“Energia irisgarriaren eta
ez kutsagarriaren alde"
7. GJH / NAZIO BATUEN ERAKUNDEA

EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

“Energia irisgarriaren eta
ez kutsagarriaren alde"
7. GJH / NAZIO BATUEN ERAKUNDEA

Urkixo zumarkalea 36 - 1. solairua
Plaza Bizkaia Eraikina
48011 Bilbo
T (34) 944 035 600
eve.eus

0
AURKIBIDEA

1 - Presidentearen gutuna

2

2 - Estrategia eta antolamendua

4

3 - 2020ko energia-egoera

8

4 - Zuzendaritza teknikoa

12

5 - Azterlanak eta plangintza

27

6 - Baliabide geologikoak

31

7 - Pandemia-garaian komunikatzea

37

8 - Pertsonak eta beren
egokitzapen gaitasuna

42

9 - 2020 ekitaldiko aspektu ekonomikoak

45

10 - Karbono-aztarna

48

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA · URTEKO TXOSTENA 2020 · 1

1
PRESIDENTEAREN GUTUNA

2020. urteaz egiten den laburbiltze oro lausotuta dator, ezinbestean, hilabeteotan
gain-gainean izan ditugun hitzen eraginez: COVID-19, Koronabirusa, Pandemia.
Urte honetan argi geratu da, bere gordintasun osoan, behar-beharrezkoa dugula
apustu irmo bat egitea ingurunearekin dugun harremanean oreka bat lortzeko, eta
eskura dauzkagun baliabideak hobeto erabiltzeko. Gain-gainean dugun aldaketa ez
da etorkizuna, oraina baizik.
Energiaren sektorea ez da oraindik zoritxarrez gainditu ez den errealitate horretatik kanpo
geratu. Hala eta guztiz ere, aukera berrien garaia da, eta energia-sektorean aurreikusitako
inbertsioak mantendu dira, bereziki energia berriztagarrien instalazio berriak abian jartzeko
inbertsioak. Hori gure industria-sarearen erresilientziaren erakusgarri da, laster suspertzearen
aldeko apustua egin dugulako, epe luzerako helburuetara begira egungo egoeraren gainetik.
Zalantzazko testuinguru horretan, Energiaren Euskal Erakundeak momentuko erronkari eutsi
dio, eta planifikatuta zeuzkan proiektu guzti-guztiak garatzeko gai izan da, baita garrantzi handiko
ekimen berriekin aurrera egiteko gai ere, Euskadiko Energia Estrategiaren helburuetan aurrera
egitea ahalbidetuko dutenak. Ildo horretan,
orain lau hamarkadako krisi larria bizi izan
zenean Energia Estrategia ekonomia-sarea
eraldatu eta modernizatzeko industriapolitikaren zutabea eta eragilea izan
zen bezala, gaur egun ere, eztabaidatu
ezinezko ibilbide-orri bat da Euskadiko
etorkizunarent zat . Zalant zarik gabe,
etorkizuneko Euskadi jasangarria izango da,
eta bateragarri egingo ditu bere produkziosarea, ingurunearen zaintza eta karbonoemisioen neutraltasuna.
Euskal gizar te osoaren zeregina eta
erantzukizuna da, nola Administrazio
Publikoarena hala gizarte hori osatzen
dugun pertsona guzti eta bakoitzarena. Ildo
ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Energiaren Euskal Erakundeko presidentea
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horretan, Energiaren Euskal Erakundeak
eskaintzen duen irizpidea balioan jartzeak
merezi du, energia-agentzia berezi horren
irizpide teknikoa proiektu egokienetan
ezartzeko, eta horrela, pixkana-pixkana,
guztiona den helburu horretara hurbiltzeko.
Energia-eredu berri bateranzko trantsizio
horretan, 2020. urtea emankorra izan da
proiektuei dagokienez, nagusiki energia
berriztagarrien alorrean, baina baita
energia-eraginkortasunaren, energiadibertsif ikazioaren eta ekonomiaren elek
trifikazioaren alorretan ere, eta Euskadiko
industria- eta teknologia-garapenari bul
tzada handia eman zaio.

Energiaren Euskal
Erakundeak momentuko
erronkari eutsi dio, eta
planifikatuta zeuzkan
proiektu guzti-guztiak
garatzeko gai izan da

Zenbait eguzki-instalazio berri martxan
jarri ditugu ekimen publiko-pribatuari esker.
Esaterako, Ekian, elektrizitatearen sorkuntzako bere lehen
urte osoa itxi duena, eta Ekienea, gure lurraldean eguzkienergia errealitate bihurtzeko beste apustu bat. Aldi berean, ezarpen eolikoa
jardunean dago berriz ere, Aixeindar sozietatearen azterlan eta proiektuei esker,
jardunik gabeko hiru bosturteko atzean utzi eta haizearen aprobetxamenduan aurrera
egin nahian, gizarte osoaren premia elektrikoak betetzeko. Ildo beretik, itsas energia
berriztagarrien ikerketak aurrera jarraitzen du, eta etorkizun handiko proiektu berriek iragarri
dute laster BiMEPen ezarriko direla, Armintzako uretan.
Hori guztia lagungarri izan da, energia-eraginkortasuneko programekin eta proiektu
aurreztaileei emandako 38.000.000 eurotik gorako laguntzekin batera, guztiontzat ere
erronka handia suposatu duen ekitaldi bat ixteko. Egoera kontrakoa izan arren, ez da oztopo
izan energia- eta industria-sarean aldaketa bermatzeko, euskal gizartearen erabateko
deskarbonizazioaren bidean.
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2
ESTRATEGIA ETA
ANTOLAMENDUA

BILAKAERA PANDEMIAN ZEHAR
2020ko martxoaren 12an lehendakariak osasun-larrialdiko egoera dekretatu zuen, eta
martxoaren 13an hasi zen indarrean. Ildo beretik, martxoaren 14an alarma-egoera iragarri
zen, eta, horren eraginez, lantokietarako mugikortasun- eta bertaratze-murrizketak areagotu
ziren. Zalantza nagusi izan den testuinguru horretan, Energiaren Euskal Erakundeak tresna eta
mekanismo jakin batzuk ezarri behar izan ditu, ezinbestean, pandemiatik eratorritako egoera
berrira egokitzeko, bere antolamendu-ereduak doituz eta prozesuetan izan litezkeen eraginak
zuzentzeko ekintza aringarriak ezarriz.
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Konfinamendu-egoera horri emandako erantzun teknikoa egokia izan dela esan dezakegu.
Ia‑ia langile guztiak arazorik gabe moldatu ziren telelaneko egoerara, eta zereginak gauzatzeko
gaitasuna bulegoko ohiko mailatik oso gertu ibili zen. Eta bilakaera hori aurreikus zitekeen, EEE
Taldeak bazuelako eskarmenturik telelaneko gaietan.
Oro har, lan guztiak urrunetik garatzen jarraitzeko aukera izan zen, nolabaiteko kezka-iturri ziren
batzuk barne, hala nola kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta administrazio-lanekin zerikusi
handiagoa duten programak, energia-eraginkortasuneko ziurtagiria eta laguntza-programak
adibidez. Lan horiek guztiak arazorik gabe burutu dira. 2019an Office 365 aplikazioa ezartzeak
Teams bidezko elkarlana ahalbidetu zuen. Eta litekeena da formula horrek, epe laburrean, lan
egiteko garaian biltzeko eta harremanetan jartzeko modua aldatzea.
Osasun-ikuspegi batetik, EEE Taldeko instalazioetan ez da oraindik osasun-alarmako kasu
bat ere gertatu. Nolanahi ere, pandemia dela-eta hartutako neurri higieniko-sanitario guztiak
errespetatzen jarraitzen dugu, eta horregatik uste dugu intzidentzia-probabilitateak oso
txikiak direla.

ETORKIZUNEKO EREDU ESTRATEGIKOA ETA ANTOLAMENDUAREN
ERALDAKETA-PLANA
Etorkizun ilun samarra dugu aurrez aurre, eta beraz, planifikatzeko zaila, ia-ia ezezaguna den
etorkizun zalantzagarri bat planeatzea lan zaila delako benetan. Ezinbestean, ziurgabetasunaren
barruan ziurtasuna emateko gauza izango diren mekanismoak sortu beharko ditugu mundu
berri honetara moldatzeko. Testuinguru horretan, egokitzeko gaitasuna
oinarrizko erreferenteetako bat izango da antolamendu-ereduetan eta
haien prozesuen kudeaketan, eraldaketa digitalak eta barneko zein beste
erakunde batzuekiko kolaborazio-sistemak indartzeak baldintzatuta.
Hori ez da oztopo EEEk bere etorkizuneko eredu estrategikoa garatzen
jarrai dezan, erakundea bere dinamika demografikora egokituz
eta energiaren munduko errealitate berri eta aldakorrei modu
proaktiboan erantzunez.
Haren jardun guztiak energia-eraginkor
tasunaren eta energia-dibertsifikazioaren
printzipioetan oinarritzen dira, konpromisoeta exijentzia-maila gero eta handiagoa
izanik. Horretarako euskal gizartearekiko
daukan inplikazioa indartzen jarraitzen
du, aurrezp ena eta eraginkor tasuna
sustatzeko laguntza-programen bidez
eta energia berriztagarrien proiektuak
sustatuz, eta izaera estrategiko garbia
duten sozietateetan ere parte hartzen du,
bere erakunde-funtzioa betez sozietate
horien proiektuei egonkortasuna eta oreka
eskainiz.
Testuinguru horretan, Euskadiko Energia
Estrategiak denboraldi jakin baterako
helburu eta jardun-ildoak definitzen ditu
energia-politikaren alorrean. Gaur egun,
3E2030 Estrategia epe luzeagoa duen
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ikuspegi baten esparruan kokatuta dago;
lehiakortasun, hornikuntza-segurtasun
eta karbono urriko horniduran gero eta
energia-sistema jasangarriagoa lortzeko
ikuspegiaren barruan. Horrek aldaketagarai batera egokitzea dakar, batik bat
etengabeko bilakaera bat jasaten ari den
ingurune batean dagoelako, besteak
beste, teknologiei, mundu mailako eta
tokiko energia-politikei edota energiatrantsizioaren alorrean administrazio
publikoek aurrera eraman beharreko
jarduketa- dinamikei dagokienez. Epe
ertainerako eta epe luzerako ikuspegi
b a t e k i n , h o r r e k g u z t i a k s a ko n e ko
eraldaketak ekar ditzake berekin, euskal
energia-agent zia gisa betet zen duen
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eginkizunean. Horrez gain, belaunaldi-aldaketaren testuinguruan, aldaketa horiek jorratu
beharko ditu, bereziki zuzendaritza-postuetan eta erakundearentzat gakoak diren beste postu
batzuetan.
2020an zehar, hausnarketa-prozesu bat zehaztu du bere etorkizuneko eredu estrategikoa
definitzeko, eta antolamendu-eraldaketarako eta belaunaldi-aldaketarako Planaren kasuak eta
printzipioak zehazteko.
Etorkizuneko eredu estrategikoaren arabera, Energiaren Euskal Erakundea Euskadiren
lehiakortasuna garatzeko eta energiaren alorretik abiatuta gizarte-ongizatea sustatzeko
gaitasuna duen Eusko Jaurlaritzaren tresna da: euskal energia-politika + teknologiaren eta
enpresen sustapena + beste politika global eta lokal batzuekin uztartzea.
EEE taldearen antolamendu-eraldaketarako eta belaunaldi-aldaketarako Planak eskatuko du
jarduera-eremu berriak garatzea, eskumen berriak garatzea, belaunaldi-aldaketari heltzea,
erakundearen lan-erakargarritasuna bermatzea, beste eragile batzuekiko kolaborazioa
zabaltzea eta proiektuen araberako antolamenduan aurrera egitea.
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3
2020KO
ENERGIA-EGOERA

Eguzki-energia fotovoltaikoaren ezarpena aurrera doa mundu osoan, eta
petrolioaren kontsumoa, aldiz, nabarmen jaitsi da.
Mundu-mailako petrolioaren kontsumoa 92,3 milioi upel eguneko (Mbpd) izan zen 2020an,
aurreko urtean erregistratu zena (101 Mbpd) baino % 8,8 txikiagoa, alegia. Aldi horretan, Txinak
% 3 jaitsi zuen bere kontsumoa 14,3 Mbpd-ra helduz, Europak % 12, 12,2 Mbpd-ra jaitsiz, eta
Ameriketako Estatu Batuek % 12 ere, 18 Mbpd-ra iritsiz.
Brent upelaren urteko batez besteko prezioa 42$ izan zen, % 35 txikiagoa aurreko urtekoa
(64$) baino.
PETROLIOAREN KONTSUMO AGREGATUA MUNDUAN
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ABE 2019

ABE 2020

Berriztagarriek gora eta gora jarraitzen dute munduan, eta azken bost urteotako joera
berresten da: instalatutako eguzki-energia fotovoltaikoaren gaitasuna ia energia eolikoaren
parekoa da. Energia fotovoltaikoak munduan izan duen aurrerakada ikusgarria da. GWECk
ia‑ia berretsi dituen 2020rako aurreikusitako potentzia instalatuaren gaineko datuen arabera,
energia eolikoa 727 GW-ko kopuru metatura iritsiko da, 2019ko kopuruaren aldean 71 GW‑ko
hazkundearekin. Fotovoltaikoaren kasuan, mundu-mailako hazkundea are handiagoa izan
da, eta Asia da fotovoltaiko gehien ezarri dituen eskualdea. 2020rako espero den potentzia
721 GW-koa da (2020. urtean 142 GW estimatu ziren), instalatutako eolikoa berdinduz.

MUNDUAN INSTALATUTAKO POTENTZIA EOLIKOA ETA FOTOVOLTAIKOA (2020KO DATUAK BEHIN-BEHINEKOAK DIRA)
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EUSKADIKO JOERAK
KONTSUMO ELEKTRIKOA
2020an kontsumo elektrikoa 13.678 GWh
izan da Euskadin, % 8,6 txikiagoa aurreko
urtean baino. Hala, kontsumo elektrikoa
% 17 txikiagoa izan da 2011ko mailaren
aldean. Azken urteetan sektoreek kontsumo
elektrikoan zeukaten kontsumoa aldatu egin
da: industria % 51 izan da (% 53 2019an),
zerbitzu-sektorea % 22,3 (% 22,4 2019an),
eta etxeko sektorea % 18,5era igo da
(% 16,7 2019an), hurrenez hurren. Trenbide
bidezko garraioa % 1,2an mantendu da,
eta energia-sektorea, berriz, % 6,9 izan da
(% 6,4 2019an).

Kontsumo elektrikoa % 17
txikiagoa izan da 2011ko
mailaren aldean

2020an kontsumoa % 12 jaitsi duen industria-sektorearen barruan, siderurgiaren eta
galdaketaren sektoreko % 17ko jaitsiera
nabarmentzen da. Azken horren kontsumo metatuak, 2011. urtearekin alderatuta,
% 43 baino gehiagoko jaitsiera izan zuen. Industriako gainerako azpisektoreei dagokienez, oro har % 9 murriztu zuten kontsumoa,
eta ia guztietan beherakadak nabari dira,
bereziki ehun-industriaren, ontzien eraikuntza eta konponketaren, zementuen, eta kare
eta igeltsuen azpisektoreetan, % 28, % 20
eta % 18, hurrenez hurren.
2020an baino % 4,5 gutxiago kontsumitu
duen eraikinen sektorean, berriz, ostalari
tzan (-% 24), merkataritza eta zerbitzuetan
(-% 8) eta administrazio publikoan (-% 4,5)
izan diren beherakadak nabarmendu behar
dira. Etxeko kontsumoak, aldiz, % 1,4ko
gorakada izan du aurreko urtearen aldean.

GAS NATURALAREN ESKARIA
2020an gas naturalaren kontsumoa 25.517
GWh-raino jaitsi zen, % 17 aurreko urtea
ren aldean, azken urteetako mailarik txikiena, 2016. urtea aparte utzita, azken urte horretan
elektrizitate-sorkuntzarako kontsumoa eta ohiko erabileretarako kontsumoa txikiak izan
zirelarik. Neurri handi batean, ohiko erabileretan gutxiago kontsumitu izanaren ondorio da mu
rrizketa hori, baina elektrizitate-sorkuntzarako kontsumoa ere jaitsi da, 2019an erregistratutako
igoera handiaren ostean.
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ERREGAIEN KONTSUMOA
Euskadin, automozio-erregaien kontsumoa % 8 jaitsi da ekitaldi honetan. 2019. urteko
murrizketa arinaren ostean, beheraka segitzen du COVID-19aren krisiaren inpaktuaren
eraginez.
Automozioko gasolioaren kontsumoa goraka zihoan etengabe 2012. urtetik, baina 2019an
joera hori aldatu zen, eta 2020an murrizketa hori areagotu egin da, kontsumoa % 7 jaitsita.
Erregistratutako beherakadak gorabehera, 2020an A gasolioaren kontsumoa % 22 handiagoa
izan da 2011n erregistratutakoa baino. Gasolinaren kontsumoak, 2016tik etengabe gora ari
zenak, % 19ko beherakada erregistratu du 2020an. A gasolioaren garrantzia handitu egin da,
Euskadin garraiorako erabilitako erregaien kontsumoaren % 90 gaindituz.

EUSKADIKO ENERGIA-ESKARIAREN BILAKAERA, ENERGIA-MOTEN ARABERA
Iturria: EEE - 2020ko energiari buruzko datuen aurrerapena

GWh

35.000

30.000

GAS NATURALA

25.000

ERREGAIAK

20.000

15.000
ELEKTRIZITATEA

10.000

5.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA · URTEKO TXOSTENA 2020 · 11

4
ZUZENDARITZA TEKNIKOA

ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA
JASANGARRITASUNA
ERREGAI ALTERNATIBOAK ETA JASANGARRITASUNA
Gas naturala errepide bidezko garraiorako erregai alternatibo gisa erabiltzeari dagokionez,
sektoreko eragileekiko kolaborazioa sustatzen jarraitzen dugu, gasolina-zerbitzugunetan
erregai horren eskaintza areagotzeko helburuarekin. Ildo horretan, Sestaon (Bizkaia) gaszerbitzugunea martxan jartzearekin, dagoeneko zazpi dira Euskadin gasa
hornitzen duten zerbitzuguneak.
Gas naturala itsas erregai gisa erabiltzeari dagokionez, berriz, birgasifikazioterminaletan sartzeko ordainsarien egitura aldatu da, merkatuaren
errealitatera egokituz eta ontzien zamaketari dagokiona
nabarmen murriztuz. Hala, txanel bidez egiten diren
Ship-to-Ship bunkering eragiketak ekonomikoki
lehiakorrak dira beste modalitate batzuen aldean.
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HIDROGENOA ETA
ERREGAI‑PILA
Ekitaldi honetan zehar, Energiaren Euskal
Erakundeak zuzendu du Hidrogenoaren
Euskal Estrategiaren prestaketa, Eusko
Jaurlaritzaren ildoa zehaztuko duena. Es
trategia horrek, funtsean, hidrogenoaren
ekoizpen, banaketa eta kontsumoaren
ekosistema baten sustapena bideratu nahi
du Euskadin, bertako ahalmen industrial,
logistiko eta teknologikoetan oinarrituta,
euskal industriaren eta bestelako sektore
kont sumit zaileen , garraioa adibidez,
deskarbonizazioari begira, hidrogeno lanabes bideragarri bihurtzea helburua izanik. Gainera,
prestakuntza, I+G alorra eta garapen industriala suspertuko ditu, teknologia esportatzaile
moduan jarduteko, etengabeko hazkundean aurreikustean den merkatu batean.
Aldi berean, Energiaren Klusterra Elkartearen hidrogenoari buruzko lantaldea koordinatu
da, euskal mundu akademikoaren, zentro teknologikoen eta enpresen arteko elkarretaratze
eta lerrokatzerako gune bat. Urtean zehar aurkeztu dira hidrogenoarekin lotutako proiektu
nagusiak, eta enpresa-eremuak Euskadin hidrogenoaren ekonomia garatzeko egin dezakeen
ekarpena aztertu da.

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA
Mugikortasun elektrikoaren eremuan, udal-ordenantzetarako proposamenen gida bat egin da,
horrelako mugikortasuna bultzatzeko ekarpen gisa. Halaber, eta udalekin elkarlanean, euskal
udalerrietan ibilgailu elektrikoak eskuratzeko indarrean dauden zerga-pizgarrien gaineko
txostena egin da. Guztira Euskadiko 100 udalerritan neurri ekonomikoak jarri dira abian ibilgailu
elektriko baten titularrak diren pertsona eta erakundeei laguntzeko helburuarekin. Euskadiko
biztanleriaren % 86 bizi da udalerri horietan.
Enpresentzako jardueren artean, gida lagungarri bat egin da, jarduera-zentrora garraiatzeko
plan bat egiteko mugikortasun elektrikoko jardunetan oinarrituta. TAXIe zerbitzua ere
ezagutzera eman da, enpresei aukera emateko zerbitzua ematen dien taxiaren erregaia
hautatzeko, erregai alternatibo eta jasangarriei lehentasuna emanez.

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA · URTEKO TXOSTENA 2020 · 13

ENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO ZIURTAGIRIA ERAIKINETAN
2020. urtean Eusko Jaurlaritzari laguntza teknikoa ematen jarraitu dugu Eraikinen Energia
Eraginkortasunerako Ziurtagiriari dagokionez, ziurtagiri-erregistroan izen-emateak balidatuz
eta erregistroaren gaineko kontsultei laguntza emanez.
2020ko abenduaren 31ean erregistratutako ziurtagirien urteko balidazioak 23.179 izan dira
guztira. Energia-kalifikazioaren eta Lurralde Historikoaren araberako banaketa honako hau
izan da:
ENERGIA
KALIFIKAZIOA

ARABA/
ÁLAVA

GIPUZKOA

BIZKAIA

GUZTIRA
(zk)

GUZTIRA
(%)

A

125

157

198

480

2,07

B

69

129

115

313

1,35

C

36

49

69

154

0,66

D

367

378

732

1.477

6,37

E

1.911

3.304

5.153

10.368

44,73

F

483

1.450

1.892

3.825

16,50

G

416

1.761

4.385

6.562

28,31

3.407

7.228

12.544

23.179

100,00

GUZTIRA

2020. urtean, Eraikuntzaren Kode Teknikoari eta eraikinen instalazio termikoen erregela
menduari loturik eta Ziurtagirien Erregistrorako aplikazioaren eragiketen gainean egindako
laguntza teknikoko jardunak 3.450 izan dira guztira, eta guzti-guztiei posta elektronikoz eta
telefonoz eman zaie erantzuna.
EEEZ-REN ERREGISTROEN BALIDAZIOA
LURRALDE HISTORIKOKA
ARABA
BIZKAIA

% 15
% 54
% 31

GIPUZKOA

A
B
C
D
E
F
G
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
ETA BALIABIDEEN
APROBETXAMENDUA
2020. urtean, aurrera egin dugu Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialaren
analisi tekniko eta ingurumenekoetan. Espero dugu 2021. urtean izapidetze-prozesuari hasiera
ematea.
Aldi berean, lanean ari gara 2021-2024 aldirako abian jarriko diren Energia Berriztagarrien
Planak garatu eta lantzeko.

BIOMASA
Proiektuak identifikatzea eta sustatzea
> Aurrera jarraitzen dute Koroatze auzoko bero-sarea garatzeko lanek, Gasteizen.
> HAZI-EEE lankidetza, tokiko baso-biomasa energia-xedeetarako aprobetxatu eta erabili
dadila sustatzeko.
> Arabako Errioxan mahatsondoen inausketatik lortutako biomasa energia gisa aprobetxatzeko proiektu baten bideragarritasun tekniko-ekonomikoa aztertzea.
> Sektore enpresekin elkarlanean aritzea energia sortzeko biomasa aprobetxatzeko
instalazio bat sustatzeko.
> Miñanoko Parke Teknologikoan barrutiko sare bat ebaluatzeko lanak garatzea, biomasa
aprobetxatuz energia termikoa sortzeko.
> Zabortegiko biogasa aprobetxatzeko eta Lapatxeko eta Gardelegiko zabortegietako eta
Gasteizko Krispiñako UZAko gas naturaleko sareetan integratzeko azterketa. Eta, hori
guztia, EEE-NORTEGÁS akordioaren esparruan.
Beste jarduera batzuk
> Energiaren Euskal Erakundea biomasa lantaldearen burua da Energia Kudeatzeko
Espainiako Agentzien Elkartean (ENERAGEN).
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ENERGIA EOLIKOA
Proiektuak identifikatzea eta sustatzea
> Energiaren Euskal Erakundeak eta
Iberdrolak partaidetutako AIXEINDAR
enpresak lau parke eoliko izapidetzeko
lanak hasi ditu (Iturrietako Mendiak,
Arkamo, Labraza eta Azazeta, 250
MW guztira), eta aurrera jarraitzen
du Euskadin potentzia eoliko berria
kokatzeko guneak identifikatzeko
lanetan.
> Itsas aerosorgailu eolikoak instalatzeko
plataforma flotatzaileen ekimenak
(of fshore), sustapen-fasean, eta
BiMEPen instalatzeko elkarrizketak.
SAITEC enpresak eta beste enpresa
batzuek planak aurreratu dituzte,
dispositibo baten fabrikazioa hasteko
eta BiMEPen instalatzeko.

BiMEPek H2020
proiektu bat lortu du,
Mutrikun entseguturbinaren sentsorizazioa
ahalbidetuko duena

Beste jarduera batzuk
> Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU)
sustatutako REM masterra (Renewable Energy
in the Marine Environment) babestu dugu.

GEOTERMIA
Proiektuak identifikatzea eta sustatzea
> Bilboko Udalarekin elkarlanean, ATELIER proiektuan parte hartzea, Zorrotzaurreko
proiektuari geotermian oinarritutako soluzio tekniko bat eskaintzeko.
> RELATED proiektuan parte hartzea, tenperatura baxuko bero-sareak sustatzeko.
> Industrian eta zerbitzuetan teknologia geotermikoa sustatzeko azterlanak.
> Bermeoko (Bizkaian) portuan hidrotermia-teknologia ezartzeko azterlana egitea.

ENERGIA OZEANIKOA
BiMEP, S.A. proiektua
> Hainbat teknologia-garatzailerekin elkarrizketak izan ditugu, Armintzako entsegueremura erakartzeko. Wello Oy enpresa finlandiarrak 2021ean ezarriko du bere
dispositiboa BiMEPen.
Mutriku proiektua
> 2020ko abendura arte, olatuen energia aprobetxatzeko instalazioak 2,25 GWh-ko
elektrizitatea sortu eta metatu du.
> BiMEPek H2020 proiektu bat lortu du (VALID izenekoa), Mutrikun entsegu-turbinaren
sentsorizazioa ahalbidetuko duena.

16 · ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA · URTEKO TXOSTENA 2020

Sustapen-jarduerak
> Hurrengo bi urteetan, Energiaren Euskal Erakundeak Arku Atlantikoko Batzordearen
Itsas Energia Berriztagarrien lantaldea koordinatuko du.
> EEEk EuropeWave proiektuan parte hartuko du, olatuen energia aprobetxatzeko
dispositiboen Europako erosketa publiko aurrekomertziala gauzatzeko. Europako
Batzordeak onartu du proiektu hori, eta bost urtetik gorako iraupena izango du.

BALIABIDEAK APROBETXATZEA
Energiaren Euskal Erakundeak energia berriztagarrien 346 instalazio dauzka guztira, energia
elektrikoa sortzeko. Orotara, 33.586 MWh sortu ditu 2020an, aurreikusitakoa baino % 12
gutxiago, funtsean, baldintza meteorologikoak aurkakoak izan direlako.
AURREIKUSPENAK ETA BETETZE-MAILA
2020-12-31ko emaitzak

INSTALAZIOAK

URTEAN
METATUA

URTEKO
EKOIZPEN
ESTIMATUA

BETETZEA (%)

Zabortegiko biogasa (instalazio 1)

kWh

4.301.499

5.500.000

% 78,2

Fotovoltaikoak (337 instalazio)

kWh

6.419.704

7.517.000

% 85,4

Minihidraulikoak (7 instalazio)

kWh

22.596.864

25.015.000

% 90,3

Olatuak (instalazio 1)

kWh

267.852

280.000

% 95,7

kWh

33.585.919

38.312.000

% 87,7

GUZTIRA
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BANATUTAKO SORKUNTZA ETA
ESKARIAREN KUDEAKETA
TESTUINGURU OROKORRA
2020an, Euskadin aurrera jarraitu dugu energia-eredua aldatzeko bidean, eta energia
berriztagarriek ekarpen handiago bat izan dute elektrizitatea sortzeko mix gero eta atomizatuago
eta banatuagoan; ekonomian, berriz, elektrifikazio orokor progresiboa nabarmendu da.
Legegintzaren ikuspegitik, 2020an nabarmendu dira 2019an autokontsumorako baldintza
administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege
Dekretua argitaratu izanaren ondorioak, berriztagarrien autokontsumoari bultzada bat eman
dion neurrian. Nabarmentzekoa da, halaber, 2020an argitaratutako hiru Errege Dekretu
lagungarri izan direla zabalkunde horretan: 23/2020 Errege Lege Dekretua, ekainaren
23koa; 960/2020 Errege Dekretua, azaroaren 3koa; eta 1183/2020 Errege Dekretua,
abenduaren 29koa.
Araudiaren aldaketa horrekin batera, eguzki-instalazio fotovoltaikoen prezioek oso beherakada
esanguratsua izan dute, eta kostu-balioak jaitsi dituzte dagoeneko (Wp bakoitzeko euro 1etik
behera nabarmen).
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PROIEKTU FOTOVOLTAIKO ESANGURATSUAK
EKIAN
Erriberabeitian (Araba) kokatutako 24 MW-ko energia fotovoltaikoaren proiektua 2020aren
hasieran jarri zen martxan, eta 32,8 GWh sortu ditu ekitaldian.
Lankidetza publiko-pribatu horrek 24 milioi euroko inbertsioa suposatu du guztira. Energiaren
Euskal Erakundeak (CADEM sozietatearen bidez) % 4,167ko amaierako partaidetza dauka,
instalazioaren potentzia totalaren 1 MW-ren baliokidea dena.
EKIENEA
EKIENEA sozietate publiko-pribatua eratu da, Armiñonen (Araba) eguzki-instalazio
fotovoltaiko bat eraiki eta ustiatzeko, instalatu beharreko potentzia 125 MWp eta inbertsioa
gutxi gorabehera 90 M€ izanik. Partaideak: Eólicas de Euskadi, SA (% 75), CADEM-EEE (% 18)
eta LKS Energy Berri, SL (% 5) eta Arabako Foru Aldundia (% 2).
200 hektarea hartuko ditu EKIENEAK, S.L., eta hektarea horietatik 100, gutxi gorabehera,
planta fotovoltaikoak hartuko ditu, eta beste 100 ingurumen-konpentsaziorako eta basoguneen
zaintzarako baliatuko den lursailak.
Ingeniaritza-lanak egiten ari dira, baita behar diren baimenak lortzeko eskaerak ere.
EKIOLA
EKIOLA ENERGIA SUSTAPENAK, S.L. sozietatea eratu da, kooperatiba-formatuko Herritarren
Energia Komunitateak sustatzeko. Energiaren Euskal Erakundearen (% 25) eta KREANen
(% 75) partaidetza dauka.
Formula horri esker, dimentsio esanguratsuko energia-azpiegiturak sortzeko aukera izango
da (MW 1etik 5 MW-ra bitarteko potentziako eguzki-parkeak), hurbileko energia sortuko
dutenak (0 kilometroa) kooperatibetako kideek instalazio fotovoltaikoei lotutako ekonomiak
aprobetxatzeko aukera izan dezaten.
Une honetan, zenbait udalerri eta administraziorekin
harremanetan gaude, 2021ean lehen kooperatibak
martxan jartzeko behar diren azterlanak aurreratzeko.

PROIEKTU FOTOVOLTAIKO
FLOTATZAILEA
Instalazio flotatzaileen merkatu berri bat
ari da garatzen munduan, eta Euskadiko
enpresek erreferentziazko probak eta
entseguak egin behar dituzte nazioarteko
lehiaketetan eta merkatuetan par te
hartu ahal izateko. Hala, Tecnaliarekin
eta Iberdrolarekin batera, ur-laminan
fotovoltaikoa txertatzeko zenbait kokaleku
aztertzen ari gara. Besteak beste, Uribarri
Ganboako eta Ordunteko urtegiak eta
Gartxetako ureztatze-putzua dauzkagu,
azken hori Urduñan.

EKIOLA ENERGIA
SUSTAPENAK, S.L.
sozietate publiko-pribatua
eratu da, kooperatibaformatuko Herritarren
Energia Komunitateak
sustatzeko
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AUTOKONTSUMO ELEKTRIKOKO PROIEKTUAK
Administrazio publikoaren, industriaren eta jabeen erkidegoen eraikinetan autokontsumoan
oinarritutako instalazio-proiektuak aurkitzeko azterketa.

SEKTOREKO BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ETA AGENTEEI
AHOLKULARITZA EMATEA
> Eusko Jaurlaritzako eraikinetan, enpresetan eta sozietate publikoetan eguzki-energia
fotovoltaikoa ezartzeko aholkularitza ematea: Lehendakaritza, Euskotren, SPRI,
Garbiker, Azterlan, Aberekin, Zabalgarbi, Parke Teknologikoak, etab.
> BECeko eguzki-instalazio fotovoltaikoa autokontsumorako 1 MW-ra handitzeko azterketa egitea.
> EEEren edo beste eragile batzuen jabetzako instalazio fotovoltaikoak egokitzeko
azterketa egitea, autokontsumoa ahalbidetzeko helburuarekin (Bastida Ikastola, Visesa,
Alokabide eta abar).
> 65 toki degradatutan —harrobiak, hondakindegiak edo zabortegiak— fotovoltaikoa
txertatzeko ahalmena aztertzeko lana. Horien artean, Gardelegiko zabortegia zehatzago
aztertu da, Gasteizen, handiagoa delako.

TOKIKO ENERGIA-KOMUNITATEAK
Oiongo Udalarekin, Nafarroako Gobernuarekin eta beste zenbait eragilerekin lanean hasi gara
Tokiko Energia Komunitateak sortzeko.

ENERGIA-SEKTOREAREN DIGITALIZAZIOA
Gai horri dagokionez, honako proiektu hauetan jardun dugu:
> BIDEGAS proiektua, Nortegas enpresarekin batera, Euskadiko gas naturalaren
banaketa-sarea digitalizatzeko. Ugao udalerriko etxeetan 1.000 gas-kontagailu
ordeztu dira, eta, horien lekuan “smart meter” kontagailuak ezarri dira, irrati bidezko
tele-irakurketa dutenak. Horrez gain, gas-banaketarako sareko energia kudeatzeko
plataforma bat sortu da, Nortegasek operatua, eta erabiltzaileentzako APP espezifiko
bat garatu da.
> IREMEL proiektua, IDAE, OMIE i-DE, Iberdrola Sorkuntza, Ibil eta Petronor
erakundeekin, malgutasunezko tokiko merkatuak kudeatzeko plataforma bat sortzeko.
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ENERGIA-JASANGARRITASUNA
ADMINISTRAZIOAN
Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Jasangarritasunari
buruzko 4/2019 Legeak energia-jasangarritasunaren
arau-zutabeak ezartzen ditu administrazio publikoen
eremuan. Energiaren Euskal Erakundeak Eusko
Jaurlaritzari eta toki-administrazioei euskarria ematen
die, legea betetzeko.
Eusko Jaurlaritzari dagokionez, sailei eta mendeko
erakundeei laguntzen zaie energia-auditoriak egiteko
eta eraikinak ziurtatzeko lanetan, eta aholkularitza
teknikoa ematen zaie energia-eraginkortasuneko
eta berriztagarrietako neurriak ezartzeko. 2020an,
Hezkuntza eta Segurtasun sailetako 215 eraikinen
auditoriak burutu dira, eta energia-kontsumoa murrizteko
eta alternatiba jasangarriagoen erabilera sustatzeko neurriak
identifikatu dira. Gainera, Lehendakaritzan eta Euskadiko Parke Teknologikoen Sarean energian
berriztagarrien instalazioak bideragarriak ote diren ikusteko azterlanak egin dira.
Auditoria horiek ELENA programaren funtsekin finantzatu dira zati batean; programa hori
Europako Inbertsio Bankuak eta Europako Batzordeak kudeatzen dute.
Bestetik, Energia Jasangarritasunari buruzko Legearen aplikazioan diharduten euskal
udalerriei aholkularitza-zerbitzu bat eman zaie, inbentarioak eta jardun-planak egiteko
irizpidea emanez, beren instalazioetan 2030. urterako ezarritako helburuak lortzeko aukera
izan dezaten. Sarritan, eskualdeko elkarteak izan dira koordinazio- eta zabalkunde-lan horren
bultzatzaile nagusiak.
Gainera, Alkateen Ituna ekimenaren bitartez energia-hobekuntzan lan egiteko borondatezko
beste akordio batzuk sinatu dituzten udalerriei laguntzen jarraitu dugu, beren konpromisoak
betetzeko aholku emanez. Udalsarea 2030 udalerri-sarearekin elkarlanean jardun dugu,
udalerriei beren kontsumoei buruzko informazioa emanez eta talde teknikoetan parte hartuz,
energia- eta klima-alorretarako ekintza-planetarako gida bat lantzeko. 2020an “Itunerantz
zuzenduz” ekimena bertan behera geratu da, atxikitako udalerrietarako
ezartzen zituen konpromisoak gaindituta geratu baitira, Energia
Jasangarritasunari buruzko Lege horren eraginez.

Lehendakaritzan
eta Euskadiko Parke
Teknologikoen Sarean
energian berriztagarrien
instalazioak bideragarriak
ote diren ikusteko
azterlanak egin dira
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Gutxi gorabehera
38.000 eskaera jaso
dira, eta horietatik
27.000 inguruk
dirulaguntza jaso dute

LAGUNTZA-PROGRAMAK
2020ko ekitaldian hamabi laguntza-programa argitaratu dira:
> Energia-eraginkortasunean laguntzeko zortzi programa jarduera-sektoreentzat:
hirugarren sektoreko bi programa, horietako bat espezifikoa lehendik dauden
eraikinetarako, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren funtsen
kontura; tokiko administrazio publikoetarako bat; garraio-sektoreko jardunetarako
hiru programa —horietako bat Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren
funtsen eskutik—; eta leiho eta etxetresna elektrikoetarako Renove Plan bana.
> Energia berriztagarrien alorreko lau laguntza-programa: biomasa, geotermia,
instalazio elektriko berriztagarriak eta itsas energiak.
> Gainera, 2019an argitaratutako industria-sektoreko laguntza-programa kudeatu da,
Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren funtsekin.
Aurrekontua 46.441.473€ izan da guztira, eta horietatik 15.791.473€ Energia Dibertsifikatzeko
eta Aurrezteko Institutuaren funtsak dira. Gutxi gorabehera 38.000 eskaera jaso dira, eta
horietatik 27.000k dirulaguntza jaso dute, gutxi gorabehera.
2020ko martxoaren 14an ezarritako alarma-egoerak eta COVID-19ak ekarri duen osasun
larrialdiko egoerak Energiaren Euskal Erakundeko laguntza-programen deialdietako batzuk
2021era luzatu beharra ekarri du berekin, Renove Planak izan ezik. Horregatik, txosten honetan
bildutako datuak ez dira deialdiaren osotasunaren adierazgarri.
Energia Eraginkortasunaren alorrean (energiaren
arrazoizko erabilera), honako hauek izan dira emaitza
nagusiak:
> Industria-sek toreko lagunt za -programara
(Energia Diber t sifikat zeko eta Aurrez teko
Institutua, 2019tik indarrean) aurkeztutako 169
proiektuetatik 122k aldeko ebazpena jaso dute, eta
laguntza, guztira, 10.000.000 euro izan da, gutxi
gorabehera. Eragindako inbertsioa 55,6 milioi € izan
da, eta, guztira, 13.497 tep aurreztu dira urtean.
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Garraio eta mugikortasun
eraginkorreko laguntzaprogramak 400
eskaera jaso ditu, gutxi
gorabehera, eta horietatik
200ek laguntza jaso dute

> Hirugarren sek toreko energia eraginkortasunerako eta eguzki-energia
t e r m i ko r a ko la g u n t z a - p r o g r a m a n ,
jasotako 180 eskaeretatik guztira 115ek
jaso dute laguntza, 1.270.000 eurotik
gorako laguntzarekin guztira. Bereziki
nabarmentzekoak dira airea girotzeko
eta barne-argiztapeneko proiektuak.
Proiek tuen egikarit zetik sor tutako
inbertsio totala 11,3 milioi eurotik gorakoa
izan da, urteko 1.900 tep-etik gorako
energia-aurrezpen globala dakarrena.

> Toki-administrazioarentzako laguntza-programan
jasotako 100 eskaeretatik 73 proiektuk —gehienak,
kanpoko argiteria publikoa berritzekoak— 500.000
euroko lagunt za jaso dute guz tira . Proiektuen
egikaritzetik sortutako inbertsio totala 4,2 milioi
eurokoa izan da, urteko 700 tep-etik gorako energiaaurrezpen globala ekarri duena, gutxi gorabehera.
> Garraio eta mugikortasun eraginkorreko laguntza-programak 400 eskaera jaso
ditu, gutxi gorabehera, eta horietatik 200ek laguntza jaso dute: 750.000, guztira.
Nabarmentzekoak dira azpiegitura-instalazioak, sarrien egikaritutako proiektuak diren
heinean. Eragindako inbertsio totala 10,2 milioi euro ingurukoa izan da, eta urtean 516
tep-etik gorako energia-aurrezpena ekarri dute.
> Ibilgailuen, leihoen eta etxetresna elektrikoen Renove planetarako 7.300, 5.250
eta 22.500 eskaera aurkeztu dira, hurrenez hurren, eta, guztira, 35.000 eurotik gorako
laguntza izan dute. Guztira 25.000 berritzek aldeko ebazpena jaso dute, eta laguntza
totala 14,5 milioi euro izan da, gutxi gorabehera. Eragindako inbertsioa 165,3 milioi euro
izan da, eta energia-aurrezpena, berriz, 4.036,6 tep urtean.
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> Mugikortasun elektrikoa eta erregai alternatiboak bultzatzeko MOVES II programari
dagokionez, jasotako 600 eskaeretatik 500ek laguntza jaso dute, eta horrek 2.000.000
euroko laguntza esan nahi du, guztira. Eragindako inbertsioa 21 milioi euro izan da, gutxi
gorabehera, eta energia-aurrezpena 1.300 tep izan da urtean, gutxi gorabehera.
> Azkenik, eraikinen energia birgaitzeko programarako 300 eskaera erregistratu dira,
eta eragindako inbertsio-ahalmena 114,5 miloi euro izan da guztira.
Energia-eraginkortasunerako laguntza-programetan, guztira, 21.949,6 tep aurreztu dira
urtean, beheko grafikoak adierazten duen banaketarekin:
AURREZPENA SEKTORE BAKOITZEKO. TEP URTEAN

HIRUGARREN SEKTOREA: 4.066

GARRAIO ERAGINKORRA: 3.687

% 19
% 17

INDUSTRIA: 13.497

% 61
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%3
ADMINISTRAZIOAK: 700

Energia berriztagarrien esparruan, honako
emaitza hauek nabarmentzen dira:
> Biomasarako laguntza-programan,
100 eskaera baino gehiago izapidetu
dira, eta horietatik 75ek 290.000
eurotik gorako laguntza jaso dute, guz
tira. Eremu horretan, azpimarratzekoa
da abian jarritako potentzia txikiko
instalazioen kopurua (10 -70 kW).
Proiektu horiek egikaritzetik sortutako
inbertsio totala 4,1 milioi eurokoa da,
786 kW-ko potentzia termiko instalatu
berriarekin.

Instalazio elektriko
berriztagarrien laguntzaprogramara 850 eskaera
aurkeztu dira, gutxi
gorabehera, eta horietatik
646 proiektuk aldeko
ebazpena jaso zuten

> Geotermiako laguntza-programara
aurkeztutako 70 eskaeretatik 48
proiektuk aldeko ebazpena jaso zuten,
guztira 30 0.0 0 0 euroko laguntza
jasoz, gutxi gorabehera. Potentzia txikiko instalazioak
bereziki aipagarriak dira (70 kW arteko tartea). Proiektu
horiek egikaritzetik sortutako inbertsio totala 38,8 milioi
eurokoa da, 1.489 kW-ko potentzia termiko instalatu berriarekin.
> Instalazio elektriko berriztagarrien laguntza-programara 850 eskaera
aurkeztu dira, gutxi gorabehera, eta horietatik 646 proiektuk aldeko
ebazpena jaso zuten, 3.000.000 euroko laguntza suposatu zuena, gutxi gorabehera.
Proiektu gehienek autokontsumo elektrikorako instalazio fotovoltaikoekin dute zerikusia.
Proiektu horiek egikaritzetik sortutako inbertsio totala 23,9 milioi eurokoa da, 17.751 kWko potentzia elektriko instalatu berriarekin.
> 2020an bi proiektu aurkeztu dira itsas energietarako laguntza-programara, 2020-2022
tartean gauzatuko direnak. Bi proiektuak elektrizitatea sortzeko prototipoak dira: bata,
olatuen energiaren aprobetxamenduan oinarritua, eta, bestea, itsas aerosorgailu baterako
plataforma flotatzaile bat da. Horiek egikaritzean sortuko den inbertsio totala 6,5 milioi
eurokoa izango dela kalkulatu da.
Energia berriztagarriei dagokienez, horiei lotutako proiektu guztiei esker, ohiko energietan
9.600 tep gutxiago kontsumitzeko aukera izango da. Aldi berean, energia berriztagarrien
20.500 kW berri gaineratuko dira, gutxi gorabehera, beheko grafikoan ikus daitekeen
egiturarekin.
BERRIZTAGARRI INSTALATUAK. KW

EGUZKI-ENERGIA
FOTOVOLTAIKOA: 17.715 kW

% 88

% 7 GEOTERMIA: 1.481 kW
%4
BIOMASA: 786 kW
%1
EGUZKI-ENERGIA
TERMIKOA: 219 kW
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NAZIOARTEKOA
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 lankidetza-proiektuetan parte hartuz.
Proposamen berriei dagokienez, 2020an bi aurkeztu dira H2020 programara eta bat Innovation
Fund programara.
2020an Energiaren Euskal Erakundeak Europako proiektu hauetan parte hartu zuen:

PROGRAMA

PROIEKTUA

EB-REN
LAGUNTZA

AMAI.

Itsasoa

Garatzaile teknologikoak
Mutrikuko OWC instalazioan
ezarritako entsegu-eremuan
sartzea.

103.000 €

eka-21

799.000 €

abe-21

51.000 €

uzt-21

EREMUA

DESKRIBAPEN LABURRA

H2020

MARINET 2

H2020

OCEANERANET
COFUND

Itsasoa

OCEANERANET-en
jarraipena. Ozeanoenergietarako laguntzaprogramen koordinazioa.

H2020

SmartenCity

Hiriberroneratzea

Gasteizko Koroatzearen
auzoa berroneratzeko
laguntza.

EuroPACE

EE eraikuntzan

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

164.000 €

abu-21

ELENA

CODESO

EE
administrazioan

Eusko Jaurlaritzari laguntza
ematea bere eraikinen
energia-eraginkortasuna
hobetzeko.

1.400.000 €

abe-21

H2020

OCEANSET

Energia
berriztagarriak

Itsas energiako
SET‑PLANa egiteko laguntza

24.500 €

ots-22

162.000 €

api-22

H2020

H2020

RELaTED

EE eraikuntzan

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

H2020

HIROSS4all

EE eraikuntzan

Eraikinen birgaikuntza
sustatzeko programa

170.000 €

mai-22

H2020

ATELIER

Energia
berriztagarriak

Zorrotzaurreko
(Bilbo) demostrazioproiektuarentzako laguntza

316.000 €

urr-24

LIFE

URBANKLIMA
2050

Energia
berriztagarriak

Klima Aldaketaren Euskal
Estrategia (Klima 2050)
ezartzeko laguntza

1.095.000 €

abe-25
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5
AZTERLANAK ETA
PLANGINTZA

AZTERLANAK ETA ZABALKUNDEA
Azterlan sektorial, merkatuko ikerketa eta analisi ugari burutu dira energiaren euskal errealitatea
hobeki ezagutzeko. Horien artean nabarmentzekoa da energia industrian erabiltzeari buruzko
azterlana, haren ondorioek euskal indus
triaren egoeraren irudi zehatz bat lortzeko
aukera eman baitu energiaren ikuspegitik,
azpisektoretan sailkatuta. Bestalde, europar
energia-balantzeen ikerketa, eraikinen
ziurtapen energetikoa eta araudiaren
alorreko azterketa ugari ere gauzatu dira,
Nabarmentzekoa da
batzuk aipatzearren.

energia industrian

erabiltzeari buruzko
azterlana
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2020an bizi izan dugun
egoera orokorra dela-eta
asteroko energia-egoerari
buruzko buletinak ere
egin dira

Aldizka egin ohi diren azterlanen artean,
energia-estatistiken kudeaketa, serie
historikoen eguneraketa eta Euskadiren
urteko energia-balantzeak nabarmendu
b ehar dira . Udalerriko energia ko nt sum oaren banaket aren analisia
ere burutzen da, baita energiaren CO 2
isurpenen bilakaeraren azterketa edota
Euskadiren energia-estatistikari buruzko
informazioaren aldizkako zabalkundea ere,
Euskadi Energia urteroko argitalpenaren
bitartez. 2020an bizi izan dugun egoera
o ro ko r r a d ela - e t a , e usk a l e n e rg ia egoerari buruzko hileroko buletinekin eta
hirugarrenei informatzeko zerbitzuarekin
batera, asteroko energia-egoerari buruzko
b uletinak ere egin dira , p a n demiak
Euskadiko energia-eremuan izan duen
inpaktua zein den jakiteko.
Energia-helburuak epe ertainean eta
luzean betetzeko unean et xebizitzen
sektoreak zer nolako garrantzia daukan
ikusita, Euskadiko etxebizitzen energiabirgaikuntzako egoeren azterlan espezifiko
bat burutu da 2020an, eta bertan kostuak,
energia-inpaktuak eta eraikinetan energiahobekuntza aukera desberdinak txertatuz
teorian lortu litekeen isurpen-murrizketa
ebaluatu dira.
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3E2030 EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA
2016an Gobernu Kontseiluak 2016-2030 aldirako Euskadiko Energia Estrategia onartu zuen
(3E2030) zegozkion izapideak egin ondoren, ingurumen-ebaluazio estrategikoa eta kontsulta
publikoa barne. 2016-2019ko aldian gauzatutako jardunak aurkezteko ebaluazio bat egin da.
Aldi horretan lortutako aurrerapausoek aurreikusitakoa bete dute energia-eraginkortasunaren
alorrean, energia berriztagarrien kasuan aurreikusitakoa gainditu dute eta energia-baliabideen
alorrean partzialki bete dira aurreikuspenak. Garraioko petrolioaren kontsumo-murrizketak
nota negatibo bat dauka, aldi horretan gora egin baitzuen. 2019 amaieran metatutako
aurrerapen globalaren maila aurreikusitako urteko helburua baino % 23,6 altuagoa izan zen.

ERREGULAZIOA
2019ko uztailean lehendakariak Klima Larrialdiari buruzko Adierazpen
Instituzionala egin zuen, eta, horren bitartez, “asmo handiko ekintza
premiazkoak” iragarri zituen; harrezkero, nabarmentzekoa da
2020an hasi zirela Euskadiko Energia Trantsizioari eta Klima
Aldaketari buruzko Legea osatzeko lanak. Lege berri horren
helburua da, 2050erako berotegi-efektuko
gasen emisioan neutraltasuna lortzea, eta
klimaren ondorioei aurre egiteko hobeto
prestatutako lurralde baterantz aurrera
egitea. Horrez gain, euskal administrazio
p u b liko e n e t a s e k to re p r ib a t ua re n
eremuetan, energia-jasangarritasunaren
arau-zutabeen barruan, azaroaren 10ean
254/2020 Dekretua argitaratu zen, Euskal
Autonomia Erkidegoko Energia Jasanga
rritasunari buruzkoa, otsailaren 21eko
4/2019 Legea garatzeko helburuarekin,
lege horretan bildutako alderdietako batzuk
zehaztu beharra zegoela ikusirik.
Estatu osoan, 2019an abiatu zen aldaketa
oldeak jarraipena izan du azken urte
honetan. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalak aribideko ekimenak bultzatzen
jarraitzen du bere Zirkularraren bitartez,
eta horien artean nabarmentzekoak dira
sareetara sartzeko kanonak eta bidesariak
kalkulatzeko metodologien gainekoak, baita
elektrizitatearen eta gasaren sektoreetan
a r a u t u t a ko j a r d u e r e n o r d a i n ke t e n
gainekoak ere. Ministerioen eremuan,
hainbat kontsulta publiko deitu dira,
energia-alorreko jarduera eta teknologia
jakin batzuk arautzeko ibilbide-orri gisa
kaleratu direnak. Gainera, Klima Aldaketari
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eta Energia Trantsizioari buruzko Lege Proiektuak bere izapidetze-bidea jarraitzen du, eta
horrek izugarrizko garrantzia dauka deskarbonizazio-prozesuaren oinarriak ezartzeko eta
garatzeko bidean.
Europako Batzordeak, Europako Itun Berdearen barruan, 2030erako berotegi-efektuko
gasen emisioak murrizteko helburua gutxienez % 55era zabaltzea proposatu du, 1990.
urtearen aldean. Batzordeak sektore guztietan behar diren neurriak aztertu ditu, energiaeraginkortasuna areagotzea eta energia berriztagarriak barne, eta prozesuari hasiera eman
zaio, beranduenez 2021eko ekainean helburu hori lortzeko legegintza-proposamenak
aurkeztearren. Horretarako, beste jardun batzuen artean, energia-eraginkortasunari eta
energia berriztagarriei buruzko zuzentarauak berrikusteko lanak hasi dira, edo beste zenbait gai
planteatu dira, hala nola Europa barruko energia-azpiegituren definizioa, teknologia jakin batzuk
finantzatzeko mekanismoak aztertzea, eta birkarga edo hornidurarako azpiegitura hobetzea.

ZAINTZA TEKNOLOGIKOA
2019an sendotu ondoren, 2020. urtean Zaintza Teknologikoak eta AdimenLehiakorrak (ZT‑AL)
aurrera jarraitu du erakundean ezartzeko bidean eta zeharkako hainbat alorretako langile ezteknikariak bilduz.
Sistematika horren helburua erakundearentzat estrategikoa den informazioa biltzea da, bere
xedea eta bere plan estrategikoak garatzeko aukerak eta jarduteko erronkak atzemanez.
Horretarako erabiltzen den sistematikak, jardun-proiektu interesgarriak identifikatzeko aukera
ematen du, baita proiektu horiek garatzeko bazkide eta lankidetza-sareak izan litezkeenak
atzemateko aukera ere.
Informazioa bilatzeko eta aztertzeko prozesu antolatu, sistematiko, selektibo eta iraunkor
bat da, informazio hori ezagutza bihurtzeko, erabakiak arrisku gutxiagorekin hartzeko eta
posizionamendu lehiakorra hobetzeko asmoa duena. Prozesu horretan, 2020an zaintza
teknologikoko 8 unitate izan ditugu, eta erakundearen % 58k parte hartu du horietan.
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6
BALIABIDE GEOLOGIKOAK

Baliabide Geologikoen Alorraren eginkizun nagusia da Euskadin dauden mineral
eta hidrokarburoen baliabideak identifikatzea, eta bi lerro desberdinetan
egituratuta dago, elkarren artean osagarriak direnak: hidrokarburoen miaketa
eta produkzioa, Euskadiko Hidrokarburoak Baltzua, SA (SHESA) sozietatearen
eskutik, eta geologia- eta meatzaritza-ikerketa, Geologia eta Meatzaritza
Baliabideen Sailaren eskutik.

HIDROKARBUROEN MIAKETA ETA
PRODUKZIOA

Karbono-neutraltasuna
lortzeko europar
ortzi‑muga
2050ean ezarri da,
trantsizio‑prozesua
hamarkadakoak izanik

Klima-aldaketa energia-politika baldintza
tzen ari den egitate bat da. Zalantzarik gabe,
munduko energia-etorkizuna berriztagarria
da. Alabaina, hamarkadak iraungo dituen
trantsizio-prozesu bat aurreikusten da
(karbono-neutraltasuna lortzeko europar
ortzi-muga 2050ean ezarri da), funtsean
erregai fosiletan eta energia nuklearrean
oinarritutako energia - ere du batetik
energia berriztagarriak erabat txertatzera
pasatzeko. Zalantzarik gabe, gas naturalak
garrantzia eskuratuko du, energia lagungarri
esanguratsuena baita, erregai fosilen artean
energia-iturri garbiena delako, karbonoisurpen, nitrogeno oxido edo konposatu
lurrunkor gutxi sortzen baititu.
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2030erako Euskadiko Energia Estrategia
ren mugarrietako bat tokiko energiaiturriak aprobetxatzea da, bai energia
berriztagarriei dagokienez bai gas naturalari
dagokionez, Euskadiko Hidrokarburoak
Baltzuak (SHESA) hornikuntza bermatzeko
eta inportazioaren kostuak murrizteko
(e ko n o m iko a k e t a in g u r u n e a re n a k )
baliabideak bilatzeko asmoz gauzatzen
dituen ikerketa-proiektuen bidez.
Ildo horretatik, azpimarratzekoa da 2019an
karbono-aztarnari buruz egin den ikerketa
baten arabera, Euskadin kontsumitzen
den gas guztia bertan ekoiztuko balitz,
urtean 1,3 milioi tona C02 gutxiago isuriko
liratekeela, gutxi gorabehera. Isurpen
horiek 8.510.756 eguzki-panelek, 518
aerosorgailuk edota 2.560.000 zuhaitz
helduk saihestuko lituzketen isurpenen
parekoak izango lirateke.
Horrenbestez, ikerketaren ondorioek
SHESAren funtzioa eta helburua indartzen
dute, izan ere, etorkizunean gas naturala
izango baita Euska dirent zat interes
handiena daukana.
2020ko ekitaldian, Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuak eusko-kantauriar arroko eta eremu
mugakideetako ikerketa-proiektuetan parte hartzen jarraitu du, baita horri buruzko bere
dokumentu-baseak zabaltzen ere.

IKERKETA BAIMENETAN PARTE HARTZEA
Gaur egun SHESA titularra da, parte-hartze maila desberdinekin, honako ikerketa-baimen eta/
edo ustiapen-emakida hauetan:
Angosto-1
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuak, Petrichor Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako
sukurtsala) 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 baimenaren
indarraldia iraungitzeagatiko azkentze-eskaera aurkeztu zitzaion, eta ebazteke dago
une honetan.
Cameros-2 eta Ebro-A ikerketa-baimenen haritik datorren Viura Ustiaketa Emakida.
2009 eta 2010 bitartean Viura-1 zulaketan burututako zuloak eta probek emaitza positiboak
izan zituzten, eta horrek lan osagarriak burutzeko interesa piztu zuen (3D sismikoa, Viura-3
putzua, ekoizpen-proba laburrak, eta abar), eta 2014an gasa tratatzeko instalazio bat eta
gasbide osagarriak eraiki ziren, iraupen luzeko ekoizpen proba bat burutu ahal izateko. 2015eko
lehen hiruhilekoan instalazioa martxan jarri eta produkzio-probari hasiera eman zitzaion, eta
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2015eko martxoaren 2an, sarerako gas-salmenta
etengabea abiarazi zen.
2020an egindako jardun garrantzitsuenen artean
nabarmentzekoa da ekoizpen-operazioa Viurako
eremuan; guztira 41 milioi Nm³ gas erauzi ziren operazio hartan.
Hobiaren ekoizpen metatua 380 milioi Nm³ da.
«Viura» ustiapen-emakida eman ondoren, Cameros-2 eta Ebro-A
ikerketa-baimenen azkentzea izapidetzen ari da, horiek ustiapenemakida bihurtu ondoren.
Ebro B, C, D eta E
«Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D» eta «Ebro-E» izeneko hidrokarburoen ikerketa-baimenek
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuaren, Unión Fenosa Gas E&P-ren eta Oil&Gas Skills-en
partaidetza dute. 2017an Energiaren Ministerioari ikerketa-baimen horiei uko egiteko eskaera
aurkeztu zitzaion, eta ebazteke dago eskaera.
Enara, Mirua, Usapal eta Usoa baimenak (Enara Handia proiektua)
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuak, Petrichor Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako
sukurtsala) eta Cambria Europe Inc-ek (Espainiako sukurtsala) partekatzen dute baimenaren
titulartasuna.
Hasiera batean haustura hidraulikoa hautatu zen Balmaseda formazioari lotutako hobia ebaluatu
eta estimulatzeko teknikarik onena zelakoan. Eusko Legebiltzarrak eskatuta, 2016ko uztailean
Eusko Jaurlaritzak teknika hori ez erabiltzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen eta, hala, hobia
ebaluatzeko ohiko teknika aurreratuak erabiltzea erabaki zen. 2016an Armentia-2 izeneko
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proiektuaren barruan ohiko putzu-miaketa burutzeko baimena eskatu zen, eta ingurumenaren
ebaluazioa eginez bide arruntaren bidez prozesatu zen eskaera.
2018an proiektua jendaurrean jartzeko izapidea egin ondoren, 2019ko azaroaren 27an
Armentia-2 hidrokarburoen ohiko miatze-zulaketaren aldeko ingurumen-inpaktuaren adierazpena
lortu zen.
2020ko urrian, Gasteizko Udalari Armentia-2 zulaketarako Jardueraren udal-lizentzia eskatu
zitzaion.
Saia
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzua da 2012ko abenduan emandako baimen honen jabe bakarra.
2019ko abenduan, baimen horren ikerketan jarraitzeko ukoa aurkeztu zen, Ekonomiaren
Garapen eta Azpiegituretako Saileko sailburuaren 2020ko maiatzaren 14ko AGINDU bidez
baimendua, eta 2020ko uztailaren 17ko 140 zenbakiko EHAA Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratua.
Horrenbestez, Baimen hori ofizialki amaituko da, xede guztietarako.
Lore, Landarre eta Sustraia
Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuak eta Petrichor Euskadi Coöperatief UA-k (Espainiako
sukurtsala) partekatzen dituzten Lore, Landarre eta Sustraia baimenak 2018ko urrian eman
zituzten. Indarraldiko lehenengo urtearen barruan, eta lehenengo ikerketa geologikoak eta
geofisikoak amaitu ondoren, baimenari partzialki eta borondatez
uko egiteko eskaera aurkeztu zen, Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegituretako sailburuak 2019ko abenduaren 9ko AGINDUAN
baimendu zuena eta 2020ko urtarrilaren 16ean 10
zenbakiko EHAAn argitaratu zena, zeinaren
bidez «Lore», «Landarre» eta «Sustraia»
izeneko eta Euskal Autonomia Erkidegoan
kokatutako hidrokarburoak iker t zeko
baimenei modu partzialean eta borondatez
uko egitea baimendu zen. 2020an aurrera
jarraitu da kabineteko azterlan teknikoak
egiteko lanetan, birprozesatu sismikoen
interpretazio geologikoa bideratzearren.
Ingurumen-alderdiak
2020ko ekitaldian zehar, honako landa-lan
hauek burutu ziren:
> Ekoizpen-operazioa Viurako
eremuan, ekoiztutako gas naturala
oinarrizko sarera igorriz eta
merkaturatuz.
Aipatutako lan horietako bakar batean ere ez
da ingurumenarekiko kalterik sortu. Eragin
positiboaren erakusle, 2019. urtean, bertako
gasa naturalaren ekoizpen horrek ekarri
du emisioen aurrezpen handia, CO2-aren
50.313 tona baliokide, hain zuzen.
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GEOLOGIA- ETA MEATZARITZA-IKERKETAK
GEOLOGIA ETA MEATZARITZA BALIABIDEEN SAILA
Geologia eta Meatzaritza Baliabideen Sailaren helburu nagusiak honako hauek dira:
> Geologia- eta meatzaritza-azpiegitura dokumentala eskaini, eguneratu eta mantentzea,
Euskadiko geologia- eta meatzaritza-zerbitzua den heinean.
> Geologia- eta meatzaritza-baliabide interesgarriak identifikatzea, hala nola mineral eta
arroka industrialak, mineral metalikoak, baliabide geotermikoak eta zorupean gerta
daitezkeen geologia-biltegiratzeak.
> Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari
laguntza teknikoa ematea meatze-legeria eta meatze-jardueraren inguruan, eta bertan
behera utzitako meatze-lan zaharrak kontrolatzea.
Honako hauek dira 2020an aurrera eraman ditugun jarduera nagusiak:
> Kaltzio karbonatoaren karga mineralen ekoizpenean diharduen Micronizados Naturales
SA partaidetzako sozietateari laguntza teknikoa ematea.
> Euskadiko Hidrokarburoak Baltzuari laguntza teknikoa ematea, eskualdeko geologiaren,
lurraren azaleko geologiaren eta zorupeko geologiaren lanetan.
> Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari
laguntza teknikoa ematea bertan behera utzitako meatzaritza-egituren arriskuak
ebaluatzean. 2020an honako jardun hauek nabarmendu behar dira:
— Troya meategiko (Gabiria-Mutiloa) finen baltsa monitorizatzeko kudeaketa eta
jarraipena.
— Meatze Katastroaren alorrean laguntzea.

Hobekuntzak eta tresna
berriak ezarri dira “Euskal
Herriko Geo-Meatzaritza
Atarian”

— Kaolin-Eder meategiko ahoaren ingurunean segurtasun-arazoak konpontzeko
obra-proiektua egiteko lanen jarraipena
(Altzo, Gipuzkoa).
— Troya meategiko ahoan sartzeko konponbide geotekniko bat emateko proiektua egitea.
> Hobekuntzak eta tresna berriak ezarri dira
“Euskal Herriko Geo-Meatzaritza Atarian”.
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Geologia-jakintzari eta geologia-azpiegiturari dagokienez:
> Kartografia eta digitalizazioa.
— Kartografia geologikoan oinarritutako sei mapa osatu dira 1:25.000 eskalan LIDAR
metodologiaren bidez (*).
— LIDAR bidez gainerako 1:25.000 61 koadranteak egiteko lizitazioa.
— Euskal Herriko itsasertzeko eremuaren interpretazio geologiko eta kartografikoaren
% 50 egikaritu da, 100 metrotik 200 metrora bitarteko sakoneraraino (*).
— Eusko-kantauriar Arroa 3Dtan modelizatzea (**).
— Kartografia geologikoan oinarritutako 10 mapa zehatzen digitalizazioa.
— Meatze-ikerketarako zulaketen 330 log-en digitalizazioa.
Euskal Herriko Unibertsitatearekin (*) eta Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutuarekin
lankidetza-hitzarmenak sinatuz (**).

> Zorupea ezagutzea.
— Euskal Herriko lurraldean dagoen sismikotasuna neurtzeko, kontrolatzeko eta
monitorizatzeko sare finkoaren (EUSKALSIS) 12 estazio ezartzeko lanak egitea, eta
sare osoa martxan jartzea.
— 815 arroka-laginen analisi litogeokimikoari buruzko estatistika-azterlan bat egitea.
IGMErekin elkarlanean.
> Meatze-ikerketa.
— Entalpia baxuko ikerketa geotermikorako lanak egitea Julia Meategiaren inguruan,
Bilbon.
> Geoaniztasuna.
— Malaespera meategia (Bilbo) balioan jartzeko sustapena eta proposamenak.
— Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ormaiztegi eta Legazpi udalerrietako meatze-ondareari eta
kartografia geologikoari buruzko mapak egitea.
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7
PANDEMIA-GARAIAN
KOMUNIKATZEA

2020. urtean komunikazio-jardun arin bat garatzea erronka zaila izan da benetan. Aldez aurretik
jakinarazi gabe eta egun batetik bestera, euskal gizartea mundu-mailako pandemia batean
murgildu zen, ehun urtetik beherako belaunaldi ororentzat aurrekaririk ez duena. Harremana,
hurbiltasuna eta ikusgarritasun presentziala ia-ia tabu bihurtu diren garai bitxi honetan,
komunikazio-plangintza guztiak birformulatu behar izan dira teknologia digitalen laguntzarekin,
harreman-kanalak mantendu ahal izateko. EEE ere zirkunstantzietara
egokitu beharrean aurkitu da, baina, tresna berriei esker, harremanari
eusteko eta mezuak herritarrei helarazteko aukera izan dugu.
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Energia berriztagarrien alorra interesgune informatibo nagusietako bat izan da Energiaren
Euskal Erakundearentzat ekitaldi honetan, eta, egoeraren ondorioz, protagonismo hori
areagotu dela esan dezakegu. Pandemiak ageri-agerian utzi du jardun beharra dagoela eta
ekintza publikoak berebiziko garrantzia duela giza jarduera guztien eta ingurunearen arteko
harremana hobetzeko, eta, ildo horretan, berriztagarriak dira Energia Trantsizioa bideratzeko
eskura dauzkagun tresna nagusietako bat. 2020an garrantzi handiko eguzki-proiektuak jarri
dira abian, Ekian adibidez, eta ekimen ugari aurkeztu dira, eguzki-energien, energia eolikoen eta
itsas energien alorrekoak, datozen hilabeteetan garatuko direnak, eta Euskadirentzat energiahornikuntza gero eta garbiago bat lortzeko
ahalegina ikuspegian jartzera datozenak.
Aixeindar sozietate berriaren proiektu
eolikoak, BiMEPen aingura botako duten
teknologia berrietako itsas dispositiboak,
eta Ekieneako eguzki-instalazioa dira aurten
ezagutzera eman diren elementuetako
batzuk, eta beste instalazio berriztagarri
batzuetan ere ekoizpen-markak hautsi dira,
Aixeindaren proiektu
Mutrikuko olatuen energia aprobetxatzeko
eolikoak, BiMEPen
instalazioan adibidez, munduan horrelako
ezaugarriak dauzkan bakarra dena.
aingura botako duten itsas

dispositiboak, eta Ekieneako
eguzki-instalazioa dira
aurten ezagutzera eman
diren elementuetako batzuk

Ildo beretik, laguntza publikoen inguruko
agenda kontuan hartzeko modukoa izan da.
Osasun-krisiari atxikitako krisi ekonomikoa
dela-eta, aurrezteko eta eraginkortasuneko
neurriei eta berriztagarriak aprobetxatzeko
instalazio berriei loturik urtero argitaratu
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Eres
GUTXIGASTA
al zara
Geroz eta pertsona gehiago gara behar dugun energia
bakarrik kontsumitzen dugunok. Pentsa zeuk ere nola
gastatu gutxiago eguneroko gauza txiki horietan eta
GUTXIGASTA bat izango zara… harrotzeko modukoa.
Cada vez somos más las personas que consumimos solo la
energía que necesitamos. Piensa en cómo gastar menos en
esas pequeñas cosas del día a día y serás un GUTXIGASTA…
a mucha honra.

martxoak
de marzo
Energia eraginkortasunaren munduko eguna
Día mundial de la eciencia energética

ohi diren neurriak ezartzeko dirulaguntzekin
batera, etxeko energia-kontsumoa mu
rrizteko laguntza espezifikoak jarri dira
martxan, baita etxetresna elektriko, leiho
eta ibilgailu partikularren Renove Planak ere.
Gai horri buruzko intentsitate informatiboa
ia egunero islatu da komunikabideetan,
egindako aurrerapenen gainean ahalik
eta informaziorik eguneratuena emateko
helburuarekin.

ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA

Energia
Eraginkortasunaren
Mundu Eguneko
kanpaina, aurreikusitako
euskarri guztietan
garatu zen

Ildo horretan, egunkarietako berri-emaileek
gertu-gertutik jarraitu dituzte jardun
horiek, herritarrengan eragin berezia
duten heinean, baita gainerako jarduerak
ere. Guztira 36 prentsa-ohar eta komunikazio bidali
zaizkie komunikabideei, eta horiei elkarrizketa presentzial,
telefoniko eta galdesorta bidezkoei lotutako gestioak gaineratu
behar zaizkie, orotara, komunikabideetako euskarri guztietan isla
garrantzitsua izan dutenak.
Ildo beretik, eremu digitala lagungarri izan da planteatutako helburuak lortzeko bidean.
Webguneak eta sare sozialek garrantzi handia hartu dute. Webgunearen erabiltzaile kopuruak
gora egin du ekitaldi honetan, eta uztaileko egun batean gailur esponentzial bat izan zuen 11.000
bisitarirekin, Renove Planak abian jarri izanaren ondorioz; orotara, 214.000 erabiltzaile baino
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Aurrera jarraitu dugu
EEEren Erantzukizun Sozial
Korporatiboaren zeregina
ezagutzera emateko
eginkizunean, eta Eki
Fundazioaren aurkezpena
nabarmendu behar da

gehiago zian zituen, 1.000.000
o r r i b a i n o g e h ia g o i k u si
zituztenak. Autokontsumoari
buruzko eduki berriak bildu
dira webgunean, eta “Egunean
e g un eko e n e rg ia” e t xeko
erabilera eraginkorrerako gida birformulatu
da, gif eta mp4 formatuko egokitzapenak
sortu eta sare sozialen bitartez zabal
tzearekin batera. Azken horietan, gainera,
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumen Sail osoan
garatzen den zereginaren jarraipena jaso da.
Aurrekoaz gainera, presentzialak ere
toki bat izan zuen martxoaren erdialdean
dekretatutako etxeko konfinamenduaren
aurreko denbora-tarte labur batzuetan,
eta geroago ere, udazkenean, Energiaren
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Euskal Erakundea azoka hauetara bertaratu zenean:
> Berdeago Energy. 2020ko urtarrilaren 30-31. Landako-Gunea, Durango.
> Go mobility. 2020ko martxoaren 11-12. Ficoba Euskal Kostaldeko Erakustazoka.
> Bioterra. 2020ko urriaren 9-12. Ficoba Euskal Kostaldeko Erakustazoka.
Antolatutako jardunaldi eta ikastaroen ohiko martxa aldatu da. Ekitaldi honetan, streaming
bidezko bi saio programatu dira, eta eraikinen energia-birgaikuntzarako laguntzen gakoak
aurreratu dira bertan:
> 2020/11/18. Eraikinen Energia Birgaikuntzarako laguntza-programaren gakoak. Saio
profesionala.
> 2020/11/19. Eraikinen Energia Birgaikuntzarako laguntza-programaren gakoak.
Publiko orokorrerako saioa.
Publizitate-komunikazioaren alorrean, ekitaldian izandako presentzia aurreikusitakoa izan da,
eta ez da egoeraren ondorioz aldatu. Egunero energia aurrezteko aholkuak eman dira irratiz,
herrialdeko irrati-kate nagusietan, eta telebistan ere docuflash informatibo laburrak eskaini
dira euskal telebista publikoaren bi kanaletako eguraldi-tartean; horiei esker, publizitateagendan toki bat egitea lortu dugu. Euskal prentsan ere etengabeko presentzia izan dugu
ekitaldi honetan, ekonomia-alorreko euskarri
idatzietan, eta energiaren, azpiegituren eta
berrikuntzaren gehigarrietan.
plan renove 2020 defi.ai
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8
PERTSONAK ETA
BEREN EGOKITZAPEN
GAITASUNA

2020an ezohiko gertaera bat bizi izan dugu, COVID-19aren pandemia hain zuzen,
neurtzeko oraindik zailak diren ondorio pertsonal eta ekonomikoak izan eta izango
dituena. Birusa azaldu da guretzat ezezaguna zen birulentziarekin eta zabaltzeko
egundoko gaitasunarekin, eta kolokan jarri du Energiaren Euskal Erakundeak
zirkunstantzia hain aurkako batzuetara egokitzeko duen gaitasuna.
Egoera berriak egundoko ahaleginak eskatu dizkigu langile guztioi, pertsona eta enpresen
jarduteko modua berdefinitu du, eta lan egiteko, antolatzeko eta harremanetan jartzeko modu
berriak utzi ditu agerian. EEEren kasuan, gure erakundeak erakutsi du ezin hobeto prestatuta
zegoela konfinamendu-egoerari aurre egiteko, eta, berehala, ondoriozko telelan-erregimena
martxan jartzeko. Antolamendu-egitura eta kudeaketa- eta komunikazio-tresnak arazorik
gabe egokitu dira zirkunstantzia berrietara, eta emaitzak ezin hobeak izan dira, erakundearen
produktibitatean inolako murrizketarik nabarmendu ez delarik.
Gainera, EEEk aurrera jarraitu du sorkuntza- eta kontsumo-eredu garbiago eta
jasangarriagoetaranzko energia-trantsizioaren prozesu atzeraezinetik eratorritako erronka
garrantzitsuei heltzeko ekimenean.
Testuinguru zalantzagarri eta aldakor horretan, erakundeak 40 urte beteko ditu laster, eta
inguruabar horrek ezagutza-maila eta esperientzia sakon bat eskaintzen dio bere giza taldeari,
baina era berean, erretiroa hartzeko adinetik gertu kokatzen du pertsona kopuru handi bat.
2020ko abenduaren 31n, langileen batez besteko adina 50 urte eta 4 hilabetekoa zen, eta
horietatik ia % 84k unibertsitateko ikasketak zeuzkan. Batez besteko antzinatasuna, berriz, 19
urte eta 11 hilabete zen. Esperientzia sakon eta prestakuntza profesional horrek erakundearen
helburuen erdiespena bermatzen du. Alabaina, langileen % 39,7k 55 urte baino gehiago zeuzkan.
Egoera hori areagotu egiten da maila altuagoko lanpostuetan, non % 65era iristen den ehuneko
hori, eta ondorioz, ezagutzaren eskualdatze egokia eta belaunaldi-aldaketa ziurtatzeko
mekanismoak aktibatzen ari gara dagoeneko.
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Sexuen araberako langileen banaketari
dagokion ez , % 55 gizon ezkoak dira
eta % 45 emakumezkoak . Gizonezko
eta emakumezko langileen kopuruak
orekat zearen aldeko joera areagotu
da azken urteotan, izan ere, laurogeiko
hamarkadan bere ibilbidea hasi zuenean,
Energiaren Euskal Erakundeko langileak
nagusiki gizonezkoak ziren (% 95). Hori
dela eta, 45 urte baino gehiago dituzten
langileen bi heren gizonezkoak dira, eta
heren bat emakumezkoak. Aldiz, 45 urteen
azpikoen artean joera desberdina da; bi
heren emakumezkoak dira eta heren bat
gizonezkoak.

EEEk erakutsi du ezin
hobeto prestatuta
zegoela konfinamenduegoerari aurre egiteko,
eta, berehala, ondoriozko
telelan-erregimena
martxan jartzeko

Genero-berdintasunaren testuinguruan, egoera hobetu egin
da azken urteotan eta ez da bereizkeriarik atzeman hautaketaeta kontratazio-prozesuetan, ordainketa-sistemetan eta
sustapen-aukeretan. Era berean, lana eta familia bateragarri
egin ahal izateko mekanismoak aktibatu dira. Horien artean
lanaldia murrizteko mekanismoak eta gurasoen baimenak,
lanaldiaren malgutasun-ereduak eta telelana izan dira
aipagarrienak. Jarduera horiek guztiak areagotu egin dira, pandemia azaleratu
zenez geroztik. Dena den, erakundearen barruan berdintasunarekin lotutako alderdi
guztiak sakontzen jarraitzeko xedez (kultura, pertsonak, komunikazioa eta kudeaketa),
indarreko EEE Taldearen Berdintasun Planetik eratorritako ekintzak jarri dira abian.
Ezagutzaren kudeaketa-ereduaren barruan, prestakuntza funtsezko elementua da pertsonen
gaitasunak eta konpetentziak egokitzeko, eta euren garapen profesionalerako. Ekitaldi honetan,
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110 prestakuntza-jarduera burutu dira; horietatik 54 lanpostuko zereginak hobetzeari
buruzkoak, eta gainerakoak enpresaren sistema orokorren kudeaketatik eratorritakoak
(prebentzioa, kalitatea, ingurumena, EEE gela, eta abar) eta hizkuntzekin lotutakoak (batez ere
euskara, ingelesa eta frantsesa).
Oro har, emandako ikastaro eta orduak murriztu egin dira, neurri handi batean, prestakuntzaekitaldi presentzialak antolatzeko ezintasuna ikusirik, erakunde askok bertan behera utzi
zituztelako, edo hasiera batean aurreikusitakoa baino formatu txikiagoetan egiteko erabakia
hartu zutelako. Guztira 6.111 prestakuntzaordu eman dira, haietatik 4.4 0 0 lanordutegiaren barruan, hau da, lan-ordu
guztien % 4,9. Ehuneko horri lan-ordutegitik
kanpoko orduak gehituz gero, langileek
prestakuntzari eskaini dioten esfortzu osoa
% 6,8 izan da. Prestakuntza-ekintzekiko
gogobetetze-maila % 8,3 izan da, 10en
Prestakuntza-ekintzekiko
gainetik.

gogobetetze-maila % 8,3

Prestakuntza-ahalegin horren barruan,
azpimarratzekoa da euskararen erabilera
normalizatzeko plan espezifiko bat
garatu dela. Plan hori lau ardatz handiren
bidez gauzatzen da: irudi korporatiboa eta
komunikazioa, kanpo-harremanak, barneko
harremanak eta hizkuntzen kudeaketa.

izan da, 10en gainetik

2018 -2020 aldirako Enpresa Itunak
indarrean jarraitzen du. Itun horren barruan
daude, besteak beste, jardunaldia malguago bihurtzeari esker familia eta lana uztartzeko
egindako aurrerapauso garrantzitsuak, norbere eginkizunetarako ordaindutako baimenen
igoera, eta telelanaren esperientzia abiaraztea, 2020an bete-beteko indarraldia izan duena,
pandemiatik eratorritako prebentzio- eta konfinamendu-neurriei erantzun ahal izateko.
Egiturazko plantilla egonkor mantendu zen 2020an, baina aldi baterako kontrataziora ere jo
behar izan dugu, laguntza-programak zabaldu izanaren ondorioz aparteko lanaren alorrean
ageri den bolumen handiari erantzuteko.

EEE TALDEKO EGITURAZKO PLANTILLA

ZUZENDARIAK

TEKNIKARIAK

ADMINISTRARIAK
ETA
OPERADOREAK

GUZTIRA

Energiaren Euskal Erakundea

9

45

8

62

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua

1

6

1

8

BiMEP

1

3

-

4

11

54

9

74

GUZTIRA

44 · ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA · URTEKO TXOSTENA 2020

9
2020 EKITALDIKO ASPEKTU
EKONOMIKOAK

> 2020. urtean EEEk Eusko Jaurlaritzari 26 milioi euro transferitu dizkio dibidendu kontzeptuetan.
> Negozio zifra, EEEren jabetzako energia berriztagarria sortzeko planten ekoizpenetik ekarria,
2,3 milioi eurokoa izan da.
> Partaidetzako sozietateen dibidenduak, diru-sarrera nagusia, 11,6 milioi eurokoak izan dira;
2019. urtean, aldiz, 44,7 izan ziren.
> Energia eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien aldeko laguntza programen bidez
emandako diru laguntzak 22,3 milioi eurokoak izan dira, aurreko ekitaldiaren aldean, 9,3 milioi
gehiago dena.
> Ekitaldiaren emaitza negatiboa 16,8 milioi eurokoak izan dira.

OINARRIZKO DATUAK. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. MILAKA EUROTAN
KONTZEPTUA

2016

2017

2018

2019

23.522

25.839

36.103

50.898

14.879

4.723

6.991

1.733

853

1.543

Funts propioak

147.316

156.981

179.305

205.310

162.485

Aktiboa, guztira

157.218

167.865

187.805

218.960

196.413

16.685

9.665

22.324

26.005

-16.820

Ekitaldiko diru-sarrerak
Ekitaldiko inbertsioak

Zergen ondorengo emaitzak

2020
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GALDU-IRABAZIEN KONTUA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2020 ETA 2019 EKITALDIEI DAGOZKIENAK. ZIFRAK EUROTAN
ERAGIKETA JARRAITUAK

Negozio-zifraren zenbateko garbia
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
Langile-gastuak
Beste ustiapen-gastu batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa
Ibilgetu diru laguntzen egozpena
Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza
Beste emaitza batzuk
USTIAPEN EMAITZA
Diru-sarrera finantzarioak

2020

2019

2.310.922

2.502.622

975.926

3.682.905

(4.654.341)

(4.441.586)

(22.841.119)

(17.641.072)

(1.124.146)

(1.343.689)

7.201

105.828

(555.532)

(527.792)

8.784

4.663

(25.872.305)

(17.658.121)

11.592.655

44.711.766

Aldaketa ezberdintasunak
Besterentzeen ondoriozko narriadura eta emaitza
FINANTZA EMAITZA
ZERGEN AURREKO EMAITZA
Mozkinen gaineko zerga
EKITALDIKO EMAITZA
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(117)
(2.540.342)

(1.048.366)

9.052.313

43.663.283

(16.819.992)

26.005.162

0

0

(16.819.992)

26.005.162

EGOERA-BALANTZEA. ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO 2020 ETA 2019 EKITALDIEI DAGOZKIENAK. ZIFRAK EUROTAN
AKTIBOA

2020

2019

86.124.263

91.240.654

933.451

1.434.727

Ibilgetu materiala

2.462.787

3.326.910

Ondasun higiezinetan inbertsioak

7.715.077

7.887.901

71.973.886

75.596.404

3.039.062

2.994.712

110.288.860

127.719.249

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

1.218.576

768.171

Taldeko enpresetan eta epe laburrerako elkartuetan inbertsioak

5.837.517

4.532.930

1.897

961.897

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

103.230.870

121.456.251

AKTIBOA, GUZTIRA

196.413.123

218.959.903

2020

2019

AKTIBOA EZ-KORRONTEA
Ibilgetu ukiezina

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

Epe laburrerako finantza-inbertsioak

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

ONDARE GARBIA

162.702.346 205.532.974

FUNTS PROPIOAK

162.484.797

205.309.951

Gizarte-funtsa

90.853.985

90.853.985

Aurreko ekitaldietako emaitzak

88.450.804

88.450.804

Ekitaldiko emaitza

(16.819.992)

26.005.162

JASOTAKO DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

217.549

223.023

PASIBO EZ-KORRONTEA

206.370

298.403

0

0

137.610

227.916

68.760

70.487

33.504.407

13.128.526

6.049.218

3.241.799

20.326.304

415.284

Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburrerako zorrak

3.672.072

0

Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk

3.456.813

9.471.443

196.413.123

218.959.903

Epe luzerako hornidurak
Epe luzerako zorrak
Geroratutako zergagatiko pasiboak
PASIBO KORRONTEA
Epe laburrerako hornidurak
Epe laburrerako zorrak

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA
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10
KARBONO-AZTARNA

Energiaren Euskal Erakundeak aurrera jarraitzen du ingurumen-kudeaketan bikaintasuna
lortzeko helburuan. 2020an Berotegi Efektuko Gasen (BEG) Inbentarioa egin du, eta, lehen
aldiz, erakundearen Karbono Aztarna kalkulatu da, 2019ko ekitaldian lortutako datuetan
oinarrituta.
Karbono-aztarnaren kontzeptua indarrean dago gaur egun, bete-betean, mundu-testuinguru
baten barruan, klima-aldaketaren aurka modu globalean jardun beharraren adierazgarri. Hortaz,
karbono-aztarnaren kalkulua, erakunde
batek bide horretan egin beharreko lehen
urratsa da.
Energiaren Euskal Erakundearen karbonoaztarna kalkulatu da ISO 14064-1:2018
nazioarteko arauaren betekizunei jarraikiz.
Horrez gain, EEEk bere erabaki, jarduera
eta/edo proiektuei esker deskarbonizazioari
egiten dion ekarpena ere kalkulatu da, eta
saihestutako emisioen kalkulua egin da.

2020an Berotegi Efektuko
Gasen (BEG) Inbentarioa
egin du, eta, lehen aldiz,
erakundearen Karbono
Aztarna kalkulatu da
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KARBONO-AZTARNAREN KALKULUA
Kalkulua 2019. urterako egin da, eta BEGen inbentarioa gauzatu da, erakundearen kontrol
operatiboaren eraginpean dauden instalazioetako emisio guztiak aintzat hartuz. % 100eko
partaidetza-ehunekoa duten instalazio, proiektu eta/edo partaidetutako sozietateak hartu
dira kontuan.
Muga operatiboari dagokionez, emisio-iturriak definitu dira ISO 14064-1:2018 arauaren
B eranskinari jarraikiz.
2019an, EEEren karbono-aztarnaren kalkuluan lortutako emaitza 1.257,48 tCO2e izan da.

KARBONO-AZTARNA. EEE 2019. EMAITZAK: tCO2e ETA %

EROSKETAK ETA
KONTRATAZIOAK
1.110,3 - % 88,296

ERREKUNTZA GELDIKORRA
12,11 - % 0,963
ERREKUNTZA MUGIKORRA
27,32 - % 2,173
IN ITINERE BIDAIAK
73,07 - % 5,811
LANEKO BIDAIAK
33,48 - % 2,662
KONTSUMO ELEKTRIKOA
0,78 - % 0,062
SORTUTAKO HONDAKINAK
0,42 - % 0,033
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SAIHESTUTAKO EMISIOEN KALKULUA
2019an erakundearen jardueraren ondorioz saihestu diren BEGen emisioen estimazio bat egin
da, EEEk partaidetutako instalazio eta/edo proiektuetan duen partaidetza-ehunekoa kontuan
hartuta.
Estimazioaren emaitzaren arabera, saihestutako BEGen emisioak 49.109,2 tCO2e izan dira.
SAIHESTUTAKO EMISIOAK. EEE 2019. EMAITZAK: tCO2e ETA %

ENERGIA
BERRIZTAGARRIAREN
PRODUKZIOA
4.609 - % 9,39

TOKIKO GAS
NATURALAREN
PRODUKZIOA
18.963 - % 38,61

HEDAPEN-EKINTZAK
4.405 - % 8,97
LAGUNTZAK
21.109 - % 42,98
IBILGAILUEN ERREGAI
ALTERNATIBOAK
22,9 - % 0,05

Ondorio gisa, kalkulu honek agerian uzten du EEEren jarduerak inpaktu positibo esanguratsua
duela deskarbonizazio-xedeetarako, klima-aldaketaren aurkako borrokan.
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EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

