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E-Lagun, ZER DA?
E-Lagun DOAKO zerbitzu bat da, eta bere helburua da energiak 
familietan duen inpaktu ekonomikoa eta ingurumenekoa zaintzea, 
kostu energetikoa ahalik eta gehien murriztuz eta erabiltzailearen 
ahalduntzea bultzatuz, energia-deribatu guztien aurrean.

E-Lagunek familiei energiaren arloan erabaki onenak hartzen eta inpaktu 
ekonomikoa ahalik eta gehien murrizten lagundu nahi die, alokairu 
publikoko etxebizitza baten erabiltzailearentzat ahalik eta erosotasun 
handiena lortzeko, lor daitekeen energia-kostu txikienarekin.

www.e-lagun.eus

info@e-lagun.eus
943 310 409
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ZERTARAKO BALIO DU?
Maizterra energiaren merkatuaren aurrean laguntzeko, aholkatzeko, 
prestatzeko, sentsibilizatzeko eta ordezkatzeko zerbitzua da E-Lagun.

Maizterraren izenean, hala nahi izanez gero, hornidurak kontratatzeko, 
hornidura-kontratuetan erreklamazioak aurkeztu eta egokitzapenak 
egiteko edo energiari lotutako laguntzak kudeatzeko zenbait ordezkaritza-
ekintza egitera bideratuta dago.

Baita, etxebizitza publikoen parkearen barruan aurrezpenaren, 
eraginkortasunaren eta jasangarritasunaren kultura sortzen laguntzen 
duten prestakuntza-, informazio- eta sentsibilizazio-ekintzak egitera ere.

E-Lagun teknologian eta familien portaeraren azterketan oinarritzen da, 
familiei beren konfort-maila, kostua eta energia-kontsumoa kontrolatzen 
lagunduko dien informazio erabilgarria jakinarazteko eta helarazteko.

E-Lagun zerbitzuak, laguntzaile birtualaren bidez, honako hauek eskaintzen 
ditu:

• Kontsumo-, portaera- eta erosotasun-historikoak, epe ertain eta 
luzerako simulazioak sortuz.

• Familia-portaeraren profilak energiaren erabileraren aurrean.

• Hornidura-puntu guztien optimizazioak kontsumoetan, potentzietan 
eta kostuetan, alarmak, ratioak eta adierazleak sortuz.

• Laguntza diru-laguntzen kudeaketan. 

• Energia aurrezteko metodologiei buruzko sentsibilizazioa eta 
informazioa sistema elektriko eta termikoen erabileran.
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NOLA ERABILI ZERBITZU HAU?
Zerbitzu hau erabiltzeko, www.e-lagun.eus plataforman erregistratuta 
egon behar duzu, eta parte hartzen duen edozein erakunderen alokairuko 
etxebizitza publiko batean bizi behar duzu.

Edozein PCtik, tabletatik edo smartphonetik sar zaitezke zerbitzuetara, 
mugarik gabe eta doan.

Era berean, helbide elektroniko bat bidal dezakezu zure zalantza edo 
kontsultekin info@e-lagun.eus helbidera, edo Txat bidez komunikatu 
beti zure harremanetarako datuak adieraziz, eta, azkenik, telefonoz 
jar zaitezke harremanetan 943 310 409 telefonora-zenbakira deituz: 
astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 15:00etara. 

www.e-lagun.eus
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EZAGUTZA OROKORRAK
Merkatu elektrikoari dagokionez, hauek dira merkatu elektriko 
nazionalaren eragile nagusiak:

Banatzaileak: kable-sareez arduratzen dira, auzo, hiri edo herri 
txiki bakoitzean kokatutako banaketa-estazioetatik etxe bakoitzeko 
kontagailuetara. Haiek arduratzen dira sistema beti martxan egoteaz.

Merkaturatzaileak: ekoizleei energia erosten diete, eta, garraio-sarea 
eta banatzaileak erabiliz, energia elektrikoa saltzen diete etxebizitzei.

Aldi berean, estatuak oinarrizko tarifa bat eskaintzen du etxe 
guztientzat, KTBP (Kontsumitzaile Txikiarentzako Borondatezko 
Prezioa) izenez ezagutzen dena, beti preziorik onena bermatzen 
duena eta merkaturatzaile guztientzat erreferentzia gisa balio duena.

Gas naturalaren merkatuan, eragile berberak eta funtzionamendu 
bera daude. Banatzaileak eta merkaturatzaileak daude, baina gasa 
itsasontzietan ekartzen da beste herrialde batzuetatik, eta gune handietan 
biltegiratzen da estatuko hainbat gunetan.

Sistema zentralizatuak dituzten eraikinak. Litekeena da zure etxebizitza 
berokuntzako eta ur bero sanitarioko sistema zentralizatua duen eraikin 
batean egotea. Etxebizitza bakoitzean galdara bat eduki beharrean, 
sistema komunitario bat dago, zeinak hoditeria sare baten bidez beroa 
eta ur beroa etxebizitza guztietara banatzen dituen. Etxebizitza bakoitzak 
kontagailu bat eta sistema ezberdinak ditu erabilera pertsonalizatu bat 
egiteko.

Berokuntza sistema zentralizatua duen eraikin baten barruan dagoen 
etxebizitza batek %40 aurreztu dezake erabilera bera egingo balu 
galdara indibidual batekin.
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Kasu honetan EZ da gas naturalaren hornidura inorekin kontratatu 
behar, jabeen erkidegoa bera baita kontratazioaz arduratzen dena. Gas 
kontagailu bakarra dago, eta ondoren etxebizitza bakoitzak kontsumitu 
duenaren arabera banatzen da gastua..

ELEKTRIZITATEA
Elektrizitatea kontratatzeko bi aukera daude:

a) Merkatu libreko kontratuak, non prezio, zerbitzu eta tarifa 
desberdinak eskaintzen dituzten 300 merkaturatzaile baino gehiago 
baitaude.

b) KTBP ere deituriko merkatu arautua bonu sozialaren abantailak 
lortu ahal izateko eskatzen den aukera da, eta zure etxebizitzarako 
gomendatzen den aukera da.

Preziorik onena lortzeko, funtsezkoa da enpresa merkaturatzaileek edo 
banatzaileek aurkez diezazkizuketen aukerak zehatz-mehatz aztertzea, 
eta araututako modalitatea edo KTBP kontratatzea beti. Ez utzi 
konbentzi zaitzaten deskontuekin, zerbitzuekin edo opariekin, epe luzean 
beti gehiago ordaintzen bukatuko duzu faktura energetikoan.

KTBP tarifak:

KTBP hornitzeko kontratuen iraupena urtebetekoa izango da, eta 
10 kW-tik beherako potentzietarako balio du, eta 3 motatakoa izan 
daiteke:

• Ordutegi-bereizkeriarik gabe (2.0A)
• Bi aldiko ordutegi-bereizketarekin (2.0DHA): gaueko tarifa. 
• Super harana ordutegi-bereizketarekin (2.0DHS) 

www.e-lagun.eus
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Tarifa guztietarako ordutegi batzuk ezarrita daude, eta neguan eta udan 
aldatu egiten dira.  ordutegiaren barruan prezioak ordutegikoak baino 
altuagoak dira. 

Tarifas

Mañanas
Madrugada

Tarterik
garestiena

Tarterik
garestiena

Tarterik
garestiena

Tarterik 
merkeena

Tarteko 
prezioaren  

tartea

Tarteko 
prezioaren  tartea

Tarteko 
prezioaren  
tartea

Tarifas

Tardes
Noches

24
1323

1422

1521

1620

1719
18

12
111

210

39

48

57
6
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Kontsumitzaile kalteberentzako bonu 
soziala

Bonu soziala Gobernuak araututako mekanismo bat da, eta aukera 
ekonomiko txikiagoak dituzten kontsumitzaile ahulak babestea 
du helburu. 897/2017 Errege Dekretuan [PDF], zeina 2017ko urriaren 
8an sartu baitzen indarrean, gizarte-bonuaren onuradun izateko irizpide 
berriak jasotzen dira. Irizpide horiek urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege 
Dekretuan aldatu dira.

Bono Sozial berriak bezero kalteberen hiru kategoria ezartzen ditu, eta 
horiek deskontu desberdinak izango dituzte Kontsumitzaile Txikiarentzako 
Borondatezko Prezioaren (KTBP) prezioaren gainean.

 

Gizarte Segurantzan 
indarrean dagoen 

gutxieneko pentsioa 
jasotzen duten 
pentsiodunak*

*  Familia-unitateko kide guztiak, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorragatik.

** Legez bananduta ez dauden ezkontideak edo aita edo ama barne hartzen dituen 
familia-unitatea, eta bi kasuetan, independizatu gabeko seme-alaba adingabeak eta 
legez ezgaitutako seme-alaba nagusiak.

Errenta ezarritako 
mugen bestekoa 

edo txikiagoa duen 
familia-unitatea**

Familia
ugaria

www.e-lagun.eus
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Eta zenbait baldintza bete behar dira familia-errentari dagokionez:

DESKONTUA PENTSIODUNAK FAMILIA UGARIAK

25% Baldintza gehigarririk gabe Baldintza gehigarririk gabe

40% 7.520 € (1xOAEAP) 15.039 € (2xOAEAP)

Kontsumitzaile kaltebera larriak (%40ko deskontuaren onuradunak) ez dio fakturaren ordainketari 
aurre egin beharko, autonomia-erkidegoko edo tokiko administrazioaren gizarte-zerbitzuek 
fakturaren zenbatekoaren %50 gutxienez bere gain hartzeagatik gizarte-bazterketako arriskuan 
dagoen kontsumitzailetzat hartzen denean

URTEKO
KONTSUMOA 
DESKONTUA-
REKIN

1.932 kWh 4.140 kWh

DESCUENTO
ERRENTA-MUGA HAU BETETZEN DUEN FAMILIA-UNITATEA

ADINGABERIK GABE ADINGABE 1 2 ADINGABE

25% 11.279 €
(1,5xOAEAP)

15.039 € 
(2xOAEAP)

15.039 € 
(2xOAEAP)

18.799 € 
(2,5xOAEAP)

18.799 €
(2,5xOAEAP)

22.559 € 
(3xOAEAP)

40% 5.640 €
(0,75xOAEAP)

7.520 €
(1xOAEAP) 

7.520 €
(1xOAEAP)

9.340 €
(1,25xOAEAP)

9.340 €
(1,25xOAEAP)

11.279 €
(1,5xOAEAP)

Kontsumitzaile kaltebera larriak (%40ko deskontuaren onuradunak) ez dio fakturaren ordainketari 
aurre egin beharko, autonomia-erkidegoko edo tokiko administrazioaren gizarte-zerbitzuek 
fakturaren zenbatekoaren %50 gutxienez bere gain hartzeagatik gizarte-bazterketako arriskuan 
dagoen kontsumitzailetzat hartzen denean

URTEKO
KONTSUMOA 
DESKONTUA-
REKIN

1.380 kWh 1.932 kWh 2.346 kWh

Inguruabar berezi hauetakoren bat gertatzen bada, familia-unitatearen errenta-
muga handiago bat aplikatzen da (ikusi itzalpeko gelaxkak):

• Aitortutako desgaitasuna     33%  •   II. edo III. mailako mendekotasuna 
• Genero-indarkeriaren biktima  • Guraso bakarreko familiak 
• Terrorismoaren biktima

_

Deskontu mota bakoitza eskuratzeko errenta-baldintzak
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GAS NATURALA
Bi aukera mota daude: merkatu arautua, zeinak estatuak finkatutako 
preziorik baxuenak dituen; horixe da zure etxebizitzarako gomendatzen 
dizugun aukera, eta merkatu liberalizatua, non merkaturatzaileek 
askotariko zerbitzuak dituzten.

Araututako tarifen prezioak aldian-aldian berrikusten dira, merkatura 
pixkanaka egokitzeko. Gobernuak gasaren ABTen (Azken Baliabideko 
Tarifak) prezioa arautzen du enkante bidez, eta energiaren kostua ezartzen 
du.

Gasaren Azken Baliabideko Tarifa motak

Gasaren bonu soziala edo bonu sozial termikoa urriaren 5eko 15/2018 
Errege Dekretuarekin sortutako laguntza berri bat da. Estatuko Aurrekontu 
Orokorren kontura finantzatuko da. Bateragarria da beste laguntza edo 
diru-laguntza batzuekin, baita elektrizitatearen bonu sozialarekin ere.

Zein da laguntza eta nola jasotzen da?

Laguntzak bankuko ordainketa bidez ordainduko dira, urteko lehen 
hiruhilekoan. Onuradun bakoitzak jaso beharreko zenbatekoa haren 
kalteberatasun-mailaren (kaltebera, kaltebera larria edo gizarte-bazterkeria 
jasateko arriskuan) eta erroldatuta dagoen klima-eremuaren araberakoa 
izango da.

TUR1 TUR2

Ur bero sanitarioa
Sukaldea

Ur bero sanitarioa
Sukaldea

Berokuntza

Gas-horniduraren erabilerak, kontratatutako ABTaren arabera

www.e-lagun.eus
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BEROKUNTZA SISTEMA  
ZENTRALIZATUAK
Berokuntzako eta ur bero sanitarioko sistema zentralizatua banakako 
galdara multzo bat baino eraginkorragoa, merkeagoa eta 
iraunkorragoa da.

Sistema zentralizatu guztiek banakako kontagailuak dituzte, etxebizitza 
bakoitzari gastua kontsumoaren arabera banatzeko.

Aplikatzen diren tarifak kudeaketa energetikoko enpresek 
proposatutakoak eta komunitateak onartutakoak dira. Tarifa horien 
helburua da behar bezala funtzionatzeko gastuak ordaintzea.

Kasu hauetan, erkidegoa bera arduratzen da bizilagunei beren 
kontsumoaren arabera fakturatzeaz eta faktura komunak ordaintzeko 
adina biltzen dela bermatzeaz.

Berokuntza-sistema zentralizatua behar bezala erabiltzeak, hau da, 
etxebizitzak gauez 18ºC eta egunean 21ºC artean mantentzeak, 
konforta asko hobetu dezake eta energia-faktura murriztea ekar dezake.
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GOMENDIOAK 
Hau da zure etxebizitzan gomendatzen den tenperatura:

Hezetasun erlatiboaren maila optimoak honako hauek dira:

Aipatutako mailei eusteko, berokuntzaren hileko kontsumoak balio hauek 
izan behar ditu neguko hilabeterik hotzenetan:

Ur hotzaren hileko kontsumoak honako balio hauek izan behar ditu:

GELA BATEKO ETXEBIZITZA GELA BATEKO ETXEBIZITZA HIRU GELAKO ETXEBIZITZA

500 kwh / hilean 700 kwh / hilean 900 kwh / hilean

NEGUA

Eguna: 21º C / Gaua: 18º C

UDA

Eguna: 24º C / Gaua: 18º C

NEGUA

%45 He / %60 

1-2 BIZILAGUN +/- 2 m3 / hilean

2-3 BIZILAGUN +/- 2,5 m3 / hilean

3-4 BIZILAGUN +/- 3 m3 / hilean

4-5 BIZILAGUN +/- 3,5m3 / hilean

5-6 BIZILAGUN +/- 4 m3 / hilean

UDA

%40 He / %60

www.e-lagun.eus
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Ur beroaren hileko kontsumoak honako balio hauek izan behar ditu:

 

Elektrizitatearen hileko kontsumoak honako balio hauek izan behar ditu:

1-2 BIZILAGUN +/- 2 m3 / hilean

2-3 BIZILAGUN +/- 2,5 m3 / hilean

3-4 BIZILAGUN +/- 3 m3 / hilean

4-5 BIZILAGUN +/- 3,5 m3 / hilean

5-6 BIZILAGUN +/- 4 m3 / hilean

1-2 BIZILAGUN +/- 100 kwh / hilean

2-3 BIZILAGUN +/- 130 kwh / hilean

3-4 BIZILAGUN +/- 180 kwh / hilean

4-5 BIZILAGUN +/- 240 kwh / hilean

5-6 BIZILAGUN +/- 280 kwh / hilean
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  Berokuntza-sistemetarako aholkuak

• Etxe bat berotzeko tenperatura egokiena 18º eta 21ºC artekoa da. 
1ºC-ko gehikuntzak soilik %7 handitzen du energia-gastua. Gauez, 
nahikoa da 15ºC-tik 17ºC-ra. 

• Hobe da tenperatura konstante bat mantentzea. ‘Bero kolpeek’ 
nabarmen handitzen dute gastua. 

• Leihoetan isolamendu-sistema on bat instalatzeak berokuntza-
beharren %30 murrizten du. Kristal bikoitzak %50 murrizten du bero-
galera.

  Argiztapen-sistemetarako aholkuak

• Led teknologiaren aldeko apustua egin ezazu: zure argi-kontsumoa 
%90 txikiagoa izango da.

• Presentzia-sentsoreak erabil itzazu.

• Itzali argiak: minutu bat bakarrik alde egiten baduzu ere (ez da egia 
itzalita eta piztuta gehiago gastatzen denik).

• Aprobetxatu argi naturala: ez itxi errezelak edo pertsianak ilundu arte.

  Ur bero sanitarioko sistemetarako aholkuak

• Galdara eraginkorra aukeratu eta egoera onean eduki ezazu.

• Erabil itzazu garbigailua eta ontzi-garbigailua beteta daudenean 
bakarrik: kontuan izan energiaren %80 ura berotzen gastatuko dutela, 
eta, beraz, hotzeko programak aukeratu.

• Jar itzazu txorrotetarako zurrusta-haustekoak eta deskarga bikoitzeko 
tangak: uraren %50 aurrezteko aukera emango dizute.

www.e-lagun.eus
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  Etxetresna elektrikoak erabiltzeko aholkuak

• Aparatuak desentxufatu: “itxaroteko moduak” zure elektrizitate-
gastua handitu dezake, baita erabiltzen ez dituzun tresnak 
(ordenagailuak edo mugikorreko kargagailuak, besteak beste) ez 
deskonektatzeak ere.

• Ondo erabili hozkailua: 3 eta 7ºC artean jarri tenperatura, eta 
izozkailuarena -20ºC inguruan.

• Ez alferrik galdu energia labearekin eta sukaldearekin: adibidez, 
labeko atea irekiz egosi bitartean, edo sukaldeko hondar-beroa ez 
aprobetxatuz.

• Ez jarri garbigailurik eguneko edozein ordutan. Berrikusi zure tarifa 
eta ordutegi-prezio onenak www.e-lagun.eus aplikazioan.

  Elektrizitatea erabiltzeko aholkuak

• Mota honetako etxebizitzetarako tarifarik onena KTBP izeneko 
tarifak dira. Zure kontratuak berrikustea gomendatzen dizugu, eta 
zure AUTONOMIA-ERKIDEGOKO AZKEN BALIABIDEKO ENPRESA 
MERKATURATZAILEAK BAKARRIK eskain ditzakeen zerbitzu mota 
hauek bakarrik kontratatzea.

• Zaindu kontsumoa denbora errealean, zure instalazioak ahalbidetzen 
badu.

• Ez kontratatu hornidura elektrikoko eskaintzarik zure laguntzaile 
energetikoari kontsultatu gabe.

• Erabili portaera-konparatzailea www.e-lagun.eus webgunean, 
antzeko kontsumo-ohiturak dituzten beste familia batzuekin 
alderatzeko.


