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Beste urte bat gehiago, 2018ko ekitaldian, Eusko Jaurlaritzaren energia
politikaren oinarrizko lan ildoek aurrera urratsa egin dute Euskadi 3E
2030eko Energia Estrategian ezarritako helburuak betetzeari begira, EEE
Energiaren Euskal Erakundeak sustatu eta garatu dituen jardueren bitartez.
Energiari lotutako paradigma berriek erreferentziazko esparruak eragin dituzte herrialde garatuenetan, energia eredu iraunkorragoak sustatze aldera eta garapen industrial eta ekonomikoaren eta
ingurumen parametroen arteko oreka egokia lortu ahal izateko, energia garbi eta berriztagarrien
erabileraren bidez. Horrek guztiak isla zuzena du Energiaren Euskal Erakundeak sustatu eta egiten
duen jardunean, haren historia osoan zehar eta hizpide dugun 2018. urtean burututako jardueretan
eta erdietsitako helburuetan agerian geratu direnak, hain zuzen ere.
Erronkei dagokienez, energia trantsizioa edo ekologikoa da gailentzen dena; nomenklatura horren
bitartez, are garrantzia handiagoa eman nahi zaio lortzen den ingurumen-aurrerapenari, energia
eraginkortasuna hobetuz eta energia berriztagarrien erabilera areagotuz, kutsagarriagoak eta hain
iraunkorrak ez diren beste energia iturri batzuen kaltetan. Erronka hori bere egin du Energiaren
Euskal Erakundeak eta bere ekintzen bidez aurre ere egin dio, eta ez azken bolada honetan soilik, eratu
zenetik baizik. Hartara, horrelako erronkei buru eginez aitzindaria izateak, beste erakunde batzuen
aldean, sendotasun handia ematen dio desafio berriei heltzeko.
Energia berriztagarrien eta izaera estrategikoen inguruko proiektuen garapenak, energia iturrien
dibertsifikazioak, energia eraginkortasunak eta aurrezpenak lagundu eta bultzatu egin dituzte
Euskadiko garapen industriala, teknologikoa eta lehiakortasunekoa, Energiaren Euskal Erakundearen
eraketatik bertatik sustatutako ildoak.

ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Energiaren Euskal Erakundeko presidentea
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2018ko ekitaldian, aurrerapauso esanguratsuak eman dira
2018ko ekitaldian,
Energiaren Euskal Erakundearen atal edo alor guztietan,
aurrerapauso
hala nola eraginkortasunaren eta iraunkortasunaren
esanguratsuak eman
aldeko gaietan, energia berriztagarrietan eta baliabideen
ustiapenetan, sorkuntza banatuan eta eskariaren kudeadira Energiaren Euskal
ketan, energia iraunkortasuna Administrazioan, nazioarteko
Erakundearen atal edo
programetan parte hartzean, sustapenetan eta laguntzetan,
energia azterlan eta azterketetan, argitalpenetan, eneralor guztietan
giaren alorreko araupetzean, zaintza teknologikoan,
energiaren kudeaketan eta mea eta geologia baliabideen
aprobetxamenduan. Horretaz gain, lan handia egin da
dibulgazioan eta prestakuntzan ere, esparru espezializatuari
zein herritarrei begira. Ildo horretatik, nabarmentzekoa da tokiko administrazioen aldetik egindako
urratsak energia hobeto erabiltzeko eta aurrera eramandako energia proiektu interesgarriak. Energia
eraginkortasuna areagotzeko eta berriztagarrien erabilera handitzeko ekinaldi horiek bat datoz
Euskadiko Energia Trantsizioaren helburuekin; hain zuzen ere, administrazioek egiten duten ahalegin
hori betidanik izan dute EEEko kideen laguntza teknikoa.
2018. urteko laguntzen programek 9,4 milioi euroko aurrekontua izan dute guztira, hasieran
aurreikusitako 8 milioiei kreditu gehigarria erantsiz, energiaren zentzuzko erabilera sustatzeko eta
energia berriztagarrien inguruko egitasmoak gauzatzeko xedez.
Lankidetza publiko-pribatuaren esparruari dagokionez, nabarmentzekoa da, besteak beste, 2018.
urtean, EEEren eta Iberdrolaren arteko lankidetzaren oinarrietan emandako aurrerapausoa, sare
elektrikoen digitalizazioari lotutako Bidelek 4.0 izeneko proiektuaren inguruan, lehenago arrakastaz
burutu zuten Bidelek Sareak egitasmoari jarraipena emango diona.
Aurrekoarekin batera, azpimarratzekoa da Arasur industrialde logistikoan gauzatutako proiektu
berezia eguzki energiaren alorrean, 24 MW-eko instalazioa jartzeko egitasmo horretan enpresa
pribatu ugarik hartu dute parte, inbertsioa eta lortuko den energiaren ekoizpena partekatuz.
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Elkarlan publikoari gagozkiola, itsas energien garapenaren aldeko apustua sendotu da, BiMEP
sozietatearen bidez, IDAErekin lankidetzan; izan ere, diru baliabide gehiago bideratu da azpiegitura
horretara, ministerioko erakunde horretatik eskuratuta.
Horrekin batera, Bilboko Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen, azpiegitura geotermikoaren
inguruko lanak aurrera eramateko.
Bestetik, nabarmentzekoa da energia azterlan, txosten, azterketa eta argitalpenei begira egindako
ahalegina; datu, adierazle eta konparatiba osatuenak eskuratu ahal izateko, eta hartara, ingurune
lehiakorrean ondo kokatzeko eta arautze garapenean aurrera egiteko; beti ere, ezarritako helburu
estrategikoak betetzen lagundu nahian.

2018. urteko laguntzen
programek 9,4 milioi euroko
aurrekontua izan dute guztira,
hasieran aurreikusitako
i ioiei kre itu ge igarria
erantsiz, energiaren zentzuzko
erabilera sustatzeko eta energia
berriztagarrien inguruko
egitasmoak gauzatzeko xedez.

Gogoratzekoa da EEEren presentzia zenbait sozietatetan; esate baterako, ezaugarri estrategiko handia
duten BBG, BBE edo ETN-en, sorreran zuten xedea betetzen jarraitzen dutenak. Horiekin bezala,
badira beste enpresa batzuk ere, ekimen pribatua inplikaraztea ekarri dutenak, alor publikoaren
sustapen ezinbestekoari esker, gurekin batera eta elkarlanean dihardutenak, hala nola Ibil, Itsas Gas
edo Telur.
Azkenik, 2018. urtean izandako gertaera nagusien errepasoaren argitan, ondorioztatu ahal da
Energiaren Euskal Erakundeak aurrerapausoak ematen jarraitzen duela eta. aldi berean, abagune
ekonomikoak, industrialak eta energetikoak eskatzen duten errealitate eta egoera berrietara egokitzen
ari dela, politika publikoak gauzatzeko eragile nagusia denez eta Euskadiko Energia Estrategiaren
jarduteko ildoak aurrera eramaten zehaztasunez.
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OÑATI. DEBAGOIENA

2

ESTRATEGIA ETA
ANTOLAMENDUA

6 INFORME ANUAL

ENERGIA TRANTSIZIOAREN
ETA BELAUNALDI
ALDAKETAREN ERRONKEN
AURREAN
1982ko azaroaren 24ko Eusko Legebiltzarraren Legeak sortu zuen
Energiaren Euskal Erakundea, eta beraz 36 urte baino gehiago daramatza
Eu ka in energiaren a orrean ektore pu ikoa p ani katu koor inatu
eta kontrolatzen, une hartan agindutako eginkizunak eta erantzukizunak
garatzen. Euskal energia agentzia den aldetik, dagokion egiteko horretan
aritzeaz gain, energia sektoreko proiektuetan eta beste egitasmo sinergiko
batzuetan ere parte hartu du eta parte hartzen du, Eusko Jaurlaritzak
unean-unean ezarritako lan ildoei jarraikiz.
Energia-efizientzia eta -dibertsifikazioa dira Energiaren Euskal Erakundearen printzipio nagusiak,
eta haren jardun guztiak printzipio horietan oinarritzen dira, konpromiso- eta exijentzia-maila gero
eta handiagoa izanik. Horretarako, gizartearekin duen inplikazioa indartu da, laguntza-programak
inplementatuz aurreztea eta efizientzia bultzatzeko eta energia berriztagarrien proiektuak
sustatzeko, eta bereziki izaera estrategikoak diren sozietate batzuetan parte hartu du, proiektu horiei
egonkortasuna eta oreka ematen dien zeregin instituzionala betez.
Testuinguru horretan, Euskadiko Energia Estrategiak denboraldi jakin baterako helburu eta jardunildoak definitzen ditu energia-politikaren alorrean. Gaur egun, Euskadiko 2030. urterako Energia
Estrategia epe luzeagoko ikuspegi baten barruan kokatzen da, energia-sistema gero eta jasangarriagoa
lortzeko lehiakortasunari, horniduraren segurtasunari eta karbonoa murrizteari dagokienez.
Energiaren Euskal Erakundeak bere ekinbidearen ardatz nagusiei eutsi die hiru hamarkada luzez,
eguneroko jardunean. Hala ere, jakitun da aldaketa garaian sartuta dagoela, nagusiki, etengabeko
bilakaeran dagoen ingurune batean aritzearen ondorioz, teknologiari, toki eta mundu mailako
energia politikei, administrazio publikoen jardunbide
dinamikei eta abarrei dagokienez. Horrek guztiak,
epe ertain eta luzera, haren zereginean eraldaketa
edo birmoldaketa handiak eska diezazkioke, euskal
Datorren ekitaldian gogoeta
energia agentzia denez.
Gainera, aldaketa horiek guztiak belaunaldi aldaketarekin batera eraman beharko ditu aurrera, azken hau,
batez ere, erakundearen zuzendarien eta beste kargu
garrantzitsu batzuen artean. Horrelako belaunaldi
aldaketak euskal administrazio gehienei eragiten
badie ere, euskal energia agentziari era berezian
eragingo dio, testuinguru aldaketa batean, bereziki
energia trantsizio prozesuak ekarriko duena.

estrategiko bat egingo
da, epe ertain eta luzera
erakundearen jarduna zein
testuingurutan zertuko
den aztertze aldera eta
etorkizuneko eredua
zehazten joateko

Aldaketa prozesu hori era integralean gauzatzeari
begira, datorren ekitaldian gogoeta estrategiko bat
egingo da, epe ertain eta luzera erakundearen jarduna
zein testuingurutan zertuko den aztertze aldera eta etorkizuneko eredua zehazten joateko. Horretan
oinarrituta, belaunaldi aldaketari aurre egiteko, haren nondik norakoa edo bide-orria diseinatuko
da. Gure asmoa ez da pertsonen ordezkapena planifikatzea oraingo lanpostu berdinetan, baizik eta
eraldaketa edo birmoldaketa sakona eta epe luzera begira plangintza egitea.
EEEk unean uneko premietara egokitzen jakin du, hain aldakor eta garrantzitsu den energiaren mundu
honetan gaur dauzkagun eta bihar sortuko diren erronkei heltzeko moduan konfiguratzeko gai izan
da; betiere administrazio publikoa dela gogoan hartuz; ondorioz, sektore pribatu eta industrialaren
aitortza eta sinesgarritasuna lortu du, bere nortasun-ikurra den lankidetza publiko-pribatuaren
alorrean lortutako emaitzei esker.
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ANTOLAKUNDEA
ZUZENDARI NAGUSIA
G.B., Kalitatea eta Sistemak

IDAZKARITZA
NAGUSIA

Zerbitzu Juridikoak

GARAPEN ETA
BERRIKUNTZA
ZUZENDARITZA

Energia iraunkortasuna
administrazioan
AZTERLANAK
ETA PLANGINTZA
ZUZENDARITZA

GEOLOGIA
BALIABIDEAK
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Sorkuntza banatua eta
eskariaren kudeaketa

Energia arautzea
Energia plangintza
eta azterlanak

Geologia-meatzaritza baliabideak
Euskadiko Hidrokarburoak Sozietatea

Zaintza teknologikoa

ZUZENDARITZA
TEKNIKOA

Energia berriztagarriak
eta baliabideen
aprobetxamendua

Nazioartekoa

Energia eraginkortasuna
eta iraunkortasuna

KOMUNIKAZIOA
ETA KANPO
HARREMANAK

Sustapen eta
Laguntzak

ECONOMIKO
FINANTZARIOA

ZUZENDARITZA KONTSEILUA
PRESIDENTEA

KONTSEILARIAK

Arantxa Tapia Otaegui and.

Estibaliz Hernáez Laviña and.

PRESIDENTEORDEA

Aitor Oregi Baztarrika jn.

Javier Zarraonandia Zuloaga jn.

Joseba Andoni Alcalde Amutxategi jn.

KONTSEILARIA – ZUZENDARI NAGUSIA

José Ignacio Arrieta Heras jn.

Iñigo Ansola Kareaga jn.

Xabier Viteri Solaun jn.
Juan Ignacio López Gandasegui jn.

IDAZKARIA

Arantza Mendizabal Gorostiaga and.

Álvaro Colón Barriocanal jn.

Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano jn.

ZUZENDARITZA BATZORDEA
KONTSEILARIA – ZUZENDARI NAGUSIA

GARAPEN ETA BERRIKUNTZA ZUZENDARITZA

Iñigo Ansola Kareaga jn.

Enrique Monasterio Beñaran jn.

IDAZKARI NAGUSIA

ZUZENDARITZA TEKNIKOA

Álvaro Colón Barriocanal jn.

Javier Marqués González jn.

G.B., KALITATEA ETA SISTEMAK

AZTERLANAK ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA

Carlos Aguirre Arana jn.

José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio jn.

EKONOMIA FINANTZA ZUZENDARITZA

GEOLOGIA BALIABIDEAK ZUZENDARITZA

Rosa Madina Romero and.

Luis Muñoz Jiménez jn.

KOMUNIKAZIO ETA KANPO HARREMANAK
ZUZENDARITZA

Arantzazu Zugasti Arizmendi and.
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ZUMAIA. UROLA KOSTA-UROLA ERDIALDEA
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2018KO ENERGIA
EGOERA

10 INFORME ANUAL

PETROLIOAREN KONTSUMOAK
GORA EGITEN JARRAITZEN DU
MUNDUAN
2018ko abenduan, munduan 101,6 milioi petrolio-upel kontsumitu dira egunean, % 2,3 gehiago
2017ko abenduan erregistratutakoa baino. Aldi berean, Txinan %11 hazi zen kontsumoa (14,5 Mbpd),
AEBetan ere gora egin du, %0,4 (20,4 Mbpd) eta Europar Batasunean, berriz, kontsumoa % 0,9 jaitsi
da, 14 Mbpd izateraino. Brent upelaren batez besteko prezioa 56 $ (50 €) izan zen 2018ko abenduan,
urrian izandako gorakadaren ondoren (80 $); azkenean, 2018. urtean %12 egin du behera. Petrolioaren
urteko batez besteko prezioa %31 igo da 2018. urtean.

PETROLIO-KONTSUMOA MUNDUAN. Mbpd/HILABETE
Kontsumoa munduan
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea.

PETROLIO-KONTSUMOA EBN. Mbpd/HILABETE
Kontsumoa EBn
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea.

Energia berriztagarriek gora eta gora jarraitzen dute munduan, eta hazkunde hori energia eolikoan
zein fotovoltaikoan nabari da. 2018. urtean, instalatutako potentzia eolikoaren guztizko metatua
564 GW izan da, eta 49 GW hazi da, hazkunde horren ia 21 GW Txinari dagokio. Fotovoltaikoan, aldiz,
are handiagoa izan da hazkundea munduan, Asia buru izanik. Hala, 2018. urtean potentzia instalatua
Txinan eta Japonian 175 GW eta 55 GW izan dira, hurrenez hurren.
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Iturria: International Renewable Energy Agency (IRENA).

Espainian, 2018. urtean, elektrizitatearen eskaria 249 TWh izan da, 2017an izandako kantitate
bertsua. Sorkuntza elektrikoari dagokionez, 2018. urtean, energia berriztagarrien partaidetza handia
nabarmendu behar da, %40; aurreko urtean, ordea, %34 izan zen; azpimarratzekoak dira eolikoa
(%20) eta hidroelektrikoa (%14). Gainerako sorkuntza, berriz, nuklearraren (%22), ikatzaren (%14),
kogenerazioaren (%12) eta ziklo konbinatuen (%11) bidez ase edo bete da. Gas naturalaren kontsumoa
% 0,4 jaitsi da, bi joera sektorial ezberdinekin; batetik, zentral termikoetan %18,4 egin du behera,
bigarren seihilekoan izandako etengabeko jaitsieren ondorioz; eta bestetik, %4,5 igo da gainerako
sektoreen kontsumo konbentzionala. Erregaiei dagokienez, 2018. urtean, %2,4 egin dute gora. Hala,
urteko batez besteko igoera hilean, gasolinak %6,6 igo dira, eta A gasolioa %1, 6.
Euskadin elektrizitatearen kontsumoak gora egin du 2018. urtean (%0,9), aurreko urtean izandakoaren
aldean. Etxeko sektorean %0,5 igo da, eta zerbitzu eta industria alorretan %1. Gas naturalaren
kontsumoa, ordea, %3 jaitsi da (-%37 CCTT-etan eta +%3,1 gainerako sektoreetan). Bestetik, erregaien
guztizko kontsumoak %3,2 egin du gora 2018. urtean, aurreko urtean izandakoarekin alderatuta.
Zehazki, A gasolioa %3 igo da eta gasolinena %5,6.

ENERGIA ESKARIAREN BILAKAERA EUSKADIN, ENERGIEN ARABERA. GWh
Gas naturala
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea – 2018ko energia-datuen aurrerapena.
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Sektoreek beren parte hartzeari eutsi diote kontsumo
Sektoreek beren parte
elektrikoan. Hala, industriak kontsumo elektrikoaren
hartzeari eutsi diote
%56 bereganatzen du, zerbitzu sektoreak %22 eta
kontsumo elektrikoan
etxeko zerbitzuak %17. Trenbide bidezko garraioa
%1 baino pixka bat gehiago da, eta petrolio-finketa,
berriz, %4. Industria sektorearen barruan, oro har,
%1 igo da 2018. urtean, %0,4 jaitsi da siderurgia eta
galdaketaren azpisektorean. Azken horrek ia %34 egin du behera 2010. urteaz geroztik. Eraikinen
sektorean, %0,8 igo dena, administrazio publikoaren kontsumoak maila bertsuan jarraitzen du.
Merkataritzan eta beste zerbitzu batzuetan gora egin du (%1,4), baita ostalaritzan ere, apalagoa bada
ere (%1). Bestetik, etxeko sektoreak pixka bat gora egin du (%0,5) eta trenbide bidezko garraioa,
berriz, jatsi da (%1,3).

EUSKADIKO ESKARI ELEKTRIKO INDUSTRIALAREN ALDAKUNTZA HIRUHILEKOEN ARTEAN
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea – 2018ko energia-datuen aurrerapena.
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AMURRIO. AIALA-ZUIA-NERBIOI

4

ZUZENDARITZA
TEKNIKOA

14 INFORME ANUAL

ENERGIA-EFIZIENTZIA ETA
JASANGARRITASUNA
Pertsonen eta salgaien garraioa konplexutasun izugarri handiko sistema
bat da, non era askotako erabiltzaileek parte hartzen duten, garraio modu
gero eta zabalagoa erabiliz. Horren guztiaren ondorioz, eremu eta premia
ezberdinak dituen sektore bat sortu da, soluzio egokituak behar dituena.
Alde horretatik, 2018an errepide bidezko eta distantzia handiko salgaien garraio astuna izan da
sektoreko eremurik kohesionatuenetako bat negozio-ereduei, premiei, zailtasunei eta erronkei
dagokienez. Azterketa bat egin da ibilgailu pisutsuen parkearen ezaugarri nagusiak ezagutu ahal
izateko: parkearen tamaina, zerbitzu mota, gehien erabilitako ibilbideak, eta bereziki, kontsumitutako
erregai kantitatea. Informazio horrekin, ekintza eraginkorragoak diseinatzea aurreikusten da, sektore
horretan petrolio-jatorriko erregaien kontsumoa murrizteko.
Azterlanaren ondorioen arabera, sektore oso atomizatua da, jabe bakoitzeko eta enpresa bakar
bakoitzeko 2,08 ibilgailuko ratioa duena, nahiz eta Euskadin 100 trakzio-buru baino gehiago dauden.
Kontsumoari dagokionez, balioespenen arabera, garraio astuneko (N3 kategoriako) ibilgailu multzoa
341 tpb/urte (tona petrolio baliokide) da, hau da, Euskadiko garraioaren sektoreko kontsumo
osoaren % 17.
Laguntza-programaren bidez, izugarri sustatu ziren floten energia-kudeaketaren auditoria integralak,
eta auditoria horien azterketaren ondorioz, ondorio zehatzagoak lortu nahi dira bigarren fase batean,
gauzatu beharreko neurri moten gainean, energia-kontsumoa murrizte aldera.

ITSASOKO GAS NATURALA
Bahía de Bizkaia Gas (BBG) birgasifikatzeko terminala egokitzeko lanak amaitu ondoren, non tamaina
txikiko ontziak kargatu ahalko dituzten eta Oizmendi ontzia (Monte Arucas zaharra) eraldatu ahalko
den GNLko bunkering lanak egin ahal izateko –petroliotik deribatutako produktuen ohiko lanez gain–,
proiektu biek monitorizazio-prozesua jarraitu dute 2018an, CORE LNGas hive izeneko Europako
proiektuaren esparruan, “Europa konektatu” (CEF) ekimenaren barruan.
Alde horretatik, nabarmendu behar da Bilboko portuan 2018ko otsailean itsasontzitik itsasontzira
(ship-to-ship) GNL hornitzeko egin zen operazioa, Europako arku atlantikoan eta Mediterraneoan
ezaugarri horiekin egindako lehenengoa izan zena. Hainbat maniobra egin ziren, besteak beste
Oizmendi BBG terminalean kargatzea, Oizmendiko 85 Nm3 M/V Ireland ontzira eramatea eta
Oizmendi terminalera itzultzea geldotua izan zedin.
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HIDROGENOA ETA ERREGAI-PILA
Gas hidrogenoaren ekoizpenak eta horren energia erregai-pilaren bidez aprobetxatzeak interesa sortu
dute. Aurreikuspenen arabera, etorkizunean soberakinak sortuko lirateke energia berriztagarriaren
ekoizpenean, eta horrek desfase nabarmena sortuko luke kontsumo-kurbetan. Egoera horretan,
funtsezkoa da energia denboran zein espazioan garraiatzeko moduan biltegiratu ahal izatea; gainera,
erregai-pilako gas hidrogenoa etorkizunean potentziala duen teknologietako bat da, kontuan izanik
garraioaren sektorean duen aplikagarritasuna, besteak beste.
Kontuan izanik zaintza teknologiko aktiboak beharrezko posizio nabarmena duela, 2018an akordio
bat sinatu da Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) ekimen publiko-pribatuarekin,
non Europako Batzordeak, hidrogenoaren industriak eta ikerketa-zentroek parte hartzen duten,
teknologia hori bultzatzeko proiektuetan eta ekimenetan laguntzeko helburuarekin.

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA
Mugikortasun elektrikoaren eremuan, mugikortasun
Euskadin birkargatze
elektrikoa bultzatzeko estrategia berri bat garatzen lan egin
azkarreko 15 puntu baino
da, alegia: Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala
gehiago instalatu dira jada
(MEPI). Gobernu Kontseiluak onartu zuen uztailean Plan
hori, eta helburua du Euskadin mugikortasun jasangarria
eta ibilgailu elektrikoa bultzatzea 63 ekimenen bidez,
garraio publikoa elektrifikatu dadin, eta birkargatzeko
puntuak eta partikularrentzako, enpresentzako eta Administrazio Publikoentzako ibilgailu elektrikoak
erosteko laguntzak sor daitezen.
2018an azkar birkargatzeko azpiegitura berriak jarri dira martxan, lankidetza publiko-pribatuen
ondorioz eta diru-laguntzen programek bultzatuta. Euskadin birkargatze azkarreko 15 puntu baino
gehiago instalatu dira jada.
Hedapenari dagokionez, mugikortasun modu berri horrek arrakasta izan dezan, talde giltzarriak
prestatu dira hainbat eremutan jardunaldiak eginez: lanbide-heziketako zentroak, instalatzaile
elektrikoak, taxilariak eta flotistak, orokorrean. Gainera, Bilboko eta Gasteizko udalen eta IBIL Gestor
de carga de vehículo eléctrico SA enpresaren lankidetzarekin, ibilgailu elektrikoen ehun proba baino
gehiago sustatu dira.
Taxiaren sektorean, taxilarien % 2 inguru % 100eko ibilgailu elektrikoekin dabiltza egun, RKARGA
ekimena eta eTaxi monitorizazio-proiektua bultzatzeari esker.
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ENERGIA-EFIZIENTZIAKO ZIURTAGIRIA ERAIKINETAN
Eusko Jaurlaritzari laguntza teknikoa ematen jarraitu da Eraikinen Energia Ziurtagiriari dagokionez,
ziurtagiri-erregistroan izen-emateak balioetsiz eta erregistroaren gaineko kontsultei laguntza emanez.
2018ko abenduaren 31ra arte erregistratutako ziurtagirien kopuru metatua 140.626 da, eta ziurtagiri
horietatik % 15 Araban, % 33 Gipuzkoan eta % 52 Bizkaian erregistratu dira.

EMANDAKO ZIURTAGIRIAK KONTSUMOKO ENERGIA MOTAREN ARABERA. 2018. URTEA
Energia Ziurtagiria

A B C

G
F

D

E

Guztizko kop.

(%)

A

558

B

650

0,46

C

745

0,53

D

13.357

9,50

E

65.472

46,56

F

20.295

14,43

G

39.549

28,12

140.626

100

GUZTIRA

0,40

Erregistro bidez lortutako estatistika-emaitzei dagokienez, nabarmentzekoa da hobekuntza
nabaria izan dela eraikin berrienetan edo orain gutxi eraikitakoetan, nola emisioei hala kontsumoari
dagokienez. 2017an A sailkapenarekin ziurtatutako eta eraikitako etxebizitzak etxebizitzen % 23,1
izan ziren; aitzitik, 2018an ziurtatutakoak eta eraikitakoak % 22,6 izan ziren. Bestetik, A eta B
sailkapenak dituzten etxebizitzen guztizko kopurua % 77tik % 86ra igo zen 2017tik 2018ra.

ENERGIA-ZERBITZUEN ENPRESEN (EZE) BULTZADA
2018an zehar energia-zerbitzuen kontratuak definitu dira eraikinetan eta kanpoko argiztapenean
instalazioak berritzeko. Alde horretatik, honako hauekin egindako lanak nabarmentzen dira:
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoarekin, Aparkabisa foru-sozietatearekin edo Derioko, Beasaingo eta
Ormaiztegiko udalekin.
Energia-zerbitzuen enpresek gauzatutako inbertsioei dagokienez, inbertsio horiek 3 M€ izan dira, eta
urtean energia primarioaren 1.000 tpb (tona petrolio baliokide) baino gehiagoko aurrezpena sortzen
dute.
Europako energia-zerbitzuetako enpresa gero eta gehiagoren presentzia hauteman da Euskadin.
Enpresa horien zerbitzuek tokiko enpresen zerbitzuekin bat egiten dute, eta horrek erakusten du hau
merkatu heldua eta lehiakorra dela gure ingurunean.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
ETA BALIABIDEEN
APROBETXAMENDUA
Energia berriztagarrien eremuan egindako jardueren ondorioz, 2017an
Jarduera Planak garatu ziren, berariazko helburuak zituenak honako eremu
hauetarako: biomasa, energia eolikoa, geotermia eta itsas energia.

BIOMASA
Euskadiko energia-orekari ekarpenik handiena egiten dion energia berriztagarria da biomasa, eta
2030era begira, aprobetxamendu-potentzialik handiena duen baliabidea izango da. 2018an honako
jarduera hauek nabarmentzen dira:
AHOLKULARITZA TEKNIKOA:
· Donostiako Udalari (bero-sarea Txomin Enea auzoan); eta Gasteizko Udalari (hiria
berroneratzeko proiektua, Koroatzearen auzoan bizitegi-eraikinen berroneratze termikoa
eta basoko biomasadun hiriko bero-sare bat zabaltzea barne).
· Euskadiko udalerri multzoari, basoko biomasaren erabilera sustatzeko HAZI lankidetza
koordinatuaren ekimenaren bidez. Urte honetan zehar lankidetza-hitzarmenak sinatu dira
3 udalerrirekin, hau da, 27 akordio formalizatu dira guztira.
· Industria-sektoreko enpresei, biomasaren erabilera sustatuko duten ekoizpen-prozesuetarako soluzio teknikoak identifika ditzaten.
PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA SUSTATZEA
· Energia Jasangarritasunaren Dekretuaren eremuan, hainbat instalazioren bideragarritasuna
aztertu da, biomasa erabilera termikoetarako erabili dadin (Bermeoko ospitalea, UPV/EHU
Leioa, eta abar).
· Negozio-ereduak aztertzea Arabako Errioxako mahatsondoen inausketaren ondoriozko
biomasaren energia-aprobetxamenduko proiektuak garatzeko.
BESTE JARDUERA BATZUK
· Energiaren Euskal Erakundeak ENERAGENen (Energia kudeatzeko Espainiako agentzien
elkartearen) barruan sortu den biomasaren lantaldea zuzentzen du.
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LURREKO ENERGIA EOLIKOA
Honako jarduera hauek gauzatu dira:
PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA SUSTATZEA
· Oinarrizko dokumentuak egitea Euskadiko Energia Eolikoaren bigarren Lurralde Plan
Sektoriala izapidetzeko administrazio-prozesua hasteko.
· Energia minieolikoa aprobetxatzeko potentziala aztertzea 3, 25 eta 100 kW-eko aerosorgailuentzako hiru altuera mailatan hurrenez hurren.
BESTE JARDUERA BATZUK
· Hanburgoko 2018ko Wind Europe Kongresuan eta Azokan laguntzea, Euskadiko enpresei
laguntza emanez.
· Bilboko 2019ko Wind Europe ekitaldiko ekintzak prestatzeko jarraipena.

GEOTERMIA
Sustapen publikoko lana nahitaezkoa da merkatu-baldintza egokiak sortzeko geotermiak zeregin gero
eta garrantzitsuagoa izan dezan Euskadin; ondorioz, honako ekimen hauek garatu dira 2018an:
AHOLKULARITZA TEKNIKOA
· “Smart Cities and Communities Lighthouse-2019” deialdirako proposamena egin da Bilboko
Udalarekin lankidetzan, Zorrozaurre proiektuari soluzio teknikoa emateko. Amsterdamgo
Udalarekin batera proposamena egitea, non soluzio teknikoa teknologia horretan
oinarritzen den.
PROIEKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA SUSTATZEA
· Teknologia geotermikoa sustatzeko azterketa egitea, Euskadiko Elikadura Clusterrarekin
lankidetzan.
· Bermeoko, Lekeitioko eta Ondarroako portuetan hidrotermia-teknologia ezartzeko
azterlana egitea.
BESTE JARDUERA BATZUK
· GEOPLATekin (Geotermiaren Espainiako Plataforma Teknologikoarekin) lankidetza izatea,
Bilboko Truke Geotermikoaren Sistemak Diseinatzeko ikastaroaren hirugarren edizioa
egiteko (2018ko urrian).
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ITSAS ENERGIA
Itsasoko energiaren eremuan, ahaleginak sendotu dira nazioartean BiMEP eta Mutriku azpiegiturak
posizionatzeko, non olatuen energia eta itsasoko energia eolikoa (offshore) aprobetxatzeko itsasoko
energia-sistemak probatzen diren. Gainera, urratsak egin dira sozietate-integrazioan eta taldeeskaintzetan, eskainitako aktiboak eta zerbitzuak modu efizienteagoan koordinatzeko.
BIMEP PROIEKTUA
Administrazio-izapideak aurrera egin du egungo
BiMEP baimena (soilik olatuentzat) itsasoko
energia eolikoko baimenera zabaltzeko. Ingurumen
Baimena eskuratu da, eta Administrazio Baimena
eskuratzea espero da.

Ahaleginak sendotu dira
nazioartean BiMEP eta Mutriku
azpiegiturak posizionatzeko

Entsegu-azpiegituraren jarduerari dagokionez:
· Oceantec-en (IDOM) MARMOKA-5 kaptadorearen bigarren entsegu-zikloa hasi da.
Kaptadoreak BiMEPen jarraituko du 2019ko erdira arte.
· Euskadiko enpresek garatutako hainbat elementu probatzea: olatuak neurtzeko ZUNIBALen
buiak, DITREL konektoreak, IK4 AZTERLAN probetak, etab.
· “HARSHLAB” proiektua (osagaientzako entsegu-laborategia: electric ekipamendua eta
aurkako inguruneetan ainguraketak egitea), Tecnaliak eta Euskadiko beste hainbat enpresek
sustatzen dutena, BiMEP-en ainguratu zen, 2018ko irailaren 12an.
MUTRIKU PROIEKTUA
· Instalazio horrek 259.854 kWh ekoiztu du 2018an zehar.
· Lanean jarraitu da entseguak egingo dituzten teknologoak hautemateko.
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BESTE JARDUERA BATZUK
· Ocean Energy Europe–OEE (Ozeanoko energien Europako elkartea) ekitaldian parte hartzea
Edinburgon.
· 2018ko ekainean, Euskadi beste bi urtez aukeratu dute berriz ere Arku Atlantikoko
Batzordearen Itsasoko Energia Berriztagarrien lantaldeak zuzendu ditzan.
· Europako deialdietan parte hartzea 3 proiekturen bidez, BiMEP eta Mutrikun entsegu
berriak egiteko funtsak erakarri ahal izateko.
· EHU-UPVk sustatutako REM masterra (Renewable Energy in the Marine Environment)
babestea.
· BiMEP webgunean integratutako tresna bat garatu da, Mutrikuko datuak instalazio
horretako balizko erabiltzaileei eskaintzeko. Gainera, 360º-ko tresna bat egin da,
instalazioetara (Mutriku eta BiMEP) bisitaldi birtual bat egin ahal izateko.

BALIABIDEAK APROBETXATZEA
Energiaren Euskal Erakundeak hainbat elkartetan parte hartzen du, zeinaren bidez energia elektrikoa
ekoizteko energia berriztagarrien 346 instalazio kudeatzen baitira. 2018. urtean, instalazio horiek
guztiek 44.496 MWh ekoiztu zituzten, aurreikusitako balioespenak baino % 16 gehiago, batez ere
urteko lehenengo hilabeteetan plubiometria altua erregistratu zelako.

2018-12-31 EMAITZAK, AURREIKUSPENAK ETA BETETZE-MAILA
Instalazioak

Metatua
urtean

Urtean zenbatetsitako produkzioa

% Betetze
maila

Zabortegiko biogasa (instalazio 1)

kWh

7.324.063

7.200.000

% 102

Fotovoltaikoak (337 instalazio)

kWh

5.395.754

5.867.000

% 92

Minihidraulikoak (7 instalazio)

kWh

31.516.670

25.015.000

% 126

Olatuak (instalazio 1)

kWh

259.854

280.000

% 93

GUZTIRA

kWh

44.496.340

38.362.000

% 116
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BANATUTAKO SORKUNTZA
ETA ESKAERAREN KUDEAKETA
Euskadiko energia-ereduak aurrera egiten jarraitzen du;
eredu jasangarriago baterako trantsizioa egiten jarraitzen
du. Horretarako, energia-iturri berriztagarrien gero eta
ekarpen gehiago egiten ditu, batez ere energia elektrikoen
(eguzki-energia fotovoltaikoaren eta eolikoaren) ekarpenak
egiten ditu, non kontsumitzailea, bakarrik edo energiakomunitate baten barruan, ekoizten duen zein soberakinak
saltzen dituen funtsezko eragile bihurtzen den.

Kontsumitzailea
ekoizten duen zein
soberakinak saltzen
dituen funtsezko eragile
bihurtzen den

Plangintza hori araudi-esparru berri batean txertatzean
da. Hau da, 15/2018 Legegintzako Errege Dekretua, trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen
babeserako presako neurriena argitaratu da, non, besteak beste, indarrean zeuden tarifa-oztopoak
kendu dira; hartara, autokontsumitutako energiak kargurik eta bidesaririk ez du izango, eta, beraz,
partekatutako autokontsumoa egiteko aukera izango da.
EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOAREN EGOERA
Euskadin instalatutako ia 26 MW-eko potentzia totala duten 2.000 instalazio baino gehiago existitzen
dira, 8.400 etxe hornitzeko behar den energia elektrikoa sortzen dutenak. Instalatutako potentzia
total horren % 20 Energiaren Euskal Erakundearen jabetzakoa da.
Eusko Jaurlaritzak markatutako 2030. urterako lortu beharreko helburuek erakusten dute ia
% 115eko hazkundea izango dela energia berriztagarrien erabileran. Eguzki-energia fotovoltaikoaren
kasuan, helburua da instalatutako oraingo potentzia 10 bider baino gehiago areagotzea, 293 MW-eko
potentzia lortzeko.
Energia berriztagarrien proiektuak sustatzeko eta lortzeko, Energiaren Euskal Erakundeak eta horren
partaidetzako enpresek hainbat proiektutan parte hartzen dute.
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ARASUR PROIEKTU FOTOVOLTAIKOA
Energiaren Euskal Erakundearen eta LKSren (KREAN GROUP) arteko lankidetza publiko-pribatua
da, eguzki-energia fotovoltaikoa sortzeko proiektu bat sustatuko duenak, Euskadiko instalaziorik
handienetako bat izango den tokian. Arasurgo plataforma logistiko intemodalaren barruko industrialurrean kokatuko da, Erribera Beitiko udalerriaren kontzejuan, eta 24 MW-eko potentzia maximoa
izango du. Ahalmen horri esker, eguzki-energia fotovoltaikoaren arloan 2020rako ezarritako helburuak
bete ahalko dira eta egun Euskadin instalatutako potentzia bikoiztuko da.
Aurreikuspenen arabera, proiektuari Sustapen Sozietate baten bidez ekingo zaio, honako partaidetza
honekin: % 70 LKS-KREAN GROUPek eta % 30 EEEk, CADEM izeneko bere sozietatearen bidez.
PROIEKTU FOTOVOLTAIKO FLOTATZAILEA
Eguzki-instalazio fotovoltaiko flotatzaile baten ezarpena aztertzea, teknologia hori probatzeko
eta aztertzeko, Iberdrolarekin, Tecnaliarekin eta sektoreko Euskadiko beste hainbat enpresarekin
lankidetzan.
Instalazio flotatzaileen merkatu berri bat ari da garatzen munduan, eta Euskadiko enpresek
erreferentziazko probak eta entseguak egin behar dituzte nazioarteko lehiaketetan eta mehartuetan
parte hartzeko. Horregatik, Euskadiko hainbat kokapen ari dira aztertzen.

n ta azio otatzai een erkatu
berri bat ari da garatzen
munduan, eta Euskadiko
enpresek erreferentziazko
probak eta entseguak egin
behar dituzte

AUTOKONTSUMO PROIEKTUAK
Azterketa egitea autokontsumoko instalazioak frogatzeko proiektuak hautemateko, partekatuak
edo ez partekatuak izan daitezkeenak, eta administrazio publikoaren eraikinetan, industrietan eta
jabekideen erkidegoetan kokatu daitezkeenak.
SEKTOREKO BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ETA AGENTEEI AHOLKULARITZA EMATEA
· Arabako Foru Aldundiari aholkularitza ematea sareko instalazio isolatuak diseinatzean eta
dimentsionatzean, ureztatze-baltsei hornidura elektrikoa emateko.
· Eusko Jaurlaritzako eraikinetan, enpresetan eta sozietate publikoetan eguzki-energia fotovoltaikoa
ezartzeko aholkularitza ematea.
· BECko eguzki-instalazio fotovoltaikoa 1 MW-era handitzeko azterketa egitea, instalazio propioen
autokontsumorako.
· Hondatutako inguruneen potentziala aztertzea eta identifikatzea (harrobiak, baltsak, zabortegiak,
eta abar), non instalazio fotovoltaikoak kokatu daitezkeen.
· Sektoreko enpresei partaidetzako 350 instalazio fotovoltaiko baino gehiago (4-5 MW) jarri zaizkie
eskuragarri, entseguak egiteko eta osagai teknologiko berriak probatzeko erabil ditzaten. Egun,
Arabako “Meteo for Energy” enpresak Harana Kontrasta izeneko eguzki-baratzean egiten ditu
azterlanak, sortze-datuak hartzeko.
· EEEren jabetzako instalazio fotovoltaikoak egokitzeko azterketa egitea, autokontsumoa ahalbide–
tzeko helburuarekin (Tolosaldeko Apatta-Erreka Industria Lurra S A, Bastida Ikastola, etab.).
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ENERGIA JASANGARRITASUNA
ADMINISTRAZIOAN
Energiaren Euskal Erakundeak hainbat hitzarmen sinatu ditu Eusko Jaurlaritzako hainbat sailekin,
Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko irailaren
22ko 178/2015 Dekretuaren esparruan hartutako konpromisoak betetzen laguntzeko.
Hitzarmen horien parte moduan, 2018an hainbat energia auditoria egin dira honako hauen
134 eraikinetan: parke teknologikoak, Neiker, Euskotren, Lanbide, Osalan, Emakunde, Euskadiko
Orkestra, Segurtasun eta Justizia Sailak, Lehendakaritza eta Eusko Legebiltzarra; auditoria horiei
esker, hainbat neurri identifikatuko dira eraikinetan energia-kontsumoa murrizteko eta erregai
garbiagoak eta energia berriztagarriak erabiltzea bultzatzeko.
Ikuskaritza horiek ELENA programaren funtsekin finantzatu dira zati batean; programa hori Europako
Inbertsio Bankuak eta Europako Batzordeak kudeatzen du.
Bestetik, Euskadiko hainbat udalerrik konpromisoa hartu dute borondatezko akordioen bidez
energiaren hobekuntzaren alde lan egiteko, esaterako, Alkateen Itunaren bidez, edo “Itunerantz
Zuzenduz” izeneko ekimenaren bidez. EEEk aholkularitza eman du honako hauek egiteko: udal-planak
idaztea, bero-sareak ezartzea, basoko biomasa-proiektuak egitea, energia-zerbitzuko enpresekin
kontratuak egitea, eta abar.
Era berean, EEEk Udalsarea 21ekin (Udalerri jasangarrien euskal sarearekin) jarduten du lankidetzan,
zeinak Euskadiko ingurumen-politikak toki-erakundeetan ezartzea bultzatzen baitu, eta energiaren
eta klimaren lantalde bat sortu baitu.

LAGUNTZA-PROGRAMAK
2018ko ekitaldian hamar laguntza-programa argitaratu dira:
· Jarduera-sektoreetara zuzendutako energia-efizientziako sei laguntza-programa: industria,
industrialdeak, hirugarren sektorea, tokiko administrazio publikoak, garraioa eta energiazerbitzuetako enpresak (EZE).
· Lau laguntza-programa energia berriztagarrietan: biomasa, geotermia, instalazio elektriko
berriztagarriak eta itsasoko energiak.
Erabilitako aurrekontua guztira 9,4 M€ izan zen.

LAGUNTZA-PROGRAMAK INDUSTRIA SEKTOREAN
2018an 0,7 milioi euroko aurrekontua inbertitu da 78 proiektu eginez; proiektu horietako asko
energia-efizientziako jarduera zehatzak egiteko dira, eta gainerakoak energia-auditoriak eta instalazio
berriztagarriak egiteko.
Proiektu horiek egikaritzeko egindako inbertsioa 33,1 M€ izan da guztira, eta horri esker, urtean
10.168 tona petrolio baliokideko energia aurrezteko aukera izan da, oro har.
LAGUNTZA-PROGRAMAK INDUSTRIALDEETAN
Laguntza-programa (energia) hori SPRIk (azpiegiturak)
kudeatutako beste Laguntza-programa paralelo batekin
koordinazioan sortu da. 0,3 milioi euro inguru kontsumitu
ditu, eta 21 proiektu burutu; horien arteko gehienak
industrialdeetako kanpoko argiztapenak egiteko izan dira.
2 M€-ko inbertsioa eragin da, eta urtean 414 tpb-ko energia
aurreztu du, eta fotovoltaikoan instalatutako potentzia
elektrikoa 1 MW izan da.
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Laguntza-programa hori
SPRIk kudeatutako beste
Laguntza-programa
paralelo batekin
koordinazioan sortu da

LAGUNTZA-PROGRAMAK HIRUGARREN SEKTOREAN
1,1 milioi euro baino pixka bat gehiagoko aurrekontuarekin itxitako programa, zeinarekin 141 proiektu
babestu baitira eta 40 M€ inguruko inbertsioa egin baita guztira. Proiektu horiek gauzatzearen bidez,
urtean 2.525 tpb eta 200 kW baino gehiagoko eguzki-ekarpen termikoa aurreztea lortu da.
LAGUNTZA-PROGRAMAK TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN SEKTOREAN
500.000 €-ko aurrekontuaren bidez, tokiko administrazioekin lotutako 66 proiektu diruz lagundu dira,
bai energiaren aurrezpen eta efizientziaren alorrean, bai energia berriztagarrien aprobetxamenduan
ere. Proiektu horiek egiteari esker, 11 M€ baino gehiagoko inbertsio induzitua eta urtean 794 tpb-ko
energia aurreztea lortu da.
LAGUNTZA-PROGRAMAK GARRAIOAN ETA MUGIKORTASUN EFIZIENTEAN
1.057.000 €-ko laguntza eman zaio eta 460 espediente baino gehiago onartu dira; hortaz, garraioari
eta mugikortasun efizienteari zuzendutako laguntza-programa itxi da. Diruz lagundutako neurrien
artean, pedalei eragiteko laguntza duten 300 bizikleta elektriko baino gehiago eta energiahornidurako 60 azpiegitura baino gehiago nabarmentzen dira. 31 M€-ko inbertsioak induzitu dira, eta
urtean 4.000 tpb inguruko energia aurreztea lortu da.
LAGUNTZA-PROGRAMAK EZEENTZAT
Programak honek Energia Zerbitzuen Enpresen (EZE) parte-hartzea sustatzen du administrazio
publikoen eremuko energia-efizientziako eta energia berriztagarrietako inbertsioak egitean.
2018. urtean 15 energia-proiektu aurkeztu ziren hainbat neurri konbinaturekin (energia efizientzia
eta energia berriztagarriak), zeinaren bidez urtean 1.035 tpb aurreztea lortuko baita, guztira
400.000 euroko laguntzarekin.
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LAGUNTZA-PROGRAMAK BIOMASARAKO
Potentzia instalatu bateko 7 proiektu diruz lagundu dira, eta horietako bakoitza 70 kW baino
gehiagokoa da. 210.000 € baino gehiagoko laguntzak eman dira, bereziki efizientzia handiko biomasagaldarentzat; ondorioz, urtean 900 tpb inguruko energia aurreztea lortu da, baita 4MW baino
gehiagoko biomasaren potentzia termikoa ere.
LAGUNTZA-PROGRAMAK GEOTERMIARAKO
200.000 € inguru erabili dira proiektu bakoitzean, instalatutako potentziaren 70 kW baino gehiagoko
geotermia-erabileraren ondoriozko aprobetxamendu termikoa duten 5 instalaziorentzat. Proiektu
horiek inplementatuz, urtean 303 tpb-ko energia aurreztea lortuko da, baita 1,6 MW-eko geotermiaren
potentzia termikoa izatea ere.
LAGUNTZA-PROGRAMAK PRODUKZIO ELEKTRIKO BERRIZTAGARRIRAKO
500.000 € inguruko amaierako aurrekontuarekin, sare
elektrikoari lotuta zein isolatuta dauden ekoizpen elektrikoko
81 instalazio berriztagarri diruz lagundu dira, funtsean
eguzki-teknologia eta teknologia minieolikoa erabiltzen
dutenak. Proiektu horien ezarpenarekin aurreztea espero
den energia balioetsia 460 tpb/urte da, 2,1 MW-eko
instalatutako potentzia elektrikoa dena.
LAGUNTZA-PROGRAMAK GORAKA DOAN ITSASOKO
ENERGIAN

Sare elektrikoari
lotuta zein isolatuta
dauden ekoizpen
e ektrikoko
in ta azio
berriztagarri diruz
lagundu dira

Laguntza-programa honen helburua oraindik garapen-fasean dauden zenbait teknologia ezartzea eta
ikertzea da, teknologia horien ahalmena itsas energiaren aprobetxamenduan egonik. 2018. urtean,
hurrengo bi urteetan garatuko diren hiru proiektu aurkeztu ziren.

2018. URTEAN ENERGIAN LORTUTAKO AURREZTEAREN BANAKETA
LAGUNTZA-PROGRAMAREN ARABERA
GUZTIRA AURREZTUA: 20.599 TPB/URTE

Industria: 10.582

(Industrialdeetarako laguntza-programaren
aurrezpenak barne)

Hirugarren sektorea: 2.525
Tokiko Administrazioa: 794
Garraioa eta Mugikortasun Elektrikoa:
4.015
Energia Zerbitzuen Enpresak: 1.035
Biomasa: 887
Geotermia: 303
Produkzio elektriko berriztagarria: 458
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NAZIOARTEA
Nazioarteko sailaren helburua da jakintza, ideiak eta aukerak sortzea, Energiaren Euskal Erakundearen
alor estrategikoetako jarduera eta proiektuen balioa handitzeko, eraginkortasun operatiboaren eta
efizientzia ekonomikoaren irizpideei jarraikiz eta nazioarteko erakundeek finantzatutako lankidetzaproiektuetan parte hartuz.
2018an, Europako Batzordeko laguntza-programen hainbat informazio-saiotan parte hartu da,
esaterako, LIFE, Interreg SUDOE eta H2020 Energy, eta hamar proposamen aurkeztu dira honako
programa hauetan: H2020, Interreg Espacio Atlántico, Interreg SUDOE, Interreg Europe eta LIFE.
Proposamen horietako bi onartu dira eta beste bat ebaluazioaren bigarren fasera pasatu da.
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK 2018AN PARTE HARTU ZUEN EUROPAKO PROIEKTUAK:
PROGRAMA

PROIEKTUA

ARLOA

DESKRIBAPEN LABURRA

EB
AMAIERA
DIRULAG.

CONNECTING
EUROPE

CORE-LNGas
hive

Itsas garraioa

Itsas garraioan GNL sustatzea.

290.000 €

eka-19

H2020

UPGRID

Sareak

Euskadin Sare Adimendunak
garatzea.

113.500 €

urt-18

FP7

A2PBEER

EE eraikuntzan

Eraikina birgaitzea
UPV/EHUn.

145.601 €

ots-17

FP7

EU-GUGLE

EE eraikuntzan

Sestaoko hirigunea birgaitzea.

99.390 €

mar-18

H2020

OPERA

Itsasoa

Olatuen energia-eragiketen
kostuak murrizteko modua
Itsaso zabalean frogatzeko
proiektua.

275.750 €

abu-19

H2020

MARINET 2

Itsasoa

Garatzaile teknologikoak
Mutrikuko OWC instalazioan
ezarritako entsegu-eremuan
sartzea.

102.980 €

eka-21

H2020

OCEANERANET Itsasoa
COFUND

OCEANERANET-en
jarraipena. Ozeanoenergietarako laguntzaprogramen koordinazioa.

798.618 €

abe-21

H2020

RELaTED

EE eraikuntzan

Eusko Jaurlaritzaren
segurtasun-sailari laguntzea
tenperatura baxuko berosare bat frogatzeko proiektu
batean

162.000 €

urr-21

H2020

SmartenCity

Hiri-birgaitzea

Gasteizko Koroatzearen auzoa
birgaitzeko laguntza.

51.293 €

uzt-21

H2020

EuroPACE

EE eraikuntzan

PACE finantza-tresna
(eraikinen energiabirgaikuntzari laguntzea)
Euskadira egokitzeko parte
hartzea.

163.505 €

ots-21

ELENA

CODESO

EE
Eusko Jaurlaritzari laguntza
administrazioan ematea bere eraikinen
energia-efizientzia hobetzeko.

1.400.000 €

abe-20
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ASPARRENA. LAUTADA-GASTEIZ-AGURAIN

5

AZTERLANAK ETA
PLANGINTZA

CC AFA HIRIGINTZA
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AZTERLANAK ETA
ZABALKUNDEA
Hainbat azterlan eta azterketa sektorialak eta merkatukoak egin dira
euskal energiaren errealitatea sakonagotik ezagutzeko, eta guztien
artean honako hauek dira nabarmentzekoak: Euskadin elektrizitatearen
merkatuari buruzko txostena, gas naturalaren handizkako merkatuarena,
industrian energiaren erabileraren ingurukoa (1. fasea) eta arautzearekin
zerikusia duten zenbait azterketa.
Aldian behin egiten diren azterlanen barruan, berriz,
honako hauek nabarmendu dira: energia-estatistikari
buruzko datuen kudeaketa, serie historikoen
gaurkotze lanak eta energia-balantzeen elaborazioa,
Euskadi Energia izeneko urteko argitalpenarekin.
Gainera, egoerari buruzko aldian aldiko buletinak
argitaratu dira eta hirugarrenei informazioa eman
zaie.

Aipatzekoa da, bereziki,
RESET proiektua, klima
aldaketaren aurrean euskal
energia sektorea nola egokitu
aztertzeari begira egindakoa

Aipatzekoa da, bereziki, RESET proiektua, IHOBE
Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoa eta EEEren arteko erakunde-lankidetzaren bitartez
burutua, klima aldaketaren aurrean euskal energia sektorea nola egokitu aztertzeari begira egindakoa.
Azterketa horrek aukera eman digu euskal energia sektoreko klima-aldaketari lotutako arriskuak,
kalteberatasuna eta egokitze-neurriak eta baldintzak identifikatu ahal izateko.
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3E2030 EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA
2016an Gobernu-kontseiluak 2016-2030 aldirako Euskadiko
Energia Estrategia onartu zuen (3E2030). Urtero “2030erako
Euskadiko Energia Estrategia: Jarraipen-txostena” izeneko
dokumentua idazten da; bertan, urtean garatutako ekintzak
eta aurrerapenak jasotzen dira; 2018. urtean aztertutakoaren
argitan, bat etorri dira energia efizientziaren, energia
berriztagarrien eta energia baliabideen alorretan aurreikusita
zegoenarekin, baina ez, ordea, garraioan kontsumitutako
petrolioari dagokionez, horrek aldi horretan gora egin
baitzuen. 2017aren amaieran aurrerapena % 11 izan zen, oro
har, urteko helburuarekin bat etorriz.

2017aren amaieran
aurrerapena % izan
zen, oro har, urteko
helburuarekin bat
etorriz

ARAUTZEA
Europar Batasunarentzat garrantzi handiko urtea izan da erabakiak hartzeari dagokionez; izan ere,
karbono gutxiko eredua lortzeko trantsizio prozesuan aurrerapausoak eman ditu, energia segurua,
eskuragarri eta klimarekiko errespetutsua bermatzeari begira. Alde horretatik, aipatzekoa da, “Energia
garbien inguruko neurri sorta” izeneko dokumentua indarrean sartu izana, Energia Berriztagarrien,
Energia Efizientziaren, Energiaren Batasunaren Gobernantzaren eta Merkatu Elektrikoaren
Diseinuaren direktibek osatua. Era berean, nabarmentzekoa da energia berriztagarrien eta energia
efizientziaren aldeko helburuak areagotzeko akordioa 2030. urtera begira; baita berotegi efektuko
gasen emisioak murriztekoa ere, gakoa den garraio arloari loturik.
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Estatuan, berriz, energia ereduaren aldaketari ekin zaio, premiazko erabaki edo neurri batzuen
bitartez, hala nola 15/2018 Lege Errege Dekretuaren onarpenarekin eta bere ondorengo arautze
garapenarekin. Bertan, kontsumitzailea babesteko neurriak ezartzen dira, adibidez, gizarte
bonu elektrikoaren handitzea eta gizarte bonu termikoaren sorrera. Halaber, partekatutako
autokontsumoaren eskubidea, energia berriztagarrien
garapena eta mugikortasun elektrikoaren sustapena
onartzen dira; baita birkarga elektrikoaren jarduna
liberalizatzekoa ere. Gainera, gasaren zentimo berdea
kendu da eta aldi betarako bertan behera geratu da
Partekatutako
energia elektrikoa ekoizteko zerga.
Azkenik, esparru juridikoari dagokionez, Europak
ezarritako helburuak eta konpromisoak eskuratzeari
begira, Klima Aldaketaren eta Energia Trantsizioaren
Legearen zirriborroaren nondik norakoa ezagutu da;
dena dela, 2019. urtean zehar prestatuko da 2030eko
Energia eta Klimaren Plan Integratua (PNIEC).

autokontsumoaren
eskubidea, energia
berriztagarrien garapena eta
mugikortasun elektrikoaren
sustapena onartzen dira;
baita birkarga elektrikoaren
jarduna liberalizatzekoa ere

Euskadin ere karbono gutxiko ekonomia lehiakorra eta
garapen iraunkorra lortzeko bidean aurrerapausoak
eman dira. Ildo horretan, EAEko Energia Iraunkorrari
buruzko Legea onartu da eta ingurumenari lotutako
araubidearen politikan zenbait urrats egin dira, esate
baterako, energiarekin zerikusia duten hiru lege aurreproiektu garatu dira (Ondare Naturalaren
Kontserbazioa, Ingurumen Administrazioa eta Klima Aldaketa). Horrekin batera, lurralde
antolamenduaren gidalerro berrien dokumentua onartzeko bidean ere aurrera egin da.

ZAINTZA TEKNOLOGIKOA
Urte honetan Zaintza Teknologikoaren eta Adimen
Lehiakorraren Sistema ezarri da. Hala, kudeaketa
sisteman integratu da prozesu hori, jarduteko aukerak
eta erronkak identifikatzeko xedez. Horretarako,
prozesu antolatu, sistematiko, selektibo eta etengabea
garatu da, intereseko informazio estrategikoa
bilatzeko eta eskuratzeko, geroago aztertzeko eta
ezagutza bihurtu ahal izateko. Azken helburua da
jarduteko proiektu interesgarriak identifikatzea eta
horiek lankidetzan garatzeko sareak eta bazkideak
ezagutzea edo aurkitzea. 2018. urtean zehar 7 zaintzaunitate izan dira, eta erakundeko %40k hartu du parte.

Azken helburua da jarduteko
proiektu interesgarriak
i enti katzea eta oriek
lankidetzan garatzeko sareak
eta bazkideak ezagutzea edo
aurkitzea
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ORTUELLA. EZKERRALDEA-MEATZALDEA-ENKARTERRI

6

GEOLOGIA
BALIABIDEAK

CC ETXABURU
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Geologia Baliabideen Arloaren eginkizun nagusia da Euskadin dauden
eatze a ia i eak eta i rokar uroak i enti katzea.
Geologia Baliabideen Arloa elkarren osagarri diren bi ildo hauen arabera egituratu da: batetik,
hidrokarburoen miaketa eta produkzioa, SHESA Euskadiko Hidrokarburo Baltzua ABren eskutik
bideratzen dena, eta, bestetik, geologia- eta meatze-ikerketa, Geologia eta Meatze Baliabideen Sailak
gidatzen duena.

HIDROKARBUROEN MIAKETA
ETA PRODUKZIOA
Zalantzarik gabe, munduko energia-etorkizuna berriztagarria da. Hala eta guztiz ere, aurreikuspenen
arabera hamarkada batzuk beharko dira nagusiki erregai fosiletan eta energia nuklearrean
oinarritutako energia-eredu batetik energia berriztagarriak erabat integratuko dituen eredu batera
igarotzeko. Energia trantsizio horren aurrean, gas naturalak gero eta garrantzi handiagoa hartuko du,
energia lagungarri esanguratsuena izango den heinean. Erregai fosilen artean, gas naturala da energiaiturri garbiena, karbono, NOx eta konposatu lurrunkorren emisio gutxien igortzen dituen neurrian.
2030. urtera begirako Euskadiko Energia Estrategiaren zutabe nagusienetarikoa da bertako energia
iturrien ustiapena, bai energia berriztagarriei dagokienez, bai SHESA Euskadiko Hidrokarburo
Baltzuak garatzen dituen ikerketa proiektuei dagokienez, hornidura bermatzeko baliabideen bilaketan
eta inportatu behar izanez gero, haien kostuak
(ekonomikoak eta ingurumen alorrekoak) murrizteari
begira. Hori horrela, hidrokarburoetan Euskadiren
2030. urtera begirako
prospekzioen interes handiena gas naturala da.

Euskadiko Energia
Estrategiaren zutabe
nagusienetarikoa da bertako
energia iturrien ustiapena

2018ko ekitaldian zehar, Euskadiko Hidrokarburo
Baltzuak Eusko-kantauriar arroko eta eremu
mugakideetako ikerketa-proiektuetan parte hartzen
jarraitu du, baita horri buruzko bere dokumentubaseak zabaltzen ere. Bereziki nabarmentzekoa da
Viura hobiaren produkzioan izandako gehikuntza.
Horrekin batera, urtearen amaieran Trantsizio
Ekologikorako Ministerioan aurkeztu zen Ingurumen Inpaktuaz Azterlana, hidrokarburoen miaketazundaketa konbentzionala Armentia-2 izenekoaz, baita jasotako alegazioen erantzunak eta informazio
publikoaren prozesuaren ondoriozko informazio osagarria ere.
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Ikerketa-baimenetan parte hartzea
Gaur egun SHESA titularra da, parte-hartze maila desberdinekin, honako ikerketa-baimen eta/
edo ustiapen-emakida hauetan:
ANGOSTO-1

eskaera aurkeztuz 2015eko urrian, une honetan ebazteke dagoena.

Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak, Petrichor
Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako sukur
tsala) eta Cambria Europe Inc-ek (Espainiako
sukurtsala) partekatzen dute baimenaren
titulartasuna. 2016ko uztailean, eta Eusko
Jaurlaritzak haustura hidraulikoaren teknika ez erabiltzeko erabakia iragarri ondoren,
Industria, Energia eta Turismo Ministerioari
(MINETUR) baimenaren indarraldia iraungi
tzeagatiko azkentze-eskaera aurkeztu zitzaion,
eta ebazteke dago une honetan.

CAMEROS-2 ETA EBRO-A IKERKETABAIMENEN HARITIK DATORREN VIURA
USTIAKETA EMAKIDA
2009. eta 2010. urteetan Viura-1 zulatu zen,
eta bertan egindako probek emaitza onak eman
zituzten. Horren ondorioz, lan osagarriak egitea erabaki zen: 3D sismika, Viura-3 hobia edo
putzua, produkzio-proba laburrak, etab. 2014.
urtean gasa tratatzeko instalazio bat eta gasbide osagarriak eraikitzeari ekin zitzaion, iraupen
luzeko produkzio-proba bat egin ahal izateko.
2015eko lehen hiruhilekoan instalazioa martxan jarri zen eta produkzio-probari hasiera
eman zitzaion, eta, 2015eko martxoaren 2an,
sarerako gas-salmenta etengabeari eman zi
tzaion hasiera.

FULMAR
2009. urtean hasitako ingurumen-izapidetzearen ondoren, 2014ko urrian bi miaketa-putzu
(Fulmar-1 eta Pelícano-1) zulatzearen aldeko
ingurumen-inpaktuaren adierazpena lortu zen.
Alabaina, merkatuko prezioen beherakada eta
itsas zundaketen zulaketa-kostuen gorakada
aintzat hartuta, RIPSA eta SHESA bazkideek
baimenari uko egiteko erabakia hartu zuten,
eta, ildo horretan, indarraldia iraungitzeagatiko
azkentzea eskatu zuten, MINETURi zegokion

2018. urtean, besteak beste, honako lan hauek
burutu dira:
·· Viura-3 hobian berriz sartzeko bidearen
amaiera, V-1 ST-3 izeneko desbideraketa bat
(sidetrack) egiteko, helburu bikoitzarekin:

2018/12/31

Fulmar

Ikerketa baimenak
Ustiapen emakidak

BIZKAIA
KANTABRIA

Lurra
Saia

Lore
Sustraia

Angosto
Usapal

Landarre
GIPUZKOA

Mirua

Enara

Usoa
NAFARROA

BURGOS
ARABA

Viura
0

15 KM
Ebro-B Ebro-C Ebro-D
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Ebro-E

ERRIOXA

ekoizpen formazioan sakontzea eta hobiaren
produkzioa areagotzea.
· V-1 ST-3 desbideraketan lanak, haren
produkzioa hobetzeko, ekitaldiaren
amaieran 500.000 Nm3/eguneko dena
· Viura eremuaren produkzio eragiketa;
2018n, guztira, 83,3 milioi Nm3 gas erauzi
ziren.
Behin Viura ustiapen-emakida eman ondoren,
Cameros-2 eta Ebro-A ikerketa-baimenen
azkentzea izapidetzen ari da, behin horiek
ustiapen-emakida bihurtu ondoren.

Herriko Agintaritza Aldizkarian, (EHAA), 199
zenbakian, 2018ko urriaren 16an, Saia baimenari uko egina onartu zen aldez, eta hasierako
49.752 hektareako eremutik 5. 721,46 hektareako eremu berrira igaro zen. Osagarriz, hiru
urteko luzapena eskatu zen, eta Ekonomiaren
Garapen eta Azpiegitura sailburuaren Aginduaren bitartez, Euskal Herriko Agintaritza
Aldizkarian, (EHAA), 22 zenbakian, 2019ko urtarrilaren 31n onartu edo eman zen. Baimenaren prospekzio ahalmena ebaluatzen jarraitzen
dugu.
LORE, LANDARRE ETA SUSTRAIA

EBRO B, C, D ETA E
Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak, Unión
Fenosa Gas E&P-k eta Oil&Gas Skills-ek parte
hartzen dute «Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D» eta
«Ebro-E» izeneko hidrokarburoak ikertzeko
baimenetan. 2017. urtean Energia Ministerioari
eskatu zitzaion baimen horietan ikertzeko
ekimena bertan behera uztea, eta ebazteke
dago une honetan.
ENARA, MIRUA, USAPAL ETA USOA
BAIMENAK (ENARA HANDIA PROIEKTUA)
Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak, Petrichor
Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako sukurtsala) eta Cambria Europe Inc-ek (Espainiako
sukurtsala) partekatzen dute baimen horien
titulartasuna.
Hasiera batean haustura hidraulikoa hautatu
zen Balmaseda formazioari lotutako hobia
ebaluatu eta estimulatzeko teknikarik onena
zelakoan. Eusko Legebiltzarrak proposaturik,
2016ko uztailean Eusko Jaurlaritzak teknika
hori ez erabiltzeko erabakia iragarri zuen.
Horren ondorioz, hobiaren ebaluazioa teknika
konbentzional aurreratuez egitea erabaki
zen. 2016. urtean, Armentia-2 miaketa-putzu
konbentzionala ebaluatzeko baimen-eskaera
aurkeztu zen, eta eskaera hori ingurumen
ebaluazioaren prozedura arruntean bideratuta
dago.
2018. urtean proiektuaren jendaurreko
informazio aldiaren izapidetza burutu da eta
ingurumen inpaktuaren azterlan eguneratua
aurkeztu zen, alegazioei erantzuteko txostena barne duena. Baimenen iraungitzea
saihesteko xedez, 2016ko urrian baimenen
indarraldia etetea eskatu zen, eta eskaera
horrek azkenean baiezko erantzuna izan zuen,
2017ko maiatzaren 31ko 129. Estatuko Boletin
Ofizialean argitaratutako maiatzaren 30eko
ETU/486/2017 Aginduaren bitartez.
SAIA
Euskadiko Hidrokarburo Baltzua da 2012ko
abenduan eman zen baimen honen titular
bakarra. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburuaren Aginduaren bitartez, Euskal

Euskadiko Hidrokarburo Baltzuak eta Petrichor
Euskadi Coöperatief UAk (Espainiako sukurtsala) partekatzen dute baimen horien titulartasuna. Sustraia, Landarre eta Lore baimenak
urriaren 9ko 142/2018 Dekretuaren bitartez
eman ziren, Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian, (EHAA), 199 zenbakian, 2018ko urriaren
16an, argitaratua. Indarraldiaren lehen urtean
dago une honetan. Hiru baimen horiek egiteko
onarpenarekin edo emakidarekin batera,
eremuaren prospekzio-interes konbentzional
txikiaren ondorioz, Lurra baimena bertan
behera uzteari begira aurkeztu zen eskaera
onetsi zen.

Ingurumen-alderdiak
2018ko ekitaldian garrantzizko landa-lan
hauek burutu ziren:
· Viura eremuko produkzio-proba,
oinarrizko sarera bideratuz sortutako
gas naturala eta bere merkaturatzea.
· Viura-1 (Viura-1ST3) zundaketan
birsartzeko saioaren amaiera, “Viura”
hobia garatzeko programaren
esparruan, eta haren produkzioa
hobetzeko jarduera osagarri gisa.
· Gainazaleko geokimika lanak Saia
baimenean.
Aipatutako lan horietako batek ere ez dio
ingurumenari kalterik eragin.
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GEOLOGIA- ETA
MEATZE-IKERKETA
GEOLOGIA ETA MEATZE BALIABIDEEN SAILA

Geologia eta Meatze Baliabideen Sailak honako helburu nagusi hauek dauzka:
· Geologia- eta meatze-dokumentuzko azpiegitura eskaini, eguneratu eta mantentzea, Euskadiko
geologia- eta meatze-zerbitzua den heinean.
· Geologia- eta meatze-baliabide interesgarriak identifikatzea, hala nola mineral eta arroka
industrialak, mineral metalikoak, baliabide geotermikoak eta lurpean gerta daitezkeen geologiabiltegiratzeak.
· Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari laguntza teknikoa ematea,
bereziki abandonatutako meatze-lan zaharrak kontrolatzen.
Honako hauek dira 2018. urtean aurrera eraman ditugun jardun nagusiak:
· Micronizados Naturales SA sozietateari laguntza teknikoa ematea, kaltzio karbonatozko karga
mineralak produzitzen diharduen enpresa.
· Euskadiko Hidrokarburo Baltzuari laguntza teknikoa ematea eskualde-geologiako, eta gainazaleko
eta lurpeko geologiako lanetan.
· Ekonomiaren Garapen eta
meatze-egituren arriskuak
meatzeko (Gabiria-Mutiloa)
eta, bestetik, Kaolin-Eder
laguntza teknikoa.
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Azpiegituretako Sailari laguntza teknikoa ematea abandonatutako
ebaluatzeko. 2018. urtean nabarmentzekoak dira, batetik, Troya
hondakinen putzuko monitorizazioaren jarraipena egiteko jardunak,
(Altzo) meatzean hondoratzeek eragindako arazoak konpontzeko

· “Euskadiko Geomeatzaritzako Ataria” izeneko webgunea, geologia- eta meatze-edukizko
kartografia- eta dokumentu-informazioa duena.
· Geologia-jakintzari eta geologia-azpiegiturari dagokienez:
artogra a
- LIDAR metodologia bidez 1:25.000 eskalako geologia-kartografiaren lehen sei mapak
egitea (*).
- Euskadiko itsasertzeko geologia- eta kartografia-interpretazioaren lehen fasea gauzatzea
(guztizkoaren %50) (*).
- Eusko-kantauriar Arroa 3Dtan modelizatzea (**).
Hori guztia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin (*) eta Espainiako Geologia eta Meatze Institutuarekin (**)
lankidetza-hitzarmenak sinatu ondoren.

Lurpea ezagutzea
- Euskadiko lurraldeko oinarrizko
sismizitatea etengabe neurtu, kontrolatu
eta monitorizatzeko sareko lehen hiru
estazioak instalatzea (EUSKALSIS).
- Euskadiko formazio arrokatsuen
erradioaktibitate naturalari eta laginketa
litogeokimikoari buruzko azterlana
kontratatzea (laginketak hartzeko
815 gune).

Euskadiko lurraldeko
oinarrizko sismizitatea
etengabe neurtu, kontrolatu
eta monitorizatzeko
sareko lehen hiru estazioak
instalatzea

Meatze-ikerketa
- Bere historian zehar Energiaren Euskal Erakundeak garatutako meatze-ikerketen bilduma,
laburpena eta ondorioak.
- Meatze-ikerketari lotutako hiru zundaketa gauzatzea.
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DURANGO. ARRATIA-NERBIOI-DURANGALDEA-DEBABARRENA
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KOMUNIKAZIOA
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KOMUNIKAZIOA ENERGIA
TRANTSIZIORAKO
Euskadiko energia trantsizioa izan da ekitaldi honetan komunikazio atalaren zeregin eta jardun
nagusienetarikoa, pixkanaka egin nahi den energia sistemaren eraldaketari begirako trantsizioa
sustatzen lagundu nahian. Haren bidez, kontsumitzen ditugun energia iturriak aldatzeaz gain, eta
horien ordez berriztagarrietan oinarritzea etorkizuneko eredua, energia kontsumitu, ekoitzi eta
kudeatzeko modua ere eraberritu nahi da.
Aldaketa edo iragate hori ez da berria; izan ere,
Horren bitartez, hiru lurralde
duela hiru hamarkada pasatxo hasi zen, Euskadik
historikoetako udalerri,
energia sistema zaharkitua, eraginkortasun gabea
kuadrilla eta eskualdeetan
eta petrolioan eta ikatzean oinarritua zuenean, hain
zuen ere. Gainera, gizartean gero eta zabalduago dago
barreiatutako proiektu eta
euskal jendarte osoak hartu behar duela parte aktiboa
instalazio ugari aintzakotzat
eredu aldaketa horretan. Nolanahi ere, bide horretatik
aurrera egiteko, argudioak eta komunikazio lanak
hartzea ahalbidetu da
beharrezkoak dira. Hain juxtu ere, Energiaren Euskal
Erakundearen komunikazioa ildo horretatik doa,
Euskadiko energia egoerari begira, iritzi publikoaren
kontzientzian sakontzeko eta errealitatea ezagutarazteko, eta hori abiapuntutzat hartuta, geroko
belaunaldientzako energia eredu bideragarria bermatzen laguntzera pausoak emanez.
Zeregin dibulgatibo poliedriko horren barruan, nabarmentzekoa da Euskadiko udalekin batera egindako
ekitaldiak eta jarduketak, energia egitasmo iraunkorrak garatzen aitzindariak izandako udalerrietan,
hala nola Energiaren Bidea, Euskadiko energia trantsizioa bistaratzeko eta ezagutarazteko marka.
Horren bitartez, hiru lurralde historikoetako udalerri, kuadrilla eta eskualdeetan barreiatutako
proiektu eta instalazio ugari aintzakotzat hartzea ahalbidetu da.

ISPASTER. BUSTURIALDEA-LEA ARTIBAI
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ETXEBARRI. BILBO HANDIA-URIBE KOSTA- TXORIERRI

Gure inguruneko beste
herrialde batzuetan garatzen ari
diren energia trantsizioa arretaz
jarraitu dugu. Hala, Alemaniako
energia politika lehen eskutik
ezagutzeko aukera izan dugu,
Energiewende delakoa

Lan ildo beretik, gure inguruneko beste herrialde batzuetan garatzen ari diren energia trantsizioa
arretaz jarraitu dugu. Hala, Alemaniako energia politika lehen eskutik ezagutzeko aukera izan dugu,
Energiewende delakoa, UPV/EHUren Bizkaia Aretoan antolatutako erakusketa baten bidez eta bertan
egin zen hitzaldiaz, Alemaniako enbaxadako kideen parte hartzearekin. Gainera, Donostian eta Bilbon
jardunaldi tekniko bana eratu ziren gai berberaz Alemaniako enbaxadakoekin lankidetzan. Alemaniako
energia ereduak, gurearen aldean, ezberdintasun asko eta askotarikoak eduki arren, esate baterako,
han ikatzaren kontsumoa areagotu egin da, eta Euskadin, ordea, bazter utzi da energia erabilerarako,
haren azterketaren argitan ondorio interesgarri ugari atera daitezke, besteen aurrerapenak zein gure
lorpenak behar bezala balioesten laguntzen duten ikasgaiak edo ondorioak. 2019. urtean jarraipena
emango diogu bide horri, eta Europako energia egoera eta beste trantsizio eredu batzuk ezagutzeko
parada izango dugu.
Bestetik, urtean zehar zenbait gai tekniko jorratu dugu komunikazio sailaren aldetik, talde profesional
eta interesatuei zuzendutako ekinaldi, foro eta jarduera nagusiak hauexek izan dira:
· III. Udal Topaketa: “Alkateen Ituna” eta “Itunerantz Zuzenduz”. 2018ko maiatzaren 22an, Bilboko
Euskalduna jauregian.
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· Energia autokontsumoa eta fotovoltaikoaren egitekoa. 2018ko uztailaren 5ean, Juan José
Azurmendi ospakizun-aretoan, Vitoria-Gasteizen.
Gainera, Energiaren Euskal Erakundeak, energia eraginkortasuna bultzatzeko, berriztagarriak
ezagutarazteko eta bertako baliabideen aprobetxamendua sustatzeko, zabalkunde-erakustaldi
hauetan hartu du parte:
· Berdeago Energy, Durangoko Landako Gunean, otsailaren 2tik 4ra. Iraunkortasunari buruzko
azoka horretan 47 stand profesional eta 7.600 bisitari inguru bildu ziren.
· Bioterra, produktu ekologikoez, energia berriztagarriez eta kontsumo arduratsuez diharduen
azoka, FICOBAk, Euskal Kostaldeko Nazioarteko Azokak, antolatua, ekainaren 1, 2 eta 3an,
170 erakusketari eta 12.000 bisitari bertaratu ziren.
Ikus-entzunezko eta publizitate komunikazioari dagokionez, aspaldian egiten den goizeko irrati
emisioa ematen jarraitu dugu, eta ohiko aholkuak energia aurrezteko kanpaina horretaz gain,
lehengoz energia agentzia honen historian, punta-puntako ordutegian eman da telebistan, ETB 1 eta
2ko Eguraldia saioan, Euskadiko energia sektorearen inguruko informazio ugari. Era berean, euskal
prentsan presentzia etengabea izan dugu ekitaldi osoan zehar; alde horretatik, nabarmentzekoa da
Energia Efizientziaren Munduko Egunaren harira egindakoa, martxoaren 5ean; baita energia agentzia
hau eratu zenetik 35. urteurrena ospatzeko kanpainari amaiera emateko jarduna ere.

Kazetaritza-edukien inguruan, azpimarratzekoa da hedabide guztiei begira egindako ahalegina:
40 komunikazio baino gehiago, prentsa-ohar eta jakinarazpen moduan.
Aurrekoarekin hertsiki lotuta, esparru digitalean, erakundearen webgune korporatiboa egokitu eta
berrantolatu da, zalantzarik gabe, funtsezko komunikazio tresna dena XXI. mendean, azken teknologia
mugikorrera egokitzen den bisual batez hornitze aldera. Horrekin batera, informazioari lotutako
edukiak birplanteatu dira; izan ere, informazio plataforma dibulgatiboa denez gero, esparru publikotik,
euskal gizarte osoari begira dihardu. Halaber, sare sozialen alorrean, erakundeen arteko komunikazioa
sendotu eta sakondu da Twitteren bidez.
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TOLOSA. GOIERRI-TOLOSALDEA-UROLA GARAIA
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PERTSONAK
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PERTSONAK,
BALIO SEGURUA ENERGIA TRANTSIZIO ETA
BELAUNALDI ALDAKETA PROZESUAN
Pertsonak dira Energiaren Euskal Erakundearen aktibo nagusia. Erakunde
honetan diharduen giza taldea guztiz konprometitua dago, proiektu honen
oinarrian dauden balio, eginkizun eta ikuspegiarekin erabat bat eginik.
Garrantzi handikoa dena, batez ere, antolaketa aldaketen eta belaunaldi
ordezkapenaren aurrean, adinaren ondoriozko erretiroa hartzeko moduan
izango dira langile ugari luze gabe.
Pertsonen balioek lan egiteko eta jarduteko
modua definitzen dute, eta, horrez gain,
erakundeak egunero aurre egin beharreko
erronkak gainditzeko portaera eta ekintzak
zehazteko dira baliagarri. Zereginak egiteko
eguneroko portaeran islatzen dira balio horiek,
eta honako hauek dira:
· Konpromisoa
· Proaktibitatea/Lidergoa
·

on antza ine garrita una

· Gertutasuna/Hurbiltasuna

EEE Taldearen egitekoa bera osatzen duten
langileen ezagutzan eta esperientzian oinarritzen da. Sorreratik 36 urte igaro ondoren,
langileen batez besteko adina 49 urtekoa da;
horietatik, ia %82k unibertsitateko ikasketak
ditu. Langileen batez besteko antzinatasuna
19 urtekoa da. Esperientzia eta kualifikazio
profesional horrek bermatzen du erakundearen helburuak lortzea. Hala ere, langileen %38k
55 urte baino gehiago ditu eta horrek eskatzen
du ahalegin handia egin behar izatea belaunaldi
aldaketari begira.

· Taldean lan egitea
· Berrikuntza/Sormena
Langileen genero-banaketari dagokionez, %55 gizonezkoak dira eta %45 emakumezkoak. Genero bien
arteko oreka horren joera areagotu egin da azken urte hauetan; izan ere, EEEren langileak 80ko hamarkadan,
eratu zenean, gehien-gehienak gizonezkoak ziren. Gaur egun, ordea, 45 urtetik gorako langileen bi herenak
gizonezkoak dira eta heren bat emakumezkoak. Hala eta guztiz ere, 45 urtetik beherako langileen artean,
alderantzizko joera dugu, bi herenak emakumezkoak dira eta heren bat gizonezkoak.
Ezagutza kudeatzeko ereduaren barruan, prestakuntza funtsezkoa da Energiaren Euskal Erakundean
diharduten pertsonen gaitasun eta ahalmenak egokitzeko, baita haien garapen profesionala
ahalbidetzeko ere. 2018. urtean 109 prestakuntza-ekintza burutu ziren, haietatik 73 lanerako
hobetzeko eta 36 hizkuntza-maila hobetzeko, euskararen eta ingelesaren maila bereziki. Guztira
6.714 prestakuntza-ordu eman ziren, haietatik 4.494 lan-ordutegiaren barruan, hau da, lan-ordu guztien
% 4,4. Ehuneko horri ordutegiz kanpo sartutako orduak batuz gero, EEE Taldeko langileek prestakuntzan
egindako ahalegina % 6,6 izan da guztira. Prestakuntza-ekintzen gogobetetze-maila 8,6 izan da.
Prestakuntza-ahalegin horren barruan, nabarmentzekoa da euskararen erabilera normalizatzeko plan
espezifiko bat garatu izana EEE Taldean. Plan horrek honako lau ardatz handi hauen bitartez zabaltzen
da: irudi korporatiboa eta komunikazioa, kanpo-harremanak, barne-harremanak eta hizkuntzen
kudeaketa.
2018. urtean Enpresa Ituna sinatu da, 2018-2020 eperako indarraldia izango duena Bertan, besteak
beste, lana eta familia bateratzeari begirako alderdi garrantzitsuak jasotzen dira.

EEE TALDEKO PLANTILLA
Zuzendariak

Teknikariak

Administrariak eta operadoreak

GUZTIRA

EEE

9

45

8

62

SHE

1

6

1

8

BiMEP

1

1

-

2

11

52

9

72

GUZTIRA
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ERRENTERIA. DONOSTIALDEA-TXINGUDI
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ALDERDI
EKONOMIKOAK
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2018KO EKITALDIAREN
ALDERDI EKONOMIKOAK
· Zergen ondorengo mozkina 22,3 milioi eurokoa izan da.
· Energiaren Euskal Erakundearen jabetzako energia berriztagarriak sortzeko planten produkzioaren
ondoriozko negozio-zifra 2,3 milioi eurokoa izan da.
· Diru-sarreren iturri nagusia, partaidetutako sozietateen dibidenduak, 31,5 milioi eurora iritsi da.

OINARRIZKO DATUAK - EEE. MILAKA EUROTAN
KONTZEPTUA

2014

2015

2016

2017

2018

52.442

30.296

23.522

25.839

36.103

1.601

38.368

4.723

6.991

1.733

Funts propioak

167.951

160.631

147.316

156.981

179.305

Aktiboa, guztira

189.169

174.833

157.218

167.865

187.805

6.874

21.480

16.685

9.665

22.324

Ekitaldiko diru-sarrerak
Ekitaldiko inbertsioak

Zergen ondorengo emaitzak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2018 ETA 2017 EKITALDIEI DAGOZKIENAK (ZIFRAK EUROTAN)

ERAGIKETA JARRAITUAK

2018

2017

Negozio-zifraren zenbateko garbia

2.336.963

2.689.029

Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

2.255.717

3.701.593

Langile-gastuak

(4.137.411)

(4.317.182)

Beste ustiapen-gastu batzuk

(6.644.371)

(9.633.610)

Ibilgetuaren amortizazioa

(2.071.009)

(2.227.594)

305.100

46.995

0

20.565

(827.232)

(8.907)

Beste emaitza batzuk

0

2.470

USTIAPEN EMAITZA

(8.782.243)

(9.726.641)

Diru-sarrera finantzarioak

31.510.376

19.448.812

(404.427)

(4.825.153)

FINANTZA EMAITZA

31.105.949

14.623.659

ZERGEN AURREKO EMAITZA

22.323.706

4.897.018

Ibilgetu diru laguntzen egozpena
Gehiegizko hornidurak
Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza

Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza

Mozkinen gaineko zerga
EKITALDIKO EMAITZA

4.767.676
22.323.706

9.664.694
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EGOERA-BALANTZEA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2018 ETA 2017 EKITALDIEI DAGOZKIENAK (ZIFRAK EUROTAN)

AKTIBOA

2018

2017

94.101.446

96.632.212

Ibilgetu ukiezina

1.887.560

2.454.550

Ibilgetu materiala

5.014.432

6.950.957

Ondasun higiezinetan inbertsioak

8.060.725

8.233.549

76.145.237

75.976.926

2.993.492

3.016.230

93.703.426

71.232.296

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

464.720

1.492.278

Taldeko enpresetan eta epe laburrerako elkartuetan inbertsioak

5.393.912

4.013.520

960.897

21.132

86.883.897

65.705.366

187.804.872

167.864.508

2018

2017

ONDARE GARBIA

179.608.286

157.488.254

FUNTS PROPIOAK

179.304.789

156.981.083

Gizarte-funtsa

90.853.985

90.853.985

Aurreko ekitaldietako emaitzak

66.127.098

56.462.404

Ekitaldiko emaitza

22.323.706

9.664.694

JASOTAKO DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

303.497

507.171

PASIBO EZ-KORRONTEA

424.063

615.795

0

0

328.222

418.528

95.841

197.267

PASIBO KORRONTEA

7.772.523

9.760.459

Epe laburrerako hornidurak

2.101.456

3.140.448

118.853

446.119

0

438.532

5.552.214

5.735.360

187.804.872

167.864.508

AKTIBOA EZ-KORRONTEA

Taldeko enpresetan eta epe luzerako elkartuetan inbertsioak
Epe luzerako finantza-inbertsioak
AKTIBO KORRONTEA

Epe laburrerako finantza-inbertsioak
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk
AKTIBOA, GUZTIRA
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

Epe luzerako hornidurak
Epe luzerako zorrak
Geroratutako zergagatiko pasiboak

Epe laburrerako zorrak
Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburrerako zorrak
Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA
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