-entzunezkoan egingo den jarduera orok eduki
beharko du berariazko aipamen edo erreferentzia hau: proiektu hau diruz lagundu da
Energiaren Euskal Erakundearen laguntza programaren barruan. Euskarri horietan
Energiaren Euskal Erakundearen logotipoa jarriko da. Energiaren Euskal Erakundearen
logotipoa eskuragarri izango da EEEren webgunean, formatu bektorialean eta gaurkotuen
egongo den azken bertsioan.
 Partikularrak: Energiaren Euskal Erakundeak pegatina adierazgarri bat emango du, Renove
Plana nabarmentzen eta atzeko kristalean jarriko dena.
 Enpresak: Ibilgailu motordunek pegatina adierazgarri bat eraman beharko dute atzeko
kristalean, Energiaren Euskal Erakundeak emango duena Renove Plana nabarmentzen.
l. Laguntza-deialdi honen arabera diruz lagundutako ibilgailu baten jabeak, EAEko udalerri batean
zirkulazioaren gaineko zerga (Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga) altan izatera
behartzen du, gutxienez lau (4) urtez jarraian. Ez-betetze kasuan, onuradunak jasotako laguntza
itzuli beharko du
m. Gauzatutako eta diruz lagundutako proiektuaren ondoriozko informazioa EEEren eskura
jartzea, haren emaitzak zabaltzeko xedez, alde biek elkar hartuta.
13. Ez betetzea eta dirua itzultzea
Jasotako diru laguntza osoaren edo zati baten itzultzeari ekingo zaio eta dagozkion berandutzeinteresak eskatuko zaizkio (diruaren legezko interesari %25 gehituko zaio, Estatuaren Aurrekontu
Orokorren Legeak beste kantitate bat esaten ez badu), diru laguntza ordaintzen zaion unetik edo
egunetik itzulketa egiteko erabakia hartzen den data edo egunera arte, LGSen 37. artikuluan
xedatutakoa betez. Itzulketa aldez edo partzialki egin beharko den kasuetan, aipatutako LGSen
37.2 artikuluan xedatutako graduazio irizpideak kontuan hartuko dira.
Deialdi edo programa honetan ezarritako eskakizunak, aplika daitezkeen gainontzeko arauak edo
diru laguntza emateko ebazpenean jarritako baldintzak bete ezik, ez betetze espedientea ireki, eta
diru laguntza erabatekoaren edo zati baten ezeztapena eta itzuli egin beharko litzaioke EEEri,
berandutze-interesekin batera. Hori guztia, honako legeriak xedatutakoa betez: 1/1997 Dekretu
Legegilean xedatutakoari jarraiki eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. idazpurua,
EAEko Aurrekontu Orokorren kontura emandako diru laguntzen bermeei eta itzulketei buruzko
araudi orokorra arautzen duena, eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete
behar dituzten eskakizunak, arautegia eta betebeharrak finkatzen dituena. Nolanahi ere, horrek ez
du salbuesten bestelako zehapen eta lege-egintzetatik.
Errebokatzeko espedienteak hasarazteko eta ebazteko eskumena, eta, hala dagokionean, diru
laguntza aldez edo osorik itzularazteko, EEEko zuzendari nagusiak du.
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14. Informazio klausula eskatzaileei
DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
(Datuak Babesteari buruzko 2016/679 EB Erregelamendua betez)
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EEE)
IFZ: Q5150001E
Tratamenduaren
erantzulea

Helbidea: Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011, Bilbo (Bizkaia)
Tel.: 94.403.56.00
e-maila: contacto@eve.eus
kontaktua DPD: dpd@eve.eus
- Zure laguntza eskaera egikaritu eta kudeatzea, eta, bidezko bada, zure
emakidaren ondorioz ezartzen den harremana egikaritu eta kontrolatzea.

Helburua

- Genero-datuari dagokionez, betetzea borondatezkoa bada ere, Eusko
Jaurlaritzaren berdintasunaren aldeko politika eta estrategien esparruan
erabiliko da datua, eta monitorizazioari eta estatistikari begira baino ez da
baliatuko.
- EEErekin harremanetan jartzeko hautatutako hizkuntzari dagokionez,
betetzea derrigorrezkoa bada ere, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politika
eta estrategien esparruan erabiliko da datua, eta monitorizazioari eta
estatistikari begira baino ez da baliatuko.
Interesdunaren baimena, eskaera aurkeztearekin batera adierazia.

Tratamenduaren
legitimazioa eta
kontserbazioa

Lagapenen hartzaileak

Interesdunen
eskubideak

Informazioaren kontserbazioa: eskaera aztertzeko epearen eta aplikatu behar
zaizkion lege-epeen barruan. Laguntza ematen bada, datuak emakidaespedientean bilduko dira, eta emakida indarrean dagoen bitartean
kontserbatuko dira, eta, ondoren, aplikatu beharreko lege-epeen barruan.
Alor horretan eskumenekoak diren kontroleko erakunde eta agintari
autonomiko edo lokalak.
Datuetan sartzeko, datuak zuzendu, ezereztu eta mugatzeko,
eramangarritasuneko edo datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahalko
dituzu EEEko DPD atalari “datuak babesteko eskubideak baliatzeari” buruzko
idazkia bidaliz, dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoarekin bat etor
daitekeen neurrian.
Emandako baimena kentzeko eskubidea dute interesdunek.
Interesdunek Kontrol Agintarien aurrean erreklamatzeko (www.avpd.eus
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa eta www.agpd.es Datuak Babesteko
Espainiako Agentzia) eskubidea dute.

Onuradunak konpromisoa hartzen du bere laguntza-eskaeran adierazitako proiektuaren kudeaketarekin,
eta, bidezko bada, ondorengo egikaritzapenarekin, lotutako edozein pertsona fisiko edo juridikoren
edozein datu pertsonal EEEri eman aurretik, dagokion pertsona fisiko edo juridiko horri aldez aurretik
adierazitakoaren berri emateko eta EEEri datu pertsonalak modu egokian lagatzeko aplikagarriak diren
gainerako betekizunak betetzeko.

15. Azken xedapenak
1. EEEren erabakiak izaera administratiboa du, eta administrazioarekiko auzitegiei dagokie EEEk
kudeatzen dituen diru laguntzekiko jurisdikzio-eskumena.
2. 2020ko EEEren Ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen
programa (PAVEA) honek emandako diru laguntzari esker erosiko diren ibilagailuen irudien
erabilera egiteko eskubidea du EEEk.
3. Onuradunak, eskabidearen kudeaketan, aurkeztuko duen dokumentazioan edo informazioan
egon daitezkeen akatsen edo errakuntzen erantzukizuna harena baino ez da izango, baldin eta
eragiten badie zuzenean diru laguntza eskaera aintzat hartu edo ez hartzeari eta/edo EEEk
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eman beharko duen diru laguntzaren kantitateari. Horrexegatik, hain zuzen ere, diru laguntza
emateko ebazpenean kontuan hartzen den gastuan egon litezkeen aldaketak, gastu
efektiboaren gehikuntzan, ez dira inola ere berrikusiko, zenbatekoa areagotzeari begira.
4. Oinarri hauetan azaltzen diren diru laguntzei honako honetan xedatutakoa aplikatuko zaie:
 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorra;
 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorrari buruzko Arautegia onartzen duena;
 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena;

 Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko UE 1407/2013 Erregelamendua, Europar
Batasuneko Funtzionamendu Itunaren 107. artikuluaren eta 108. artikuluen aplikazioez
diharduena, minimis diru laguntzei lotuta;

 Batzordearen 2012ko apirilaren 25eko UE 360/2012 Erregelamendua, Europar Batasuneko
Funtzionamendu Itunaren 107. artikuluaren eta 108. artikuluen aplikazioez diharduena,
interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei emandako minimis diru
laguntzei lotuta;

 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideaz
diharduena;
 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena;
 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.
 Aplikagarri izan daitekeen tokiko, autonomi erkidegoko, estatuko edo Europako beste
edozein araudi.
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