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I. AURREKARIAK ETA LEA/AVC-REN ESKUMENA 

1. 2023ko urtarrilaren 19an, eraikuntza-espezialitatean diharduen eta Bizkaiko 
Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialeko kidea den goi-mailako industria-ingeniari batek 
bidalitako mezu elektronikoa jaso da infocompetencia@avdc.eus postontzian. Mezu 
elektronikoaren gaia hau da: Next Generation. 4. programa-Leihoak aldatzea. 

Mezu horren bidez, Lehiaren Euskal Agintaritzari (LEA/AVC) jakinarazi zion Bilboko eta 
Barakaldoko udal hirigintza-kudeaketako udal-enpresek —SURBISAk (Sociedad 
Urbanística de Rehabilitación de Bilbao SA) eta ERETZAk (Sociedad de Gestión 
Urbanística ERETZA SA), hurrenez hurren— beren bulegoetara informazio eske doazen 
herritarrei esaten dietela ingeniari elkargokideek ez dutela eskumenik Next Generation 
funtsen suspertze- eta erresilientzia-mekanismoak etxebizitzetan energia-efizientzia 
hobetzeko jarduketetarako ematen dituen laguntzak eskuratzeko beharrezkoak diren 
ziurtagiri energetikoak eta justifikazio-memoriak egiteko. 

Horiek horrela, LEA/AVCri eskatzen dio adieraz dezala zein tituludunek duten eskumena 
Next Generation funtsen suspertze- eta erresilientzia-mekanismoak etxebizitzetan 
energia-efizientzia hobetzeko jarduketetarako ematen dituen laguntzak eskuratzeko 
beharrezkoak diren ziurtagiri energetikoak eta justifikazio-memoriak egiteko, eta, 
zehazki, nork duen leihoak aldatzeko behar den justifikazio teknikoaren gaineko 
eskumena. 

2. Txosten hau Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legeak 
3.3.e) artikuluan organismo honi esleitzen dion eskumenari jarraituz eman da; alegia, 
eskumen honi jarraituz: “merkatuetako lehia mantendu edo berriz ezartzeko 
proposamenak helaraztea administrazio publikoei”. 

II. APLIKATU BEHARREKO ARAUAK 

1. 390/2021 Errege Dekretua, ekainaren 1ekoa, Eraikinen energia-
efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena. 

3. 390/2021 Errege Dekretuaren 2.u) artikuluan honela definitzen da “teknikari 
eskuduna”:  

u) Teknikari eskuduna: Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legean 
xedatutakoari jarraikiz edozein eraikuntza-proiektu idazteko edo obrak zuzentzeko eta 
eraikuntza-lanen exekuzioa zuzentzeko gaitzen duen titulu akademiko eta profesional bat duen 
pertsona, edo energia-efizientziaren ziurtagiriak sinatzeko gaitzen duen titulu akademiko eta 
profesional bat duen pertsona. Halaber, apartatu honetan deskribatutako lanbide arautuetan 
jarduteko gaitzen duen unibertsitate-titulu bat duten teknikariak ere eskudun izango dira, 
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Unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege 
Dekretuak 12.9 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 

Teknikari eskudun izateko baldintzak betetzeari dagokionez, beste estatu kide batetik datozen 
agiriak onartuko dira, baldin eta egiaztatzen badute baldintza horiek betetzen direla, Zerbitzuen 
eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legeak 17.2 
artikuluan ezartzen duenaren arabera. 

2. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari 
buruzkoa. 

4. Lege honek ezartzen du zer titulu akademiko eta profesionalek gaitzen duten 
pertsona bat edozein eraikuntza-proiektu idazteko edo obrak zuzentzeko eta 
eraikuntza-lanen exekuzioa zuzentzeko, edo energia-efizientziaren ziurtagiriak 
sinatzeko.  

Hona hemen tituluok, 10. artikuluarekin bat: 
10. artikulua. Proiektugilea. 
 

1. Proiektugilea zera da, sustatzailearen enkarguz eta dagozkion arau teknikoak eta hirigintza-
arauak betez proiektua idazten duen eragilea. 
Beste teknikari batzuek, proiektuaren egilearekin koordinatuta, proiektu horren proiektu 
partzialak edo proiektu horren zati jakin batzuk idatzi ahal izango dituzte. 
Lege honen 4. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, proiektua garatzen edo osatzen 
duten proiektu partzialak edo bestelako dokumentu teknikoak daudenean, proiektugile bakoitzak 
bere proiektuaren titulartasuna hartuko du bere gain. 
 

2. Hauek dira proiektugilearen betebeharrak: 
 

a) Arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo ingeniari tekniko izateko gaitzen duen titulu 
akademiko eta profesionala izatea, kasuan-kasuan zer dagokion, eta lanbidean jarduteko 
baldintzak betetzea. Pertsona juridikoen kasuan, proiektua idatziko duen teknikaria izendatzea, 
zeinak horretarako gaitzen duen titulu profesionala eduki behar baitu. 
Egin beharreko proiektuaren xedea bada 2. artikuluaren 1. apartatuko a) taldean adierazitako 
erabileretarako eraikinak eraikitzea, arkitektoarena izango da titulu akademiko eta profesionala 
gaitzailea. 
Egin beharreko proiektuaren xedea 2. artikuluaren 1. apartatuko b) taldean adierazitako 
erabileretarako eraikinak eraikitzea denean, ingeniari, ingeniari tekniko edo arkitektoarena 
izango da, oro har, titulu akademiko eta profesional gaitzailea; lanbide bakoitzerako indarrean 
diren lege-xedapenen arabera zehaztuko da titulua, lanbide bakoitzaren espezialitateei eta 
konpetentzia espezifikoei erreparatuta. 
Egin beharreko proiektuaren xedea 2. artikuluaren 1. apartatuko c) taldean adierazitako 
eraikinak eraikitzea denean, arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo ingeniari teknikoarena 
izango da titulu akademiko eta profesional gaitzailea; lanbide bakoitzerako indarrean diren lege-
xedapenen arabera zehaztuko da titulua, lanbide bakoitzaren espezialitateei eta konpetentzia 
espezifikoei erreparatuta. 
Lege honek 2. artikuluaren 2.b) eta 2.c) apartatuetan aipatzen dituen obra-proiektuei dagokienez 
ere irizpide berak hartuko dira kontuan. 
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Nolanahi ere, eta hau talde guztiei aplikatuko zaie, arkitekturaren edo ingeniaritzaren arloko 
beste teknikari tituludun batzuek ere esku hartu ahal izango dute kasuan-kasuan dagozkion 
espezialitate eta konpetentzia espezifikoei lotutako alderdi zehatzetan, bereziki 2. artikuluaren 
3. apartatuan aipatzen diren elementu osagarriei dagokienez, eta teknikari horiek 
proiektugileak koordinatuta egiten dituzten lanak sinatuko dituzte. Esku-hartze espezializatu 
horiek nahitaezkoak izango dira baldin eta kasuan-kasuan dagokion jarduera-sektorea arautzen 
duen lege-xedapenak hala ezartzen badu. 
 

b) Proiektua idaztea, indarrean dagoen araudia eta kontratuan ezarritakoa betez, eta hura 
entregatzea, nahitaezko oniritziak jasota, halakorik behar badu. 
 

c) Lankidetza partzialak kontratatzea adostea sustatzailearekin, hala badagokio. 
 

2.3 artikulua: 
 

2. artikulua.� Aplikazio-eremua. 
 

3. Eraikinaren partetzat jotzen dira haren instalazio finkoak eta ekipamendu propioa, bai eta 
eraikinari atxikita jarraitzen duten urbanizazio elementuak ere. 
 

3. 853/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Planaren laguntza-programak arautzen dituena, 
bizitegiak birgaitzeari eta etxebizitza sozialei dagokienez. 

5. 853/2021 Errege Dekretuak hauxe ezartzen du 49. artikuluan: 

49. artikulua. Etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzeko jarduketetarako laguntza-programako 
jarduketak justifikatzeko dokumentazioa. 
1. Autonomia-erkidegoek eta Ceutako eta Melillako hiriek dokumentu hauek aurkeztu beharko 
dizkiote Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioari, jarduketak amaitu 
direla eta dirulaguntzaren xedea bete dela egiaztatzeko: 
b) Energia-efizientzian izan den hobekuntza egiaztatzea. Energia primario berriztaezinaren 
kontsumoaren murrizketa eta berokuntza- eta hozkuntza-eskari globalaren murrizketa, kasuan-
kasuan zer dagokion, ex ante eta ex post egiaztatuko dira, etxebizitza horrek jarduketaren 
aurretik eta jarduketaren ondoren eskuratzen dituen energia-efizientziaren ziurtagiriak 
alderatuz. Bi ziurtagiriak ziurtapen-programa aitortu berarekin egingo dira, eta teknikari 
eskudunak sinatuko ditu. Gainerako kasuetan ere jarduketaren aurretik eta jarduketaren 
ondoren egin beharko da energia-ziurtapena. Ziurtagiri horiek, ekainaren 1eko 390/2021 Errege 
Dekretuak arautuak, erregistratuta egon behar dute autonomia-erkidegoko organo 
eskudunean, zeinak ikuskaritza- eta kontrol-lana ere egiten baitu, eta teknikari eskudunek egingo 
dituzte. Proiektuek etiketatze berde eta digitalerako egindako ekarpenen ehunekoak jaso 
beharko dira, eta horiek justifikatzeko dokumentazioa igorri beharko da, bereziki azpimarratuz 
aplikatzekoa den Europako eta Estatuko araudia betetzen dela, bereziki iruzurraren, interes-
gatazken, ustelkeriaren, finantzaketa bikoitzaren eta Estatuko laguntzen arloan. 
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4. AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez energia-
efizientzia sustatzeko xedez etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko 
laguntza-programei lotutako laguntzen deialdi publikoa arautzen baita 
eta haren oinarriak ezartzen baitira. Programa horiek urriaren 5eko 
853/2021 Errege Dekretuan jasota daude, zeinak Europar Batasunaren 
Next Generation EU mekanismoak finantzatutako Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Planaren 3., 4. eta 5. programak arautzen baititu, 
bizitegiak birgaitzeari eta etxebizitza sozialei dagokienez. 

6.  2022ko ekainaren 21eko Aginduaren 33. artikuluaren 12. apartatuak honela dio:  

33. artikulua. Laguntzak emateko prozedura.  
12. Laguntzen azken hartzaileek instrukzio-organoaren aurrean justifikatu beharko dute 
laguntzaren xede diren jarduketak gauzatu direla. Horretarako, oro har, dokumentu hauek 
aurkeztu beharko dituzte: 
Jarduketek proiektua behar badute, gauzatu den obraren proiektua. 
Obra-amaierako ziurtagiria, hala badagokio, obra-zuzendariak eta obren exekuzioaren 
zuzendariak sinatua, hala badagokio. 
Instalazio termikoaren ziurtagiria, hala badagokio. Dokumentu hori instalazioaren zuzendariak 
edo instalatzaile baimenduak sinatu beharko du, eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumen Saileko Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzan 
erregistratuta egongo da, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduarekin bat. 
Jarduketak egin ondoren eskuratutako energia-efizientziaren ziurtagiria, esku-hartzearen 
aurreko ziurtagiria egiteko erabili zen ziurtapen-programa aitortu berarekin egina. Dokumentu 
horrek, zeina teknikari eskudunak sinatu beharko baitu, laguntza jasotzeko baldintzak betetzen 
direla egiaztatuko du, eta organo eskudunaren erregistroan erregistratuta egongo da. 
a) Jarduketa-memoria, zeinaren bidez egiaztatuko baita dirulaguntza emateko baldintzak bete 
direla, oinarri hauetan eta laguntza emateko ebazpenean ezarritakoaren arabera. Dokumentu 
horretan, egin diren jardueren eta horien emaitzen berri emango da. Memoria hori proiektua 
egin duen edo jarduketaren exekuzioa zuzendu duen eta eskudun den teknikari tituludun batek 
egingo eta sinatuko du, eta, han, jarduketak noiz amaitu diren ere adieraziko da. Horrez gain, 
nahitaez bete beharreko araudia bete dela adieraziko da. 
- VIII. eranskina Bigarrena. Entitateak birgaitze-bulego gisa dituen konpromisoak.  
1.– Entitateak bere gain hartuko ditu birgaitze-bulegoen berezko eginkizunak, urriaren 5eko 
853/2021 Errege Dekretuan garatutakoak. Zehazki, entitateari dagokio «leihatila bakar» gisako 
birgaitze-bulegoaren zerbitzua ematea, helburu honekin: laguntzen kudeaketa koordinatzea eta 
erraztea eta hari buruzko informazioa ematea, eta, orobat, herritarren, jabeen erkidegoen 
zerbitzura, enpresen zerbitzura eta, oro har, lehen klausulan aipatutako programei eta lerroei 
lotutako birgaitze-eragileen zerbitzura dauden bizitegi-eremuko birgaitze-proiektuak ezartzen 
eta haien kudeaketa integrala egiten laguntzeko zerbitzuak koordinatzea eta erraztea eta horiei 
buruzko informazioa ematea.  
2.– Bereziki eta gutxien-gutxienez, entitateak eginkizun hauek beteko ditu eta, haien ardura 
hartuko du garatzen dituen programei eta lerroei dagokienez:  
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a) Programen eta lerroen laguntzei buruzko informazioa ematea eta horien zabalkundea egitea;  
a.1) Programei eta lerroei buruzko informazioa ematea herritarrei, eta jakinaraztea programa 
eta lerro horiei lotutako laguntzak eska ditzaketela, bai zuzenean, bai bizitegi-eraikinen jabeen 
erkidegoak administratzen dituzten pertsonen bitartez. Horretarako, espazio berezi bat izan 
beharko dute entitatean, eta han pertsona batek edo gehiagok etengabeko arreta emango dute 
entitatearen jendaurreko orduetan.  
a.2) Laguntzen eskatzaile izan daitezkeenei informazioa, orientabidea eta aholkularitza ematea, 
aurrez aurre edo ezartzen diren komunikazio-kanalen bidez (telefonoa, posta elektronikoa, web-
orria eta abar), laguntzak emateko baldintzei buruzko zalantzak argitu eta orientabidea emateko.  
a.3) Programa eta lerroetako laguntzak badirela jakinarazteko hainbat bidetatik egiten diren 
zabalkunde-kanpainen berri ematea, eta, hala badagokio, baita kanpaina horiek gauzatzea ere, 
betiere urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan eta uztailaren 21eko Aginduan ezarritako 
publizitate- eta komunikazio-betebeharrak errespetatuz. 

III. MERKATUETAKO LEHIAREN IKUSPEGITIK KONTUAN HARTZEKOAK 

1. Next Generation laguntzei lotuta energia-efizientzia egiaztatzeko 
xedez memoria eta energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko eskumena 
duten profesionalak 

7. Eskatzailea industria-ingeniaria da, eta Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargoko kidea 
da. Gainera, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren energia-
efizientziaren ziurtagiria sinatzeko eskumena duten teknikarien erregistroan 
inskribatuta dago. 

 Argi dago energia-efizientziaren ziurtagiriak egiteko behar diren eskumenak dituela. 
Hala ere, kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzak laguntza publiko horiek kudeatzeko 
hitzartutako udal-entitateetan zalantzak sor daitezkeela, eta zalantza horiek lehia 
murriztea ekar dezaketela, gai hori aztertuko dugu eta zenbait gomendio emango 
ditugu, merkatuko lehia murriztu ez dadin. 

8. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak 
agindu bat onartu zuen 2022ko ekainaren 21ean, energia-efizientzia sustatzeko xedez 
etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntza-programei lotutako laguntzen 
deialdi publikoa arautzen duena eta haren oinarriak ezartzen dituena. Programa horiek 
urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan jasota daude, zeinak Europar Batasunaren 
Next Generation EU mekanismoak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren 3., 4. eta 5. programak arautzen baititu, bizitegiak birgaitzeari eta etxebizitza 
sozialei dagokienez. (Aurrerantzean, Agindua) 

9. Agindu horren V. kapituluak Etxebizitzen energia-efizientzia hobetzeko 
jarduketetarako laguntza-programa arautzen du. Programa horren xedea da 
etxebizitzetan —izan familia bakarrekoak edo familia anitzeko eraikinetakoak— energia-
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efizientzia hobetzeko jarduketak edo obrak finantzatzea. Etxebizitza horietako leihoak 
aldatzeko obrak aipatutako programan sartzen dira. 

10. Laguntza emateko, etxebizitzaren energia-efizientzia hobetu dela egiaztatu behar da, 
teknikari eskudun batek emandako ziurtagiriaren bidez, 853/2021 Errege Dekretuak 49. 
artikuluan xedatutakoaren arabera (853/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren laguntza-programak arautzen dituena 
bizitegiak birgaitzeari eta etxebizitza sozialei dagokienez). 

11. Aginduaren 40. artikuluan, Eusko Jaurlaritzak laguntzak emateko prozedura arautzen 
da. Laguntzak jaso nahi dituzten pertsonek eskaera egin behar dute, eta, horrekin 
batera, onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak 
aurkeztu behar dituzte, besteak beste hauek: 

40. artikulua. 10 (…)  
d) Egin beharreko jarduketaren proiektua edo jarduketaren justifikazio-memoria. Dokumentu 
horiek laguntzen azken hartzaile diren onuradunen adostasuna beharko dute. Memorietan, 
dokumentazio hau jasoko da, gutxienez: deskribapena, aurrekontu banakatua eta planoak. 
Halaber, eskatu den laguntzaren zenbatekoa ere adieraziko da. 
e) Batetik, etxebizitzak gaur egun duen energia-efizientziaren ziurtagiria, zeinak ekainaren 1eko 
390/2021 Errege Dekretuan ezartzen den edukia izango baitu, teknikari eskudunak sinatua eta 
autonomia-erkidegoko organo eskudunaren erregistroan erregistratua —artean erregistratuta 
ez badago, erregistratzeko eskaera aurkez daiteke, deialdiak horretarako aukera ematen badu—
. Bestetik, jarduketak gauzatutzat jo ondoren eskuratutako energia-efizientziaren ziurtagiria, 
esku-hartzearen aurreko ziurtagiria egiteko erabili zen ziurtapen-programa aitortu berarekin 
egina; dokumentu hori teknikari eskudunak sinatu beharko du, eta haren bidez laguntza lortzeko 
baldintzak betetzen direla egiaztatuko da.(….) 

Bestalde, laguntzen hartzaileek laguntzaren xede diren jarduketak gauzatu direla 
justifikatu beharko dute, besteak beste dokumentu hauek aurkeztuta: 

10. artikulua. 12. 
 a) Jarduketa-memoria, zeinaren bidez egiaztatuko baita dirulaguntza emateko baldintzak bete 
direla. Dokumentu horretan, egin diren jardueren eta horien emaitzen berri emango da. Memoria 
hori eskumena duen teknikari tituludun batek egingo eta sinatuko du, eta, han, jarduketak noiz 
amaitu diren ere adieraziko da. Horrez gain, nahitaez bete beharreko araudia bete dela adieraziko 
da. 
 b) Jarduketak egin ondoren eskuratu den etxebizitzaren energia-efizientziaren ziurtagiria, esku-
hartzearen aurreko ziurtagiria egiteko erabili zen ziurtapen-programa aitortu berarekin egina. 
Dokumentu horrek, zeina teknikari eskudunak sinatu beharko baitu, laguntza lortzeko baldintzak 
betetzen direla egiaztatuko du, eta organo eskudunaren erregistroan erregistratuta egongo da. 

12. Eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen 
ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretuak 2.u artikuluan zehazten du nor diren 
eraikinen energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko teknikari eskudunak:  
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“(….) Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legean xedatutakoari 
jarraikiz edozein eraikuntza-proiektu idazteko edo obrak zuzentzeko eta eraikuntza-lanen 
exekuzioa zuzentzeko gaitzen duen titulu akademiko eta profesional bat duen pertsona, edo 
energia-efizientziaren ziurtagiriak sinatzeko gaitzen duen titulu akademiko eta profesional bat 
duen pertsona. Halaber, apartatu honetan deskribatutako lanbide arautuetan jarduteko gaitzen 
duen unibertsitate-titulu bat duten teknikariak ere eskudun izango dira, Unibertsitate-ikasketa 
ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak 12.9 
artikuluan xedatutakoaren arabera. (….)” 

Bestalde, azken xedapenetako seigarrenak teknikari eskudunaren figura berrikustea 
aurreikusten du, adierazten baitu errege-dekretu hori indarrean jarri eta hemezortzi 
hilabeteko epean aldatu egingo dela, teknikari eskudunaren figura egokitzeko, hartara 
bat etor dadin energia-efizientziaren ziurtagiriak egiteko beharrezkoak diren ezagutza 
eta kualifikazio profesionaletan oinarritutako eredu batekin. 

Orain arte ez da onartu araurik teknikari eskudunaren figura ezagutza eta kualifikazio 
profesionaletara egokitzen duenik. 

13. Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak 10. 
artikuluan ezartzen duenez, proiektugileak arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo 
ingeniari teknikoaren titulu akademiko eta profesional gaitzailea izan behar du, kasuan-
kasuan zer dagokion, profesional horren espezialitate eta konpetentzia espezifikoen 
arabera, eta lanbidean jarduteko baldintzak bete behar ditu. 

Halaber, ziurtagiri hori egin ahal izango dute aipatutako lanbide arautuetan jarduteko 
gaitzen dituen unibertsitate-titulu bat duten teknikariek, Unibertsitate-ikasketa ofizialen 
antolamendua ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak 12.9 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

14. Hala, energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko eskudun izango dira arkitekto, 
arkitekto tekniko, ingeniari edo ingeniari teknikoaren titulu akademiko eta profesional 
gaitzailea duten pertsonak, kasuan-kasuan zer dagokion, profesional horren 
espezialitate eta konpetentzia espezifikoen arabera eta lanbidean jarduteko 
baldintzekin bat. Era berean, lanbide arautu horietan jarduteko beste unibertsitate-
titulu gaitzaile bat dutenak ere izango dira eskudun. 

15. Horiek horrela, industria-ingeniari titulua duen (eraikuntzako espezialitatea) eta 
dagokion elkargo profesionaleko kidea den pertsona batek energia-efizientziaren 
ziurtagiria eman dezake, energia-efizientzia ebaluatzeko, 853/2021 Errege Dekretuak 
eta Aginduak eskatutakoarekin bat.  
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Gainera, ezin da ahaztu, interesduna Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumen Sailaren energia efizientziaren ziurtagiria sinatzeko eskumena duten 
teknikarien erregistroan inskribatuta dagoela, adierazi dugunez. 

16. Energia-hobekuntza egiaztatu behar da, horretarako eskumena duen tituludunak 
emandako ziurtagiriaren bidez, eta, horrez gain, aginduaren 40.12 artikuluari jarraituz, 
laguntzaren xede diren jarduketak gauzatu direla justifikatu behar da, besteak beste 
honako dokumentazio hau aurkeztuta: 

a) Jarduketa-memoria, zeinaren bidez egiaztatuko baita dirulaguntza emateko baldintzak bete 
direla, oinarrietan eta laguntza emateko ebazpenean ezarritakoaren arabera. Dokumentu 
horretan, egin diren jardueren eta horien emaitzen berri emango da. Memoria hori eskumena 
duen teknikari tituludun batek egingo eta sinatuko du, eta, han, jarduketak noiz amaitu diren ere 
adieraziko da. Horrez gain, nahitaez bete beharreko araudia bete dela adieraziko da. 

17. Azaldutako kasua etxebizitzetan leihoak aldatzeko jarduketen energia-efizientzia 
hobetzeko laguntzei lotuta dago. Laguntzaren hartzaileak erantsi beharreko justifikazio- 
eta azalpen-memorian, jarduketak deskribatuko dira, eta jarduketak amaitu direla eta 
baldintzak bete direla adieraziko da. Jarduketa txikiak dira, energia-efizientzia hobetzen 
dutela-eta diruz laguntzen direnak. Beraz, energia-efizientzia ziurtatzen duen teknikari 
eskudun berak egin dezake jarduketon azalpen-memoria. 

2. Next Generation funtsekin finantzatzen diren energia-
efizientziarako laguntzei lotuta entitate laguntzaileek eman beharreko 
informazioa 

18. Aginduaren II. kapituluak laguntzen izapidetzea eta ebazpena arautzen ditu. 9. 
artikuluaren arabera, laguntzak emateko prozedura Eusko Jaurlaritzaren Administrazio 
Orokorrarekin (aurrerantzean, entitate hitzartua) lankidetza-hitzarmena sinatu duten 
birgaitze-bulegoetan aurkeztutako eskaeraren bidez hasten da. Lankidetza-hitzarmena 
sinatu izana argitara eman behar da, jendea jakinaren gainean egon dadin. 

19. Eusko Jaurlaritzak bere web-orrian (https://www.euskadi.eus/web01-
ejeduki/es/contenidos/informacion/fnext_listad_oficrehab/es_def/index.shtml) 
argitaratu du zer entitate gaitu dituen, hitzarmen bidez, energia-efizientzia hobetzeko 
Next funtsen birgaitze-laguntzen eskaerak jaso ditzaten. Entitate horien artean daude 
SURBISA eta ERETZA. 

20. Entitate hitzartuek informazio koherente, egiazko eta neurrikoa eman behar dute 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren Europako funtsekin finantzatutako 
laguntzei lotuta —motako horretako laguntzak dira, hain zuzen ere, Aginduak 
deitutakoak—, 853/2021 Errege Dekretuak (853/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, 

https://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/contenidos/informacion/fnext_listad_oficrehab/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/contenidos/informacion/fnext_listad_oficrehab/es_def/index.shtml
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Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren laguntza-programak arautzen dituena, 
bizitegiak birgaitzeari eta etxebizitza sozialei dagokienez) 4.1.f artikuluan ezarritakoaren 
arabera.  

21. Laguntza horiei lotuta entitate hitzartuek herritarrei eman behar dieten informazio 
koherente eta egiazkoaren barruan egongo da, besteak beste, leihoak aldatzean 
azaldutako moduan energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko eskumena duen 
profesionalak emandako informazioa egon beharko da, are gehiago jarduketa 
garrantzitsuak badira, asko direlako eta herritarrentzat inportanteak direlako. 

Aginduaren VIII. eranskinean, entitate hitzartuek bete behar dituzten konpromisoak 
jasotzen dira, hala nola laguntzei buruzko informazioa eta zabalkundea. Beraz, Aginduak 
entitateei zer erantzukizun esleitzen dien ikusita, entitateek arretaz jokatu behar dute 
informazio hori helaraztean, are gehiago kontuan izanda funts publikoak kudeatzen ari 
direla. 
 

IV. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

LEHENENGOA: Energia-efizientziaren ziurtagiria eta Aginduak ezartzen duen justifikazio-
memoria egiteko eskudun dira arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo ingeniari 
teknikoaren titulu akademiko eta profesional gaitzailea duten pertsonak, kasuan-kasuan 
zer dagokion, profesional horien espezialitate eta konpetentzia espezifikoen arabera eta 
lanbidean jarduteko baldintzekin bat. Era berean, lanbide arautu horietan jarduteko 
beste unibertsitate-titulu gaitzaile bat dutenek ere ziurtagiri hori egin ahal izango dute. 

BIGARRENA: Aginduak deitutako laguntzei lotuta entitate hitzartuek herritarrei eman 
behar dieten informazio koherente eta egiazkoaren barruan egon behar da, besteak 
beste, leihoak aldatzean azaldutako moduan memoria eta energia-efizientziaren eta 
ziurtagiria egiteko eskumena duen profesionalak emandako informazioa. 

HIRUGARRENA: Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari 
gomendatzen zaio zirkular bat egin dezala, entitate hitzartuei zuzendua, entitate horiek 
herritarrei informazioa ematean —aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa, web-orri 
bidezkoa—, etxebizitzetan leihoak aldatzean memoria egiteko eta energia-efizientzia 
ziurtatzeko eskumena duten profesionalei buruzko informazioa ere helaraz diezaieten. 
Horretarako eskudun izango dira arkitektoak, arkitekto teknikoak, ingeniariak eta 
ingeniari teknikoak, beren konpetentzia profesionalen arabera eta lanbidean jarduteko 
baldintzekin bat. Era berean, lanbide arautu horietan jarduteko beste unibertsitate-
titulu gaitzaile bat dutenak ere izango dira eskudun. 
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