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ENERGIA HERRITARREN ESKUETAN
Udalek energiaren aurrean duten ahalmena 
eta energia komunitateak zer diren eta nola 
garatzen diren aztertzen duen gida



Energia herritarren  
eskura

Azken urte hauetan, energia burujabetza gakoa izan da Udalbiltzaren 
jardunean. Hainbat proiektu edota programen bitartez, energia lan-
ketak garatu ditu Partzuergoak. Besteak beste,  Ikerbiltzarekin egin-
dako baliabide energetikoen azterketak, bai Aiaraldean bai Aezkoa 
bailaran; Hartu-eman esperientzien bankuan bilduriko proiektuak, 
esaterako, Sugarai kooperatiba, Hernaniko Passivhausa, Eako arazte 
sistema edo Lasierrako eta Garesko energia komunitateak; Amoro-
toko udalari emandako aholkularitza energia plangintza garatzeko; 
Hauspotu programaren bitartez bultzatutako energia komunitateak; 
Goienerrekin eta I-enerrekin sinatutako lankidetza hitzarmenak edo 
Energy Cities Consortiumeko kidea izateko eskaera zein partzuergo 
honen “LIFE-Local Ownership of Power (LOOP)” proiektuari Udalbil-
tzak emandako sostengua dira horren adibide batzuk.

Izan ere, egun hauetan bizi dugun testuinguruak, hots, klima larrial-
diaren egoerak, deskarbonizazioaren bidean premiazko urrats sen-
doak eta irmoak ematera behartzen gaitu, energiaren arloan bereziki. 
Gauzak horrela, hamarkada hau gakoa izango da behar-beharrezkoa 
den eraldaketa energetikorako bidean aurrera egiteko; eta funtsezkoa 
izango da energia iturriak ez ezik, energia kudeatzeko zein kontsumi-
tzeko erak eta pentsaerak ere birplanteatzea. Egoerak interbentzio 
transbertsalak sustatzea eskatzen du: argindarra, beroa, mugikorta-
suna.... 

Horrekin guztiarekin batera, energia jendearentzat oinarrizko onda-
suna den heinean, herritarren erabakimena eta energia baliabideen 
demokratizazioa ezinbestekoa ere bada arlo energetikoan. Hala, ener-



giaren erabilpenak eta kontrolak herritarren eskuetan egon behar du, 
bai ala bai. Izan ere, Euskal Herriko ehunka etxetan ez dute bitar-
tekorik neguan berogailua pizteko edo argindarraren faktura urtean 
zehar ordaintzeko. Eta honi guztiari gehitu behar zaio azken aldi ho-
netan energiaren arloan ematen ari den inolako mugarik gabeko pre-
zioen gorakada eta ziurgabetasun egoera. Gainera, ezin dugu ahaztu 
herri bezala dugun kanpoko menpekotasuna energiaren arloan, be-
raz, ezinbestekoa da menpekotasun hori apurtzen hastea eta herri 
bezala gure azpiegitura energetikoak, menpekotasunik gabekoak, 
burujabeak eta jasangarriak sortzen joatea berandu baino lehen. 

Horregatik guztiagatik, hitzetatik ekintzetara salto egiteko garaia 
heldu da. Udalbiltzak indarrak metatu ditu esku artean edo pantaila 
aurrean duzun energia gida hau osatzeko. Hala, gaian adituak diren 
Goiener, Ko-energia  (Artelan, Arankoa eta Kisar) eta Xabier Zubialde 
Legarretarekin batera idatzi du informazio hau, Euskal Herriko uda-
lerrietan  aurrerapausoak  ematen hasteko. Batetik, Udal batek ener-
giaren alorrean dituen ahalmenak aztertu ditu, eta bestetik, energia 
komunitateak zer diren eta nola garatzen diren azaldu du, herritarren 
parte-hartzeak eta ahalduntzeak duen garrantzia azpimarratuz.

Esperientziak erakutsi digun bezala, eskala lokala estrategikoa da 
energiaren eraldaketa honetan. Gure herriko udalerri askotan, espe-
rientzia benetan eredugarriak garatu dituzte edo garatzen ari dira, 
eta asko dago oraindik garatzen jarraitzeko, ikasteko eta egiteko. Ho-
rregatik guztiagatik gida honetan horietako zenbaitzuk bildu ditugu, 
halako lanketak garatzeko interesa izan dezaketen udalerriek infor-
mazioa eskuragarri izan dezaten. Eta asmoa da adibideen atal hori 
elikatzen joatea, Euskal Herriko energia esperientzia eraldatzaileen 
erakusleihoa izan dadin. 

Jabi Asurmendi Sainz
Udalbiltzako lehendakaria
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Sarrera

Gida honen helburua erreferentzia, tresna eta baliabide multzo bat 
eskaintzea da, Euskal Herriko toki entitateetako hautetsiek eta profil 
teknikoek aukera izan dezaten beren udalerrietan energia komuni-
tateak zabaltzeko.

Gida hainbat kapitulutan egituratuta dago, eta bakoitzak bere begi-
rada du, baina ez beste gaietatik bereizita. Lehenengo kapituluan, 
energiari buruzko udal-ikuspegia azpimarratuko dugu, eta alderdi 
hauek jorratuko ditugu, besteak beste: fiskalitatea, eraginkortasun 
energetikoa, energia berriztagarrien hedapena eta energiaren eros-
keta. Begirada, funtsean, munizipalista da.

Bigarren kapituluan, energia-komunitatearen kontzeptua, maila 
instituzional (europarra eta estatukoa) desberdinetan duen legezko 
egoera eta egungo legeek definitzen dituzten motak aztertzen dira. 
Bestalde, ekimen horietan antzematen diren indarguneak eta ahule-
ziak azaldu dira, eta horiek garatzeko kontuan hartu behar dira, baita 
komunitate-sareak sortzeko aukerak ere. Egungo ereduak ikuspegi 
filosofikotik ere berrikusten dira. Azkenik, teknologia fotovoltaikoa-
rekin energia-komunitateetan gertatzen ari diren elkarreragin espe-
zifikoak zehazten dira.

Hirugarren kapitulua energia-komunitateen partaidetzari buruz-
koa da. Energia-komunitateen esentzia eta definizio berak parte 
hartzeko prozesuak ahalbidetzera bultzatzen gaitu. Nola egin, nola 
bideratu eta kontuan hartu beharreko beste alderdiak izango dira 
atal honen helburuak.
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Laugarren kapituluan, energia-komunitateak sortzeko eta/edo 
energiari lotutako proiektuak zabaltzeko dauden laguntzei buruzko 
datuak ematen dira. Egiaztatu ahal izango da badirela energia-ko-
munitateak sustatzen dituzten lerroak, beste batzuk proiektuak soi-
lik sustatzen dituztenak eta kasu batzuk bi kontzeptuak konbinatzen 
dituztenak. Gainera, atal bat energia-komunitateak sortzen lagun-
tzeko eta laguntzeko ekintzak egiten ari diren erakundeei eskainiko 
zaie.

Aparteko atal batean, gida honen erabiltzaileei erreferentzia izan 
dakizkiekeen abiarazte-kasu errealak azaltzen dira, beren heda-
pen-planak zehazteko. 
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1.1. NONDIK HASI KUDEAKETA ENERGETIKOAN

Hasteko, oso garrantzitsua da zenbait kontzeptu ulertzea eta barne-
ratzea, errealitate konplexua interpretatzen jakitea. Garrantzi han-
dikoa da gizarteari mezu edo ideia okerrak edo nahasiak ez helaraz-
tea, eta, horretarako, errealitate konplexua ezagutu beharra dago.

Energiaren gaia giltzarria da gure gizartean. Herri batek duen edo 
nahi duen gizarte eredua zuzenean lotua dago bere energia eredura, 
eta alderantziz.

Energia eredua diogunean, lurralde batean energia ekoizteko, eral-
datzeko eta kontsumitzeko dagoen moduaz ari gara.

Energia giltzarrizko faktoreetako bat da arlo soziala arlo ekonomi-
koarekin eta ingurumenarekin orekan izateko. Herri baten ehun eko-
nomikoa eta daukan gizarte eredua moldatzeko orduan eginkizun 
garrantzitsua betetzen du, eta, gainera, ingurumenean inpakturik 
handiena sorrarazten dutenetako bat da.

Autohornikuntza dagoenean, horrek esan nahi du lurralde bat bere 
buruaren erantzule dela, ez duela laguntzarik, babesik edo kanpoko 
interakziorik behar bizirik irauteko. Autonomia edo independentzia 
osoa izateko modu bat da.

Energiaren gaian sarturik, lurralde batek energia aldetik duen au-
tohornikuntza mailak esklusiboki islatzen du lurraldean kontsumi-
tutako energiatik zenbat datorren iturri propioetatik.

Energia, gizartea  
ikuspegi orokor batetik

Xabier Zubialde Legarreta

Energia, gizarte 
ikuspegi orokor 
batetik

Energia 
komunitateak

Parte hartze 
prozesuak 
komunitate 
energetikoetan

Dirulaguntzak eta 
aholularitza
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Nahiz eta egia den lurralde batek behar duen energia guzti-guztia-
ren autohornikuntza izan dezakeela, era berean gerta daiteke gai 
edo teknologia jakinen aldetik urruneko lurraldeen erabateko men-
detasuna izatea. Hortaz, mendetasun erabatekoa izaten jarraituko 
luke; hots, arlo batean duen mendetasuna beste arlo batean duena-
rekin ordeztea “besterik” ez litzateke izango.

Gaur egun, inoiz baino gehiago, okerra da adieraztea eraikin edo 
udaletxe edo udalerri bat guztiz autonomoa eta independentea dela 
energia aldetik, onartu eta esan gabe guztiz mendekoa dela behar 
dituen materialetan edo guztiz mendekoa zenbait ekipamendu tek-
nologiko fabrikatzeko orduan lan baldintza erabat prekarioetan. 
Guztiz ezinbestekoa da kontzeptu horiek argi izatea eta herritarrei 
ahalik eta garbien helaraztea. Kontzeptualki ez goaz mantso baizik 
eta urrun.

Euskal Herriak autohornikuntza energetiko apala du; izan ere, kon-
tsumitzen den energia gehiena atzerritik inportatu beharra dago.

Alabaina, energia burujabetza ez da bakarrik arduratzen lurralde 
bateko autohornikuntza energetikoaz edo materialen autohornikun-
tzaz, askoz gai gehiago sartzen baitira kontzeptu horren pean. Adibi-
dez, lurralde batean petrolio asko eta are eguzki, haize eta material 
ugari badago, autohornikuntza energetiko eta material guzti-guztia 
izan dezake baina horrek ez du esan nahi energia burujabetza han-
dia duenik.

Energia burujabetza debate bat dakarren kontzeptua da, baliabide 
energetiko eta materialen gaineko kontrolari buruzkoa, energia ku-
deaketari buruzkoa eta (hemengo nahiz hango) pertsonetan dituen 
ondorioei buruzkoa; debate bat dakar inguruneari buruz eta gai ho-
rien guztien gainean nork izan behar duen erabakitzeko boterea. Be-
raz, energia burujabetza planteatzen denean, ez gara ari “autohor-
nikuntza energetikoaz eta/edo materialaz”, baizik eta planteatzen 
ari gara plangintza demokratiko baten ondorioz sortu behar duela 
eredu energetikoak.

Energia burujabetzaren maila aztertuta, baiezta dezakegu urteotan 
izan dugun eboluzioa atzeranzkoa izan dela, edo inboluzio bat izan 
dela, eta teknikoki baiezta daiteke diktadura frankistan gaur egun 
baino energia burujabetza handiagoa zegoela. Dena den, ez dugu 
inolaz ere diktadura frankistaren akto nostalgiko bat egin nahi; kon-
tua da argi adieraztea nolako atzerakada izan den azken urteetan, 
etengabe burujabetza galtzen joan baikara.
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Pairatzen ari garen inboluzioa aldatu nahi badugu eta energia buru-
jabetzarantz eramango gaituen bideari ekin nahi badiogu, ezinbes-
tekoa da herritar arduratsuak izatea.

Deslokalizazioaren gizartean bizi gara, eta ez dakigu nongo ener-
gia kontsumitzen dugun eta zer-nolako ondorioak dituen; ez dakigu 
nongo materialak eta ekipamendu teknologikoak kontsumitzen di-
tugun ezta nora joaten diren ere gure hondakinak. Batzuetan esaten 
da, alderdi ezkorretik esan ere, hiri handietako haurrek ez dakitela 
esnea nondik datorren, eta tetrabriketik datorrela erantzungo luke-
tela. Alabaina, antzeko zerbait gertatzen zaigu energiaren eta tekno-
logiaren sektorearekin. Gauzen espezializazioa eta deslokalizazioa 
dela eta, katearen begi bakar batzuk baino ez ditugu ikusten. Energia 
burujabetzarantz abiatuko bagara, egoerari buelta eman behar zaio; 
jakin behar dugu energia eta ekipamendu teknologikoak kontsumi-
tzeak zer-nolako inplikazioak dituen beste gizaki batzuengan, tokiko 
eta munduko ingurumenean, osasunean, ekonomian eta abar; gure 
gizarte eredua ezagutu eta arduratsuak izan behar dugu. Nolako au-
kerak dauden ezagutzen duenak berak bakarrik aprobetxatuko ditu, 
eta ondorio ezkorrak ezagutzen dituena errealitatea eraldatzen saia-
tuko da horiek saihesteko, zeren eta gauzak aldatzeko gauzak beste 
modu batean egiten hasi beharra dago. Ezin dugu espero emaitza 
bestelakoa izatea lehengo bera egiten jarraitzen badugu.

Pertsonak sentsibilizatu behar direla esaten dugunean, gauza asko 
sartu behar dira kontzeptu horren pean, hala nola informazioa, pres-
takuntza eta hezkuntza.

Sentsibilizazioaren ondoren, herritarren partaidetza dator. Garran-
tzizkoa da kontzeptuak ez iraultzea, lehenengo informazioa, presta-
kuntza eta hezkuntza behar dira gizartea sentsibilizatzeko, eta az-
kenik herritarren partaidetza. Ezin da erabakirik hartu aurretik ez 
bada sentsibilizaziorik landu. Partaidetza ez da inprobisatu behar. 
Botoa ematea demokratikoa izan daiteke, baina botazioak ez du zer-
tan bidezkoa eta arrazoizkoa izan.

Erabakiak hartzeko gaitasuna funtsezko zutabea da eredu energe-
tikoa eta soziala aldatzeko. Demokrazia parte hartzailea ezinbes-
tekoa da eredua aldatzeko; hortaz, milaka konplize behar dira eta 
milaka zirkunstantzia, aldaketaren alde egiteko, eta milaka horiek 
herritarren partaidetzatik bakarrik etor daitezke. Egiazko aldaketak 
behetik gora baino ez dira gertatzen. Eskarmentua duten erakun-
deak gutxietsi gabe, plangintza teknokratikoa alboratzen hasi behar 
dugu, eta inplikazio pertsonal koordinatuaren alde egin.
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Herritarren partaidetza sustatzeko, gizarteak mobilizatuta egon 
behar du, eta mobilizazio hori sumatu egin behar da; argi eduki 
behar da proiektu edo helburu komun hori. Horretarako, giltzarria 
da aurreko puntua; sentsibilizatzea zera da, lurraldea prestatzeko 
lan gogorra eta zaila egitea; eta herritarren partaidetza, berriz, frui-
tuak lur landuan lantzea.

Energiaren kontsumoa ekonomiaren itzala da; hortaz, energia buru-
jabetza bide bat da alternatibak eraikitzeko, ez bakarrik energiaren 
edo ingurumenaren alorreko alternatibak, baita ekonomiaren eta 
politikaren alorrekoak ere. Ez dugu zalantzarik izan behar: energia 
burujabetzak behetik gora sortu behar du gizartean, gizarte eredua 
aldarazten baitu.

1.2. ENERGIA KONTSUMOA EZAGUTZEA

• Energia primarioa da: egiaz azken puntuetan erabiltzen ditugun 
energia forma finduagoak lortzeko erabiltzen den energia. Jen-
deak ez du petrolioa (energia primarioa) zuzenean baliatzen, bai-
na, adibidez, argindarra erabiltzen du (azken energia), petroliotik 
aterea eta eraldatua izan dena.

• Azken energia da: azken kontsumo puntuetan erabiltzen den 
energia, funtsean erabilera termikoa (beroa nahiz hotza), meka-
nikoa (mugimendua) nahiz elektrikoa emateko.

• Energia erabilgarria da: azken kontsumo puntuetan egiaz apro-
betxa daitekeen energia, izan ere, bai bidean eta bai eraldatze-
ko orduan energia galerak izaten baitira. Adibidez, gas natura-
larekin (energia primarioa) elektrizitatea ekoizten dugu (azken 
energia) eta elektrizitatearen parte hori garraioan galtzen da goi 
tentsioko lineen bitartez (horiek lirateke galerak).

Energia burujabetzaren bidean, aurreneko pausoetako bat izaten 
da eraikin, herri, eskualde edo lurralde jakin batean energia nola 
dagoen diagnostikatzea. Zenbat energia kontsumitzen den ikustea, 
zein motatakoa, non, nola, nondik datorren eta abar. Ikustea ekono-
mikoki zenbat den, eta gogoeta egitea jarduera horrek nolako ondo-
rioak dituen ingurumenean.

Diagnostikatzea egoeraren “argazkia” ateratzea da bakarrik; eman 
daiteke pausorik areago ere: monitorizatzea. Hau da, hori guztia neur-
tu edo kontrolatzea kontagailuen bidez, kontrolak eginez, kudeaketa 
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eginez, eta abar. Uneoro jakitea zer gertatzen den energiarekin eta 
inguratzen dituen adierazle guztiekin; informazio hori, behar bezala 
interpretatuta, oso baliotsua da lehenik eta behin gizarte eredu honen 
egoera bisualizatzeko eta energia, ekonomia eta ingurumen alorretan 
nolako ondorioak dituen ikusteko. Behar bezala diagnostikatu, moni-
torizatu eta interpretatzen bada, hori da lehen pausoa ondoren errepi-
de orri bat planteatzeko eta beste agertoki batera aldatzeko.

Hori eraikin bati aplikaturik, esan dezakegu eraikin bat energiaren 
aldetik ikuskatzea dela. Nondik, nola eta noiz eskapatzen da ener-
gia? Tresna garrantzitsua da erabakiak behar bezala hartzeko.

Ez da izan ez energia planik, ez energia eraginkortasunik eta ez 
energia berriztagarririk joera hori aldatzea lortu duenik. Joera hori 
soilik aldatu da “krisi ekonomiko” esan zaionaren ondorioz; hori dela 
medio, aldatu egin da energia kontsumoaren joera.

Batzuetan, hori izaten da urratsik errazena eta aldi berean zailena 
egiten, ikusten ez den edo ezkutuan den gertaera bat publikoki aitor-
tzea; kasu honetan, gizarte eredu hau ez dela iraunkorra aitortzea.

1.3. ENERGIAREN PREZIOA ETA EROSTEA

1.3.1. Energiaren prezioa

Aurreko atalean islatu dugun kontsumismoa ez da doakoa; kostu 
ekonomiko bat du urtero. Energiaren faktura esan daiteke dela kon-
tsumitutako energia primario guztiaren kostu ekonomiko guztia, eta 
faktura hori denon artean ordaintzen dugu.

Baina, horretaz gainera, zaila da kalkulatzea etorkizunean nolakoa 
izango den energiaren faktura; konstantea edo iragar daitekeena da 
energiaren faktura? Hau da, datozen urteetan energia kopuru bera 
kontsumitzen jarraitzen badugu, badakigu zenbat kostako zaigun 
energia hori hemendik urte batzuetara, demagun bost urtera? Ho-
nako grafiko honetan, ageri da petrolioaren prezioak nolako ebolu-
zioa izan duen azken urteetan, prezioak gora eta behera egin dezake 
kolpean, eta gauza bera gerta dakioke gas naturalaren prezioari eta 
elektrizitatearenari. Prezioak hirukoiztu egin daitezke urte baka-
rrean, eta hortaz hauskortasun ekonomikoa egiaz badago.

Edozein baliabide amaitu egin daiteke funtsean bi gorabeheragatik: 
dauden erreserbengatik eta kontsumoaren erritmoagatik. Nola dau-
de petrolio erreserbak?
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Ia aho batez esaten da “petrolio merkearen” aroa amaitu dela. Iturri 
bat edo bestea kontsultatu, petrolioaren erpina edo gailurra orain 
urte batzuk jo genuen.

Petrolio hobi batean petrolioa erauzten hasten direnean, nahiko 
erraz ateratzen da gainazalera dagoen presioak bultzatuta. Atera 
ahala, berriz, hobiaren presioa txikitu egiten da, eta, beraz, energia 
kontsumitu behar izaten da erauzteko. Hau da, energia kontsumitu 
behar da energia erauzteko; hortaz, une bat iristen da non hobian 
petrolioa badagoen baina ez den ekonomikoki errentagarria hura 
erauztea. Oro har, kalkulatzen da hobi batean petrolioaren erdia 
erauzten denean hobiaren interes ekonomikoa amaitu egiten dela. 
Diotenez, oro har, hori ari da gertatzen gaur egun, petrolioaren gai-
lurra jo dugula, alegia.

Onenean ere, gelditzen den petrolioa erauztea gehiago kostako da; 
horrek esan nahi du prezioak desegonkorragoak izango direla eta 
une jakinetan garestiago egongo dela. Gorabehera geologiko bat da, 
modu askotara kudea daitekeena nolako erabaki politikoak hartzen 
diren, dirulaguntzak badiren edo jarduera jakin bat zigortu egiten 
den, baina geologikoki irtenbide zaila duen gertaera zientifikoa da.

Aurreko puntuetan giltzarri diren gorabehera batzuk azaldu ondo-
ren, diagnostikoa laburbildu dezakegu: zorupea tamalez gero eta 
hutsagoa dago eta atmosfera, berriz, gero eta beteagoa (hidrokar-
buroak erauzten ditugu zorupetik eta atmosferara igorri).

Gizarte hau “kondenatua” dago energiaren kontsumoa murriztera, 
eta “kondena” hori planifikatu eta antolatu egin daiteke trantsizioal-
di gutxi-asko onargarri bat izan dadin; bestela, kontsumo murrizte 

Iturria: https://datosmacro.
expansion.com/mate-
rias-primas/opec

PETROLIOAREN PREZIOAREN BILAKAERA LPEE 2022

Prezioa $ / Prezioa €
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hori bat-batean irits daiteke, berehala eta kontrolik gabe eta, beraz, 
ustekabeko egoerak sor daitezke.

Gaur egun Euskal Herrian eta gainerako Europan gozatzen dugun 
sistema ekonomikoak iraunkortasunaren kontzeptutik oso urrun 
dauden ekoizpen prozesuak inplikatzen ditu. Kontsumoa gauza po-
sitibo bat balitz bezala ikusten da. Kontsumoa igotzen bada, ondorio 
baikorrak daudela interpretatzen da; kontsumoa jaisten bada, on-
dorio ezkorrak daudela interpretatzen da; are, muturrera joz gero, 
asko jaisten bada, krisia dagoela esaten da.

Energia arrazoiak direla medio, oso-oso inportantea litzateke bizi-
tzarako garrantzitsuenak diren kontuak planifikatzea eta agertoki 
zailak irudikatzea, bai energiaren prezio altuengatik edo desegon-
korrengatik, bai inflazioagatik eta bai literalki langabeziagatik. Zail-
tasunez betea dator energiaren egoera; hortaz, ongietorria izan bedi 
energiaren ikuspegitik egindako plangintza bat arlo askotarikoetan, 
hala nola bizitzan, gizartean, ekonomian, kulturan, hezkuntzan eta 
osasunean, zailtasunez edo mugaketez osatutako agertoki bat plan-
teatuta. Oso garrantzitsua da udal batek —herritarrengandik hurbi-
lena dagoen erakunde publikoa izanik— errealitate horiek ezagutze-
ko ardura hartzea eta haietara aurreratzea.

1.3.2. Energia erostea

Errealitate geologiko honekin nahasirik, energiaren alorreko oligo-
polioa agertzen da, botere ekonomikoaren sinonimoa dena, azken 
batean boterearen beraren sinonimo. Monopolio hori garatu egin da 
bai azken urteetan baliabide ez berriztagarrien ustiapenerako eta 
bai orain energia berriztagarriak eskala handian ustiatzeko. Hau da, 
substantzia bat bestearekin ordezka badezakegu eta eredua luza-
tzen badugu, pilatutako boterea luzatu egingo dugu.

Energia gizartean sektore estrategikoa denez, oso garrantzitsua 
izango litzateke energiaren ekoizpena, banaketa eta komertzializa-
zioa publikoak izatea, eta errentagarritasun ekonomikoari estu lo-
turik ez doazen irizpideekin kudeatu eta erabakiak hartzeko modua 
izatea. Dena dela, gertaera hori bistatik galdu gabe, garrantzitsua da 
lehenengo urrats gisa, energia publikoaren erabileraren kudeaketa 
ekonomikoan fokalizatzea.

Atal honetan interes berezia hartzen du udalerri batean ordaintzen 
diren prezioak bisualizatzeak eta konparatzeak, edo, are hobe, es-
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kualde edo ibar batean ordaintzen direnak, informazio estatistiko 
gehiago izateko.

Energia kontratu bakoitzeko kontagailu bat eta erreferentzia zenbaki 
bat daude (CUPS, elektrizitatearen kasuan), eta, beraz, tamaina jakin 
bateko udalerrietan kontratu bat baino gehiago agertzen dira. Zenbait 
udalerritako kontratu guztiak konparatzen baditugu, desberdintasu-
nak agertuko dira. Berez diferentziek ez dute zentzurik, prezio desber-
dinak ageri direlako produktu bera erosteko tarifa beraren barrenean: 
energia elektrikoaren unitate bat (kWhe) edo energia termikoaren uni-
tate bat (m3) edo gasolio bolumenaren unitate bat (litro).

Horren egiazko adibide bat Sakanan (Nafarroan) landu zen 2014. 
urtean, diagnostiko energetikoaren gaineko lan bat eginda. Energia 
kontratu guztiekin urtebetean ordaindutako egiazko prezioak azter-
tu zituzten udalerri guztietan, eta desberdintasun esanguratsuak 
aurkitu zituzten. Grafiko honetan, orduan indarrean zegoen 2.0A 
tarifa guztien faktura guztietako aldagaiak islatu ziren. Zutabe ba-
koitzak kontratuen 2014. urteko batezbesteko prezioa irudikatzen 
zuen. Grafikoan handitik txikira ordenatu ziren; horrela, erabilitako 
energia elektrikoaren unitate bakoitzeko (€/kWh) gehien ordaindu 
zuten kontratuak ageri ziren ezkerrean. Zutabe bakoitzak udalerri 
jakin bateko kontratu jakin bat irudikatzen du. 
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Grafikoko ezkerraldean, alderdirik “garestienean”, Ergoieneko Uda-
laren kontratu bat ageri zen; grafikoaren eskuinean, berriz, alderdi-
rik “merkeenean”, Irurtzungo Udalaren kontratua ageri zen.

Ibar edo are udalerri beraren barrenean, erosketa prezio desberdi-
nak zeuden produktu bera erosteko, zuribiderik ez duen gauza.

Grafiko honetan, faktura guztien termino finkoak irudikatu ziren (po-
tentziaren terminoa), eta zuritu ezin den gertaera bera aurkitu zu-
ten, erosketa prezio desberdinak produktu bererako.

Iturria: Xabier  
Zubialde Legarreta

2014KO PREZIOEN KONPARAZIOA, "ENERGIA TERMINOA"  
2.0A TARIFAK (€/KWH)
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Bitxikeria bat ikus zitekeen: baziren kontratuak oso energia prezio 
lehiakorrarekin (€/kWh), baina potentziaren terminoan ez hain pre-
zio onarekin (€/kW) eta alderantziz. Kontsumo handiko instalazio 
batek energiaren prezio apala zuen, nahiz eta potentziaren prezio 
finkoa ez izan hain apala. Kontsumo txikiko instalazio batek prezio 
apala zuen potentziaren terminoan, nahiz eta ez izan hain prezio 
apala energiaren terminoan.

Bi baldintzen onurak jasotzen zituzten kontratuak bisualizatzeko, 
hurrengo grafikoan bi terminoak irudikatu ziren (energiaren prezioa 
eta potentziaren prezioa). Ezin direnez batu, irudikapen grafikoa ezin 
da neurtu inolako unitatetan; alabaina, grafikoki oso baliagarria da 
argi eta garbi bisualizatzeko zein kontratuk duten posizio abantaila-
tsua bi terminoetarako preziorik merkeenak hartuta.

Iturria: Xabier  
Zubialde Legarreta

POTENTZIA-TERMINOAREN PREZIOA (FINKOA) +  
ENERGIA TERMINOAK (ALDAGAIA) 2.0A TARIFA
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Grafikoaren ezkerraldean, alderdirik “garestiena”; grafikoaren es-
kuinaldean, alderdirik “merkeena”. “garestiena” izan edo “merkee-
na” izan, hauxe da udalerri bateko energiaren kudeaketan argi eduki 
behar genukeen galdera: kontratuak ongi planteatuak ditugu, beste 
kontratu batzuekin kontrastatu eta haien segimendua egiten dugu?

Udal batek horrelako galderak egin behar dizkio bere buruari, eta 
oro har. Esan dezakegu energia kontratu kopuru handia badugu eta 
beraz kudeatzen zaila bada gomendagarria dela baldintza finko ba-
tzuk adostuak izatea prezioetan, zeren eta, horrela, behintzat, ziur-
tatuak eta kontrolatuak izango ditugu prezio horiek. Kontratu kopuru 
“txikiagoa” izanez gero edo hura kudeatzeko giza baliabideak eskura 
izanez gero, oro har eta esperientzia aztertuta, lor daitezke baldin-
tza ekonomiko hobeak luzera begira, baldin eta kontratuek baldintza 
ekonomiko aldakorrak ezarriak badituzte energiaren prezioaren go-
rabeheraren arabera, hau da, prezio “indexatuak” dituzten kontra-
tuak.

Era berean, udalerriaren edo ibarraren tamaina nolakoa, planteatu 
ahalko litzateke energia erosteko atari bat, bai inplikatutako udala-
rentzat zein udalentzat eta bai enpresa mailan eta, are, maila par-
tikularrean. Nolako prezio eta baldintza publikoak dituzte energia 
merkaturatzen duten enpresek erakundeentzat, enpresentzat eta 
partikularrentzat udalerri edo ibar honetan?

Iturria: Xabier  
Zubialde Legarreta

POTENTZIA-TERMINOAREN PREZIOA (FINKOA) +  
ENERGIA TERMINOAK (ALDAGAIA) 2.0A TARIFA
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1.4. ENERGIAREN ZERGAK

Kontu hau Espainiako Estatuaren arloan kokatuta, garrantzitsua da 
argi izatea nolako zergak ezarri eta eska ditzaketen udalek; bereizi 
beharra dago nahitaezkoak direnak —ondasun higiezinen gaineko 
zerga, jarduera ekonomikoen gaineko zerga, trakzio mekanikoko 
ibilgailuen gaineko zerga— eta aukerabidekoak —eraikuntzen, ins-
talazioen eta obren gaineko zerga eta hiri-lurren balio-gehikuntza-
ren gaineko zerga—.

Nahitaezko zergen kasuan, ez da beharrezkoa udalek ordenantza 
bat egitea haiek ezartzeko; aldiz, aukerabideko zergen kasuan, bai 
ezarri behar da ordenantza bat non zerga horien kobrantza arautuko 
baita.

Gainerako tributu, tasa eta ekarpen bereziei dagokienez, aukerabi-
dekoak dira. Hau da, udal batek tasa edo ekarpen berezi bat ezarri 
nahi badu, zerga ordenantzaren bitartez arautu behar du.

Bi forma har ditzakete tasek:

• Toki-eskumeneko zerbitzuak emateagatiko edo administrazio-
-jarduerak egiteagatiko tasak, subjektu pasiboei bereziki eragi-
ten dietenak edo onura ekartzen dietenak.

• Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobe-
txamendu bereziagatiko tasak.

Bi modalitateetan udalek erabaki dezakete ordenantza bat edo ba-
tzuk egitea eta horrela jasotzea ezarri nahi dituen tasa guztiak.

Hona hemen zenbait gorabehera; garrantzitsuena ez da hainbeste 
xehetasunetan sartu eta zehaztea zer planteatu behar den udalaren 
kudeaketan; hori udal bakoitzak erabaki behar du; baizik eta adie-
raztea udalak baduela modua ekoizpenari, garraioari eta energia 
kontsumoari loturiko diru sarrerak izateko.

1.4.1. Energia ekoizpen handiko instalazioetarako zergak

Energiaren inguruko zergen alorrean, merezi du aukerabidekoa den 
hobari bat nabarmentzea, udalek arautu dezaketena ordenantza 
bidez; hobariok ondasun higiezinen kuota osoaren %90erainokoak 
ere izan daitezke ezaugarri bereziko ondasun higiezinak dituzten 
taldeen alde, zeinetan sartzen baita energiaren ekoizpenari dago-
kiona. Udal ordenantza horrek zehaztu egin behar ditu iraupena, ur-
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teko zenbatekoa eta funtsezko gainerako alderdi formalak, hobariari 
dagozkionak.

Toki erakundeek autonomia dute zerga arloan, tasa jakin bat ex novo 
ezartzeko bada ere, betiere Toki Ogasunak Arautzen dituen Legean 
datozen manuekin bat etorriz. Autonomia hori zerga ordenantza 
esaten zaienen bitartez gauzatzen du.

Adibide modura, energiaren sektorearen barruan, Ezaugarri Bere-
ziak dituzten Ondasun Higiezinei aplikatzen zaien Ondasun Higiezi-
nen Zergaren kasuan, tasak besteak beste energia ekoizpenera bi-
deratu ahalko lirateke, eta %0,4 eta %1,3 artekoak ezarri, ehunekoa 
udalek berek aukeratuta. Horrek esan nahi du udal batek beste ba-
tek baino bi aldiz zerga-zama handiagoa ezar dezakeela ondasunen 
gainean. Gainera, araudiak ezartzen du udal batek ez badu %0,4 eta 
%1,3 arteko zerga tasarik finkaturik, %0,6ko tasa aplikatuko dela. 
Hori horrela da Ondasun Higiezinen Zerga ezartzea nahitaezkoa de-
lako; eta, beraz, udalak, ordenantzarik ez onartuta ere, %0,6ko tasa 
hori eskatu egin behar du.

Alde horretatik, interesgarria da beste kontu bat, energiaren sek-
toreaz dihardugula: udalek eta energia ekoizten duten enpresek el-
karrekin sinatutako lankidetzak, gehienak eguzki plaken baratzeak 
edo parke eolikoak. Lankidetza hitzarmen horien bidez, kopuru jakin 
batzuk ezartzen dira maiztasun batez, enpresek udalei tokiko zerga 
posibleen partez ordain diezaieten, bai obrak hastean eta bai lante-
giak martxan dauden bitartean, indarrean diren zerga ordenantze-
tan datorrena gorabehera.

Gainera, badira energiaren sektoreari tokian-tokian eragiten dioten 
zerga figura “normalak”. Hauek dira: Prestazio konpentsatzaileenga-
tik ezartzen diren kanonak, Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ) 
(Ezaugarri bereziak dituzten Ondasun higiezinen kategoriarekin 
- EBOH), Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ), Eraikuntzen, 
instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ), Hirigintzako lizentziak 
emateko tasa eta tokiko esparru publikoaren okupazio eta aprobe-
txamenduaren tasa.
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Prestazio konpentsatzaileengatik ezartzen diren kanonak

Zenbait autonomia erkidegok —besteak beste, Andaluziak, Extrema-
durak eta berriki Kanaria uharteek— kanon bat eratu dute, lurzoru 
urbanizaezinak erabiltzeagatik, prestazio konpentsatzaile izenekoa, 
eta udalerriek kudeatzen dute. Haren helburua da lurzoru urbani-
zaezinaren ezohiko erabileragatik eta aprobetxamenduagatik kon-
pentsazioa izatea; besteak beste, parke eoliko bat edo eguzki bara-
tze bat ustiatzeko baimenagatik.

Autonomia arauaren arabera, prestazio konpentsatzaile horren hel-
burua da zerga jartzea nekazaritzarako, abeltzaintzarako, basogin-
tzarako eta antzekoetarako ez diren eraikinei, eraikuntzei, obrei eta 
instalazioei, urbanizaezinaren erregimena duten lurzoruetan.

Ordaintzera behartuta daude baimen eta lagapen horiek eragin di-
tuzten pertsona fisiko edo juridikoak, eta lizentzia ematean sortuko 
dira.

Prestazio edo kanon horien kopurua hura martxan jartzeko behar 
izan den inbertsio guztiaren %10 ere izan daiteke; kanpoan geldi-
tzen dira makinariari eta ekipoei dagozkienak. Udalerriek, dagokion 
ordenantzaren bidez, zenbateko apalagoak ezarri ahalko dituzte, 
jarduera motaren eta inplementazio baldintzen arabera.

Hortaz, autonomiari dagokio araudia sortzea, eta udalari, berriz, ta-
sak ezartzea eta biltzea; eta, kasu horretan, elkarrenganako eran-
tzukizuna dute autonomia erkidegoek eta udalerriek, garrantzi han-
dikoa bera energiaren sektorean.

Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ). Ezaugarri bereziak 
dituzten ondasun higiezinak (EBOH)

OHZren barnean, badago kategoria bat “ezaugarri bereziak dituzten 
ondasun higiezinak” izenekoa (labur beharrez, EBOH), landa eta hiri 
ondasunekin bat egiten duena. Energia elektrikoa ekoizteko diren 
ondasun higiezinak EBOH kategorian sartzen badira, baita energia 
berriztagarriak izanda ere, katastroko balioa biderkatu egiten da es-
ponentzialki.

Energia berriztagarriak 2007ko maiatzean sartu ziren kategoria ho-
rretan, Auzitegi Gorenak hala ebatzita. Parke eolikoei dagokienez, 
zehazki, 417/2006 Errege Dekretuko artikuluaren legezkotasuna az-
tertzen duen epai batek sartu zuen EBOH kategorian.
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Horretan oinarrituta, Auzitegi Gorenak ulertu zuen halaxe dela, par-
ke eolikoak EBOHtzat hartu behar direla, aintzat hartuta higiezinen 
katastroaren Lege testu bateginean ez dagoela ezarririk inolako 
mugarik energia elektrikoaren ekoizpenerako diren ondasunen gai-
nean, salbu eta testu horretan datorren kontzeptua mugatzen duten 
ezaugarriak betetzeko beharretik eratortzen dena.

Era berean, EBOHren parte dira instalazioetan sartzen den makina-
ria, fisikoki haien parte bada edo instalazioei lotua badago; horrek 
nabarmen eragiten du ondasun horien balorazio katastralean. Higie-
zinaren beraren parte dira instalazio eta makina horiek, erabilera es-
pezializatua duen osaera konplexu bat izanik higiezinaren elementu 
nagusiak baitira; hortaz, horregatik sailkatzen dira EBOHetan. Adibi-
de modura, parke eolikoen eta eguzki baratzeen kasuan, berritasun 
nagusia zera da, katastro aldetik baloratu egiten direla bai airesor-
gailuak eta bai eguzki plakak.

Kontua da Auzitegi Gorenaren epaiaz geroztik, EBOH kategoria he-
datu egin zela instalazio Fotovoltaiko eta termosolarretara; izan ere, 
ez zen arrazoizkotzat jo energia elektrikoa ekoizteko diren ondasun 
guztiak erregimen berezitik kanpo uztea.

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ)

Zehazki gasaren ekoizpen jardueraren kasuan, 1175/1990 Erre-
ge Dekretuak 152 Taldean dakar fabrikazioa eta banaketa, eta 
15,866720 €/kW-ko kuota bat ezartzen du.

Horretaz gainera, kontuan izan behar dira, halaber, beste talde ba-
tzuk gasaren sektorerako: 121, petrolioaren eta gas naturalaren 
prospekzioa eta meatzaritza ikerketarako lan auxiliarrak, eta 123, 
gas naturalaren erauzketa, arazketa eta banaketa.

Energia elektrikoaren ekoizpenaz gain, JEZek zergapetuta dago oro-
bat banaketa eta merkaturatzea, nahiz eta gaur egun merkaturatzea 
ez den hor sartzen.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren kasuan, subjektu pasiboak 
zera dira, 58/2003 Legean datozen pertsona fisiko edo juridikoak 
eta entitateak, betiere lurralde nazionalean egiten badira zergape-
tzekoak diren jarduerak.

Hortaz, energia elektrikoaren ekoizlea, garraiolaria, banatzailea 
eta merkaturatzailea izango dira, jarduera zein den. Gaur egun, ba-



G I D A  |  E N E R G I A  H E R R I T A R R E N  E S K U E T A N E D U K I  N A G U S I A K

2 5

dira ekoizleari ezartzen zaizkion zerga honen kuotak jardueraren 
arabera:

• 151.1 epigrafea. - Energia hidroelektrikoaren ekoizpena. Kuo-
ta: sorkuntza potentziaren kW bakoitzeko, 0,721215 €. Energia 
hidroelektrikoa ekoizteko “ponpazkoak” esaten zaien zentralek 
%50a tributatuko dute epigrafe honetan.

• 151.2 epigrafea. - Energia termoelektriko konbentzionala-
ren ekoizpena. Kuota: sorkuntza potentziaren kW bakoitzeko, 
0,420708 €.

• 151.4 epigrafea. - Aurreko epigrafeetan zehaztuta ez datorren 
energia-ekoizpena, mareetatik datorren energia, eguzki ener-
gia, eta abar. Kuota: sorkuntza potentziaren kW bakoitzeko, 
0,721215€.

Era berean, garraiolariaren eta banatzailearen kasuan, honelakoak 
izango lirateke kuotak:

• 151.5 epigrafea. - Energia elektrikoaren garraiolaria eta bana-
tzailea. Kuota: kontratatutako kW bakoitzeko: Udal kuota mini-
moa: 0,042071 €.

• Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ)

Zerga honek, udalerriaren orubeetan, edozein eraikin, instalazio edo 
obra zergapetzen du, obra edo hirigintza lizentzia ateratzeko eska-
tzen bada. Udal bakoitzak finkatzen du zerga tasa, eta normalean 
%4 izango da gehienez ere, egiazko kostu efektiboaren gainean.

2010. urtera arte, EIOZen zerga oinarritik kanpo uzten ziren bai ai-
resorgailuak eta bai parke eolikoetako gainerako makinaria, baina 
Auzitegi Gorenak 2010eko maiatzaren 14an emandako epaiaz ge-
roztik horiek ere sartzen dira. Doktrina hori aplikatuta, EIOZen zerga 
oinarrietan igoera dezentekoa jaso dute parke eolikoek eta gainera-
ko energia berriztagarriek.

Hirigintzako lizentziak emateko tasa

Tasa hau duten udalerrietan ordenantza bidez araututa egoten da. 
2015eko otsailaren 10eko kontsulta loteslean, Tributuen Zuzendari-
tza Nagusiak argitu zuen tasa honen zergak oinarri gisa duela erai-
kuntza-egintzak eta lurzoruaren erabilera hirigintza-araudira egoki-
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tzen diren ala ez egiaztatzeko administrazio-jarduera egitea, orobat 
dagokion lizentzia izapidetu eta ematea.

Oso polemikoa izan zen tasaren zerga-elementu gehienak bat etor-
tzea EIOZekin; esaterako, obren egiazko kostu efektibotik eratutako 
zerga oinarria; izan ere, zergapetze bikoitzeko suposizio bat izan zi-
tekeela eztabaidatzera iritsi ziren.

Alabaina, Auzitegi Gorenak ebatzi zuen bi tributuak erabat bateraga-
rriak direla, izan ere, zergapetzen dena ez da gauza bera: tasaren ka-
suan, proiektatutako obraren legezkotasuna egiaztatzeko administra-
zio zerbitzuen prestazioak eratuta dago, eta lizentzia eman aurrekoak 
dira; berriz, EIOZen kasuan, udalerri barruan edozein eraikuntza, ins-
talazio edo obra egiteagatik da, baldin eskatzen bada dagokion obren 
edo hirigintzaren baimena (lizentzia hori atera edo ez).

Tokiko esparru publikoaren okupazio eta aprobetxamenduaren tasa

Energiaren sektorearen gain doa, halaber, esparru publikoa modu 
pribatuan erabiltzeagatik edo aprobetxamendu berezia emateagatik 
dagoen tasa, zeinaren kuantifikazioa zehaztuta baitator Toki ogasu-
nak arautzen dituen legearen testu bategilean. Bi tributu modalitate 
daude, biak ere energiaren sektoreko konpainietan ondorio zabala 
dutenak:

Edo Oro har eskatzen den tasa, erreferentzia bezala hartuta mer-
katuan nolako balioa hartuko lukeen erabilera edo aprobetxamendu 
horretatik eratorriko litzatekeen erabilgarritasunak, baldin onda-
sunok ez balira esparru publikokoak; hala, ordenantzek balio hori 
mugatzeko modua ematen duten irizpideak eta parametroak ezarri 
ahal dituzte.

Edo Kuantifikazio erregimen berezi baten mende dagoen tasa. Bi-
garren kasuan —kuantifikazio erregimen berezia—, tasa, denik ere, 
esparru publikoaren aprobetxamendua egiten duten konpainiek 
udalerri bakoitzean urtero fakturatzen dutenetik datozen sarrera 
gordinen %1,5ekoa izango da. Era berean, berdin dio enpresak sa-
reen jabeak izan edo ez, baldin eta, ez izanda ere, erabilerarako, sar-
biderako eta interkonexiorako eskubidearen jabe badira.
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1.4.2 Energia garraiatzeko eta/edo banatzeko instalazioetarako zergak

Badira tasak udal esparru publikoko ondareen erabilera pribatua-
ri edo aprobetxamendu bereziari ezartzen zaizkienak. Horrek ma-
niobratzeko marjina zabala uzten die toki erakundeei. Horretarako, 
txosten tekniko-ekonomikoetan oinarritu behar dira, eta horietan 
agerian gelditu behar du egiatan okupatutako esparru publikoaren 
merkatu balioa, hori izango baita, denik ere, udalen zerga eskume-
naren muga.

Zenbateko hori sarrera gordinen %1,5 izango da, aipaturiko konpai-
niek udal bakoitzean urtero fakturatzen duten horretatik. Era berean, 
berdin dio enpresak sareen jabeak izan edo ez, baldin eta, ez izanda 
ere, erabilerarako, sarbiderako eta interkonexiorako eskubidearen 
jabe badira.

Bi jarduerak —banatzea eta merkaturatzea— lotuta doaz erregimen 
bereziaren zergari (sarrera gordinen %1,5 ordaintzen dute), eta he-
rri bideak okupatzen dituzte, garraio sarea norena den gorabehera, 
zeinak kasu askotan ez baitituzte jabetzan izaten, batik bat erakunde 
merkaturatzaileen kasuan. Horrek balio du elektrizitaterako edo gas 
naturalerako, esaterako, baina baita telekomunikazioetarako ere.

Hornidurak gauzatzeko kanpoko sareak erabiltzen dituzten enpre-
sek fakturazioko diru sarrera gordinetatik kenduko dituzte beste 
enpresa batzuei sarbide gisa edo sareen konexio gisa ordaindutako 
kopuruak. Sare horien enpresa jabeek jasotako kopuruak konputatu 
beharko dituzte kontzeptu horrekin beren fakturazioko sarrera gor-
dinetan.

Hau da, bai gas instalazioetan eta bai elektrizitatearenetan, enpre-
sa banatzaileek (kable elektrikoen eta gas hodien jabeek eta kudea-
tzaileek) udalari beren sarrera gordinen %1,5 ordaindu behar diote. 
Enpresa merkaturatzaileek (energia fakturatzen dutenek baina ez 
direnek ez kable elektrikoen eta ez gas hodien jabe edo kudeatzaile) 
enpresa banatzaileei ordainsaria eman eta gero ordaindu behar die-
te udalei bere sarrera gordinen %1,5 (zeinak ondoren lehenengoek 
berdin ordaintzen baitute %1,5). Hau da, udalak energian (elektrizi-
tatean edo gasan) fakturatutako sarrera gordinen %1,5 jaso behar 
du, baina parte bat enpresa banatzaileek ordainduko dute, eta bes-
tea merkaturatzaileek.

Elektrizitatearen enpresa banatzailea edo bestalde gas naturalaren 
enpresa banatzailea bakarra izan ohi da udalerri bakoitzean; alabai-
na, bai elektriken eta bai gas naturalaren merkaturatzaileak aukera 
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askekoak izan ohi dituzte kontsumitzaileek. Hori oso garrantzitsua 
bihurtzen da; izan ere, normalean enpresa banatzaileek automatiko-
ki ordaintzen baitute dagokien %1,5a; izan ere, urte asko daramatza-
te era konstantean hori egiten. Alabaina, enpresa merkaturatzaileek, 
horietako batzuek, kontratu berria merkatura dezakete udalerrian, 
eta gerta daiteke udalak (ez badaki hori eta ez badu erreklamatzen 
dagokion %1,5a) ez duela jasotzen tasa horri dagokion sarrerarik.

Abenduaren 29ko 1634/2006 Errege Dekretuaren 6. artikuluan, lite-
ralki esaten da:

Zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten eta tasa ordaintzera behartuta 
dauden enpresek hiru hilean behin aurkeztu behar dituzte udalerrian 
ateratako diru sarrera gordinak, aurreko hiruhilekoari dagozkionak. 
Aitorpenean, arau horren arabera kalkulatu behar da tasaren zenba-
tekoa. Hau da, zenbat energia fakturatu den, zein preziotan eta guztira 
fakturatutakoa zenbat den zehaztu behar dute.

Ez gutxitan, enpresek ez dituzte hiru hileko txosten horiek ematen, 
eta garrantzi berezia du horrek, enpresa banatzaileek txostenak 
emateko orduan, bezero gisa darabiltzan enpresa merkaturatzai-
leen zerrenda barne, haiekin duen kontratu kopurua, energia eta 
fakturazioa barne. Hala, energiaren enpresa banatzaileei hiru hiletik 
txosten hori eskatuta, enpresa merkaturatzaileek erregistratutako 
sarreren segimendu ona egin daiteke.

Nafarroaren kasuan, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak 
hitzarmenak eginak ditu elektrizitatearen eta gasaren banatzaile 
eta merkaturatzaile batzuekin. Kasu horietan, enpresek ekonomiko-
ki ordaintzen diote federazioari eta horrek udalari. Alabaina, udalek 
beti jaso behar dituzte, garaiz, ordainketa gutunak zeinetan adiera-
zita baitator fakturatutako energia, fakturazio ekonomiko gordina, 
%1,5eko tasaren kalkulua, eta abar, zeren eta enpresa merkatura-
tzaile guztiek ez baitute hitzarmena sinaturik, eta, beraz, ezinbes-
tekoa da enpresen erregistroa eguneratuta izatea dagokion tasaren 
diru sarrera ziurtatzeko.

1.4.3. Autokontsumorako instalazioen zerga

Toki erakundeek autonomia dute zerga arloan onura jakin bat arau-
tzeko, baita Toki Ogasunen Lege Arautzailearen esparruan ere. Hau 
da, garrantzitsua izan daiteke udalak ezin hobeki ezagutzea ener-
giaren ekoizpenaren, garraioaren eta erabileraren ondorioz sorra-
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raz dezakeen edo sorrarazi behar dituen tasa posibleak eta diru sa-
rrerak. Baina, era berean, garrantzitsua izan daiteke udal batek ezin 
hobeki ezagutzea ekintza jakinei sorraraz diezazkiokeen edo so-
rrarazi behar dizkien abantailak edo onurak, bideratuta daudenean 
kontsumoguneetan energia aurreztera edo ekoizpen orekatua egite-
ra autokontsumoko instalazioen bidez eta gaindikinekin konpentsa-
tuta, hau da, kontsumitutakoaren zati bat bertan ekoizteko helburu 
esklusiboarekin.

Instalazioaren ezaugarrien arabera, udal araudiak zehaztu dezake 
ea nahikoa den obra aitorpen arduratsu bat egitea eta/edo obra au-
rretik jakinarazi behar den edo obra-baimena eskatu behar ote den.

Obra-baimena eskatzekotan, izapide arrunta edo sinplifikatua izan 
daiteke, baina edonola ere, udalak erantzuna eman eta lagapena 
egin behar du. Instalazioa nolakoa den eta udal araudia nola dagoen, 
obra txikitzat edo handitzat hartuko da eta, edonola ere, teknikari 
eskudunak sinatutako proiektu teknikoa beharko da.

Udal araudiak orobat eska ditzake haizearen eta/edo elurraren kar-
ga eta erresistentzia azterketak, baldin eta teilatuan kokatuta ba-
daude, baita antzeko beste azterketa batzuk ere.

Toki ogasunak arautzen dituen legeak dakarrenez, administrazioek 
hobariak onets ditzakete beren zerga ordenantzetako zerga jakine-
tan energia berriztagarriak instalatzeagatik.

• Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergaren likidazioa 
egiteko orduan, lege horrek dio %95eko hobaria ere izan deza-
keela.

• Ondasun higiezinen gaineko zergak, berriz, ezartzen du zerga or-
denantzetan OHZren kuota osoaren %50eko hobaria ere arautu 
daitekeela instalazioa baldin bada aprobetxamendu termikorako 
(eguzki hargailu termikoak) edo aprobetxamendu elektrikorako 
(modulu Fotovoltaikoak) edo aprobetxamendu eolikorako (mikro 
aerosorgailuak).
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1.5. LEHENTASUNA: ENERGIA AURREZTEA

Euskal Herriko udalerri batean, energia burujabetzarako proposamen 
batek kontsumoa gutxitzetik abiatu behar du, eta alde horretatik au-
rrezpenak izan behar du zutabe nagusia abiaburuan. Energia gastua 
gutxitzea aurrezpena da pertsonentzat eta Administrazio Publikoen-
tzat, baina aldi berean gizarte kultu, moderno eta eboluzionatu ba-
ten sinbolo izan behar du horrek, ulertuz eta errespetatuz gainerako 
gizakiekiko, ingurune sozialarekiko eta ingurumen hurbilarekiko izan 
behar diren harremanak. Energia aurreztea aberastasuna sorraraz-
teko tresna indartsu gisa interpretatu behar da. Energia aurrezten 
badugu, dirua aurreztuko dugu, eta diru hori ez da joango energiaren 
oligopolioa kontrolatzen dutenen eskuetara; hemen geldituko da, es-
kura, gure udalerrian ditugun lehentasunetan erabilia izateko.

Oro har, eta Euskal Herriko gaurkotasunetik abiatuta, udalerri ba-
tek kontsumo arduratsua egingo badu nahitaez pasatu behar du de-
sazkundetik. Baina desazkundea ez da ezer positiboren sinonimo. 
Desazkundea, hazkundea bezala, zehaztasunez deskribatu beharra 
dago. Zertaz dihardugu? Desazkundea ez da planteamendu zehatz 
bat, hazkundea bera ere planteamendu zehatz bat ez den bezala. 
Hazkundean diren errealitate mota asko daude, eta desazkundean 
diren errealitate mota asko daude. Oro har, eta batezbesteko esta-
tistika gisa, dagoeneko jada desazkunde batean gaude, etorkizuna 
2008an hasi baitzen.

Oraintxe bertan, udal ardurak dituen batek erantzukizun historikoa 
du gizartean desazkundearen agertoki jakin bat proposatzeko; hor-
taz, zeregin zail bat dauka, ekintzen plangintza bat proposatzea xede 
den agertoki horretarantz joateko.

Botere ekonomikoak dituztenek ere agertoki jakin bat proposatzen 
saiatzen ari dira gizarteari, eta, era berean, ekintzen plangintza bat 
dute xede duten agertoki horretarantz joateko; hori bai, agertoki hori 
ez da hain publikoa eta gardena.

Hain zuzen ere, hipotesi arrazoitu bat dago dioena COVID-19aren ku-
deaketako neurri asko goitik behera hartzen ari direla helburu jakin 
batekin: gizarte plastikoago eta maneiagarriago bat egitea pande-
mian inokulatu dituzten bi osagairekin: beldurra eta banaketa sozia-
la. Bi osagai interesgarri beherantz doan gizarte hau gizarte-eredu 
jakin baterantz moldatzeko, hori bai, goitik planifikatutako desaz-
kunde jakin baterantz. Eliteek erabakia dute zer egin behar dugun 
gizarte gisa, nola gutxitu behar dugun gure kontsumoa, nolako de-
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sazkunde eredua hartu behar dugun, eta jakina zenbait pribilegiori 
eusten saiatzen ari da.

Hipotesi arrazoitu bat besterik ez da, baina udal ardurak kudeatzen 
ari den batek erabakiak hartzeko ardura historikoa du, baita hipote-
si hori egiazko agertokia izanda ere; izan ere, egiazkoa (zalantzarik 
gabe) da behar historikoa dagoela desazkunde agertoki jakin bat de-
finitzeko gizartearentzako proposamen gisa.

Kontsumo arduratsuak bi hanka ditu: “beharren” arabera kontsu-
mitzea (beharrak definitu behar dira, kontu erraza ez dena) eta, bi-
garrenik, kostuetan, dauden kostu guztiak sartzea: ekonomikoak, 
ingurumen arlokoak, soldata kondizioetarako kostu arrazionalak, 
osasun kostuak, eta abar.

Gizartea berrantolatzeko zeregin zaila, eta gizartea bezala natura, 
harreman zirkularrak, bere buruari oinarrizko beharrak hornitzeko 
gauza diren gizarteak, beren baliabideak era iraunkorrean eskura 
izango dituztenak. Kontsumo eta ekoizpen mailak era paraleloan eta 
planifikatuan murriztea da koxka.

Desazkundeak gertatzeko —berdin dio nolako agertokia proposa-
tzen den—, murriztu egin behar dira, zalantzarik gabe, pertsona edo 
herri batek dituen maila ekonomikoak eta materiala pilatzeko gaita-
suna, baina giltzarria da ulertzea horrek ez duela esan nahi nahitaez 
bizi kalitatea okertzea. Kontua da material pilaketa gutxitzea eta aldi 
berean ongizatea (hau da, bizi kalitatea eta denbora) handitzea.

Herri batek petrolioarekin duen mendetasuna nola gutxitu aztertze-
tik hasi behar du nonbaitetik abiatu behar eta. Horretarako, tokiko 
ekimen sorta bat behar du.

Abiapuntu horretatik hasita, ez dago formula jakin bat edo formu-
la itxi bat; aurreneko galderarekin bat etorri “baino” ez dugu egin 
behar. Nola handitu dezakegu modu esanguratsuan herri honen gai-
tasuna energiaren, materialen, klimaren eta ingurumenaren krisia-
ren ondorioak gutxitzeko? Emantzat jotzen da hiri baten “trantsizio” 
bidea —adibidez, Donostiarena (Gipuzkoa)— herri batenetik desber-
dina izan behar duela —esaterako, Aramaiorenetik (Araba)—.

Baina planteatzen diren ekimenek koherenteak izan behar dute bes-
te gizarte eredu batera jotzeko helburu eta asmo nagusiarekin, eta, 
horretarako, arrazoizko denbora inportante bat behar da; zenbait 
kasutan, gutxienez 15 edo 20 urteko epeez ari gara; eta, edonola ere, 
ez da legealdi bakarreko gorabehera.
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Egoera konplexua dela ikusita, ez dago irtenbide errazik eta laburbi-
derik. Horregatik, funtsezkoa litzateke energiaren sektorea publikoa 
izatea, behinola izan zen bezala. Horrela, gizarte gisa, luzera begi-
rako erabaki estrategikoak hartu ahalko lirateke, eta ez esklusibo-
ki berehalakotasunez eta errentagarritasun ekonomikoari begira 
planteaturik. Gaur egun, epe laburraren eta etekin ekonomiko maxi-
moaren aterkipean bizi gara.

Ezinbestekoa da herri batek sorrarazten duen gizartearen energia 
eredua erabakitzeko eskubidea berreskuratzea. Erabakitzeko gaita-
sun demokratikoa izatea besterik ez da hau.

Energiaren aurrezpenean, aurreneko lehentasun gisa, argi izan 
behar genuke energia termikoaren eskaria gutxitzea dela pausorik 
inportanteenetako eta oinarrizkoenetako bat; ulertzeko kontu erra-
za. Energia termikoa erabili (batik bat beroa baina baita hotza ere) 
eta diruz ordaintzen dugu, eta, ondoren, hormetatik eta leihoetatik 
barrena eskapatzen da, edota zirrikituetatik eta arrakaletatik. Be-
rotze sistemaz edo aire girotuaz hitz egin aurretik eraikin bat ongi 
babesteaz hitz egin beharra dago. Tenperatura eta hezetasuna erre-
gulatzeko, lehenengo, gure larruazala dago; ondoren, ehunak, eta, 
hirugarrenik, eraikinaren “larrua”; laugarrena atmosferaren “la-
rrua” litzateke.

Eraikin baten babesa eta energia termikoa ulertzeko, ontzi bete ura-
rekin pareka dezakegu. Ontziko ura eskapatu eta galdu egiten da on-
tziak zuloak dituelako; ontzia hustu egiten da. Bi erabaki har daitezke 
ontziko uraren mailari eusteko. Lehena da jarioak konpontzea; ura 
nondik eskapatzen den bilatu eta zuloak eta arrakalak estaltzea, urik 
ez galtzeko maneran. Bigarrena da ur kontsumoa handitzea uraren 
mailari eusteko, ahaztea jarioa duela eta txorrota gehiago irekitzea 
ontzira ur gehiago joan dadin eta maila bera izan dezan. Bi erabaki, 
mailari eusteko: jarioak saihestea ontzia konponduz edo sartzen du-
gun ur kopurua handitzea. Eraikin batean konfort termikoaren mai-
lari eusteko, jarioak saihesten saia gaitezke, babesa optimizatuta, 
edo, bestela, instalazioetan sartzen dugun energia kopurua handitu.

1.6. ENERGIA ERAGINKORTASUNA, BIGARREN PAUSOA

Energia burujabetzarako bidean ezinbestekoa da energiaren kon-
tsumoa eta eskaria zinez murriztea (bi gauza desberdin dira). Es-
karia gutxitzeko, egiturazko aldaketa sakon bat egin behar da, gaur 
egungo gizartearen eredua aldatu; beharrizanak zein diren eta zein 
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ez eztabaidatu; eta hori aurreko atalean landu dugun “aurrezpena-
ren” kontzeptuari lotua dago.

Energia eraginkortasunak kontsumoa murriztu dezake (ezin du es-
karia gutxitu, hau da, energia eraginkortasunaren ondorioz energia 
hobeki aprobetxa daiteke, “bidean” galera gutxiago izan). Energiaren 
sektorean eraginkortasunaren kontzeptua maiz nahasten da ener-
giaren aurrezpenarekin eta energia berriztagarriekin.

Uraren metafora erabiltzen badugu, beharbada errazagoa da uler-
tzen. Eraginkortasuna urari aplikatuta, interpreta daiteke edo ur isu-
riak konpontzea dela, edo tantaka ari diren iturriak konpontzea, edo 
tantakako ureztatze sistema erabiltzea soberako ur gutxiagoa gas-
tatzeko, eta abar. Hau da, eskari berarekin jarraitzea (adibidez, lan-
dare kopuru bera jartzea baratzean) baina urik alferrik galdu gabe. 
Eraginkortasunak inola ere ez du zalantzan jartzen zein motatako 
landareak dauden baratzean, beharrezkoak ote diren, ezta zein ne-
kazaritza eredu dagoen; besterik gabe, bidean ur gutxiago galtzen 
saiatzen da. Hori ulertuta, ez da arinkeria esatea energia eraginkor-
tasunak oso gaitasun mugatua duela gaur egungo energia eredua 
edo gizarte eredua eraldatzeko. Energia eraginkortasuna baliaga-
rria eta beharrezkoa da, eta trantsizioaren barnean aintzat hartu 
beharreko beste elementu bat da, baina huts egitea da erantzuki-
zuna aurrerapen teknologikoei uztea. Urteak daramatzagu teknolo-
giaren errendimendua optimizatzen, eraginkortasuna hobetzen eta 
hala ere urteak dira pertsonako urtean kontsumitzen dugun energia 
goraka doala.

“Jevonsen paradoxa”: XIX. mendearen amaieran, baporezko makina 
garatzearekin, William Stanley Jevonsek zera iragarri eta baieztatu 
zuen, hobekuntza teknologikoarekin energia eraginkortasuna hobe-
tu ahala probabilitate handiagoa zegoela baliabide horren kontsu-
moa gutxitzeko baino handitzeko. Kontraesana zirudien.

Baporezko makinaren hobekuntzak, nabarmen hobetu zuen maki-
na hori, eta, beraz, asko gutxitu zen ikatzaren kontsumoa. Pentsa 
zitekeen horrek ikatz kontsumoa gutxituko zuela, baina, hain zuzen 
ere eraginkortasuna dela eta (makinako ikatz gutxiago erabilita, ba-
porezko makinaren kostu ekonomikoa gutxitu egin zen), horrek es-
kuragarriagoa egin zuen ikuspegi ekonomikotik, eta ikatza gehiago 
erabiltzen hasi ziren, baporezko makinak industriako beste hainbat 
alorretara zabalduta. Era berean, ikatzaren guztizkoa igo egin zen, 
nahiz eta makina jakin bakoitzeko ikatz kopuru txikiagoa behar izan. 
Energia eraginkortasuna handitzearekin ikatz kontsumoa handitu 
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zen. Autoetan energia eraginkortasuna handituta gutxitu egin ahal 
da energiaren kontsumoaren guztizkoa? Erantzuna ezezkoa da.

Zenbat energia ekoitzi behar da gizarte bat egiaz kontsumitzen duen 
energiarekin hornitzeko? Urarekin bezala, bidean energia galerak 
daude, energia alferrik galtzen duten ekipoak, eta abar. Hau da, egiaz 
kontsumitzen dena baino energia gehiago ekoitzi behar da. Horrek 
energia ereduaren eraginkortasuna definitzen du.

Kontsumo apaleko LED bonbilla bat eraginkorragoa da bonbilla gori 
bat baino, baina ez da inola ere arrazoizkoa bai bata eta bai bestea 
alferrik piztuta edukitzea.

1.7. AZKENIK, ENERGIA BERRIZTAGARRIAK. IRIZPIDE NAGUSIAK

Argi dago energia berriztagarriek ez dutela eredua aldatuko. Ener-
gia berriztagarriek erregai fosiletatik datorren energia kontsumis-
mo guztia edo parte bat ordezka dezakete, baina gizarte eredua eta 
energia eredua lehengo berak izango lirateke. Berberak.

Gaur egun, energia elektrikoaren ekoizpena zentralizatuta dago, 
elektrizitatearen gehiena instalazio handietan ekoizten da: ziklo kon-
binatuko hiru zentral Castejonen (Nafarroa), ziklo konbinatuko zen-
tral Bizkaiko badian (Bizkaia), zentral nuklearra Garoñan (Espainia) 
eta zentral nuklearra Golfechen (Frantzia). Orain, baita energia be-
rriztagarriekin ere, energia elektrikoa zentralizatzeko asmoa dago.

Gune kontzentratuetan energia elektriko kopuru handia ekoizten da, 
eta ondoren energia elektriko hori banatu eta garraiatu egin behar 
da lurraldean barrena. Garraioa dela medio, batetik energia galdu 
egiten da (elektrizitatearen parte bat goi tentsioko lineetan galtzen 
da bidean), eta bestetik aztoramendua eta osasun arazoak eragiten 
dira.

Kalkulatzen dute energia elektrikoaren %4 galtzen dela garraio sa-
reetan. Hura saihesteko giltzarria den elementu bat dago, eta ez da 
behar aurrerapen teknologikorik, zentzu komuna baizik: ekoizpen 
guneen eta kontsumoguneen hurbiltasunak garraio sarean galtzen 
den energia gutxitzen du.

Bestalde, dagoen eskaria baino askoz potentzia instalatu handia-
goa dago; zentzugabea eta irrazionala da baina halaxe da. Baten 
bati bururatuko litzaioke etxean bi galdara izatea, bat funtzionatzen 
eta bestea erabiltzeko asmorik gabe geldirik?, horixe da daukaguna 
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gaur egun. Nahiz eta energia elektriko asko alferrik gastatzen du-
gun, dagoen eskaria baino askoz gaitasun handiagoa dago energia 
ekoizteko, besteak beste ez delako izan energiaren plangintza pu-
bliko bat.

Energiaren sektorearen plangintza publikorik izan ez denez eta no-
rabidea interes ekonomiko espekulatzaileek markatu dutenez, gutxi 
batzuen eskuetan diren ekoizpen instalazio handiak sortu dira, eta 
haiek arduratu dira Euskal Herrian ekoizten den energia ia guztiaz.

Energia burujabetzako irizpideak darabiltzan edozein energia plan-
gintzak argi eta garbi defendatu behar ditu lurraldean banatutako 
instalazio txikien ugaritasuna, eta ez lurraldean leku gutxitan zen-
tralizatutako instalazio handiak. Hobe da instalazio asko jende asko-
ren eskuetan egotea instalazio gutxi jende gutxiren eskuetan egotea 
baino.

Energia kontsumoguneetatik hurbil ekoiztea eta are kontsumogu-
neetan beretan ekoiztea; esaterako, eraikin batean. Eraikinek ener-
gia kontsumitzen dute; behar den gainazala badute, energia ekoizte-
ko erraztasunak eman beharko litzaizkieke.

Hemen, bete-betean sartzen gara balantze garbiaren edo autokon-
tsumoaren ereduan eguzki instalazio fotovoltaikoez eta minieoli-
koez dihardugula.

Energia eredu deszentralizatuak, gainera, bere alde onak ditu, ze-
ren eta kontsumogunetik hurbil daudenez, banaketan galtzen den 
energia gutxitu egiten da. Eredu horretan, goi tentsioko linea gutxia-
go beharko lirateke, aberastasuna sortuko litzateke, komunitatetik 
hurbil lanpostuak sortuko lirateke, erabakimen handiagoa izango li-
tzateke; gainera, sentsibilizazioaren eta prestakuntza sozialaren al-
derdiak ditu, izan ere, hurbiletik ezagutuko baikenuke gure energia 
eredua edo gizarte eredua.

Ingurune geografiko honetan, kudeaketa publikoa izatearen aurka-
koa izan da joera. Esternalizatu eta azpikontratatu egin izan da “era-
ginkortasun” maximoa lortzeko aitzakiarekin. Energiarekin gauza 
bera gertatu da. “Eraginkortasunik” handiena lortzeko aitzakiarekin, 
kanpoko enpresen esku utzi da energiaren kudeaketa, ekoizpena, 
banaketa, merkaturatzea, mantenimendua eta abar.

Alabaina, planteamendua bestelakoa izan daiteke, eta bestelakoa 
izan behar du. Kanpoko enpresen eta jende adituaren beharra izan 
daiteke, baina kontua da energia ahalik eta modurik publikoenean 
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kudeatzen saiatzea. Horrela, ikasi egin daiteke, erabilera barneratu 
eta erabaki garrantzitsuak hartu gizartetik beretik eta erakunde pu-
blikoetatik beretatik. Badira erabakiak energiaren sektorean ez lira-
tekeenak arlo pribatutik hartu behar, eta batik bat badira erabakiak 
luzera begira hartuak izan beharko luketenak.

Energia banatzeko sare publiko bat izatea, berogailu sare publiko bat 
izatea edo energia berriztagarrietatik datorren elektrizitatea mer-
katuratzen duen eta gizartera irekia dagoen kooperatiba bat sortzea.

Energia berriztagarriek zeregin garrantzitsua izan dezakete edozein 
herrik energia burujabetzara egin beharreko bidean; alabaina, ez da 
kasualitatea ibili beharreko bidearen ia azken zatian planteatu iza-
na energia berriztagarriak. Energia asko gastatzen duten eraikinak 
dauden bezala eta energia berriztagarriaren instalazio bat bistara 
dutenak dauden bezala, badira gizarteak energia asko alferrik gas-
tatzen dutenak eta energia berriztagarrien instalazioak bistara di-
tuztenak. “Energia berriztagarri” kontzeptuaren izenean, gehiegitan 
gertatzen da herri edo gizarte bat energia burujabetzatik urruntzen 
duten ekimenak gauzatzea. Marketin berdeak saldu egiten du, baina 
dena ez da ortzadar kolorekoa. Besteak beste, gaur egungo kontsu-
mo ereduarekin jarraitzen badugu eta energia berriztagarriek kon-
tsumitzen duguna eman diezaguketela uste badugu, horrek ezkuta-
tu eta estali baino ez du egiten gizartean dagoen energia krisiaren 
egiazko jatorria.

Energia berriztagarriak oraindik gutxi garatuta daude, nahiz eta ba-
duten potentziala. Eraikin, herri eta hiri bakoitzean, aprobetxamen-
durako egiazko posibilitateak daude, eta leku bakoitzean desberdi-
nak izan daitezke posibilitate horiek. Hori da gako interesgarrietako 
bat gai honetan, energia berriztagarriak lurraldera, gizartera eta 
berezitasun bakoitzera egokitzea, gizartean barneratzea eta lurral-
dean barreiatzea.

Alabaina, aipatu beharrekoa da oro har energia berriztagarriek es-
kulana behar dutela instalatuak eta mantenduak izateko, zehaztasun 
handiagoa behar dutela diseinu aldetik, segimendua egiten denbo-
ra gehiago eman behar dela, xehetasunetan segimendu handiagoa 
egin behar zaiela, ez direla berriztagarriak ez diren instalazioak bai-
no “errazagoak”. Garrantzitsua da horrelako kontuak barneratzea.
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1.8. UDALEN ZEREGINA

1.8.1. Udal Plangintza

Hazkuntza ez planifikatuak eta desordenatuak ondorio ezkorrak 
ekarri ditu energia eta ingurumen aldetik.

Hiri edo udalerri bat planifikatzen bada gainazal handietan kontsu-
mi dezan, energia gehiago kontsumituko du tokiko komertzio txiki 
eta hurbileko batean kontsumitzen duen udalerri batek baino. Plan-
gintzek eta erabakiek berekin dakarte energia gehiago edo gutxiago 
kontsumitzea.

Lan egiteko posibilitate asko dago energia burujabetzaren bidean, 
udal mailako lanetik hasita: ordenantzak, araudiak, energia eredua-
ren plangintza, udalerriak energia berriztagarria ekoizteko dituen 
gaitasunen zerrenda egitea, energiaren kontsumo publikoa gutxi-
tzea, eta abar.

Udalerrietako hirigintza araudi askotan, irizpide estetikoari begirako 
xehetasun asko sartzen dira, baina gutxitan hartzen da irizpiderik 
energiaren edo iraunkortasunaren aldetik.

Udal plangintza potentzialtasun handiko tresna da eta gizartearen 
konplize izan behar du herri baten energia burujabetzarako bidean.

Etxegintza ez da besterik, eredu kontsumistari eusten dioten hanke-
tako bat baizik, eta gu horren konplize gara; beste hanketako batzuk, 
berriz, garraioa, industria, zerbitzuak eta nekazaritza eta abeltzain-
tza dira. Alabaina, eraikin batek, gizartearen metafora gisa harturik, 
posibilitate asko ditu gizarte batean planteatu behar litzatekeena 
praktikan jartzeko, zeina eskalan jarrita askoz ere konplexuagoa 
izango bailitzateke.

Eraikin bat herri edo lurralde gisa harturik, udalerri batean ener-
gia burujabetzaren bidean eman beharreko pauso berak eman ahal 
dira: energiaren kontsumoa diagnostikatzea eta monitorizatzea, 
kontsumitutako energia ikuskatzea, aurrezpen termikorako neurriak 
planteatzea, argindarraren aurrezpenerako neurriak planteatzea, 
energia eraginkortasunerako ekimenak planteatzea, eraikin batean 
bizi direnak sentsibilizatzea eta formatzea, jendea aldaketetan inpli-
katzeko erabakiak elkarrekin hartzea, tokian-tokian kontsumitzea, 
eraikin bateko hondakinak irizpide iraunkorrekin kudeatzea, ur kon-
tsumoa gutxitzea eta euri urak jasotzea, gaur egun dagoen eraikina 
nola eraldatuko genukeen planifikatzea, eraikin horretan energia 
berriztagarriak tipologia eta tamaina aintzat harturik ezartzea.
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Eraikin batean egin daitekeen ibilbideak erakuts dezake udalerri batean 
energia burujabetzarantz nola jo. Eraikin bat herri baten metafora da 
eskalan jarrita. Horregatik, eraikin bat energia burujabetzarantz birgai-
tzeko edo diseinatzeko erronka planteatuta, zinezko ariketa bat egiten 
da gizarte batek erabateko energia burujabetzan bizitzeko nola egin 
behar lukeen eskalan planteatzeko; gizarte iraunkor bat, azken batean.

1.8.2. Energia pobrezia

Pobrezia energetikoa termino bat da, zenbait egoerari erreferentzia 
egiteko erabiltzen dena; egoera horietan, etxe batzuek ezin izaten 
dute ordaindu erosotasun termiko egokiari eusteko behar duten 
energia-kopurua. Ezin diote ordainketari aurre egin, edo ordaintzea 
bera gehiegizko gastua da duten diru-sarrera mailarako.

Azken batean, bitarteko ekonomikoak falta dituzte etxe batean kon-
fort termikoa edo elektrikoa izateko, eta hori, jakina, ondorio asko 
izaten ari da besteak beste jendearen osasunean, are gizarte baz-
terketa sorrarazteraino.

Gaur egungo egoera ekonomikoa familia askoren bizitza baldintza-
tzen ari da. Gai horretan, aurren-aurrena argi izan behar genuke 
guztiz zilegi izan beharko litzatekeela herrialdez herrialde energia 
pobrezia jasaten ari diren etxeen zerrenda zehatz bat eskatzea. 
Lehenik eta behin, diagnostikoa egitea, egoera zein den ikusteko, eta 
ondoren irtenbidea planteatzea.

Nola iritsi gara honetaraino?, oinarrian hiru hankak eusten diote bidega-
bekeria honi: energiaren prezioaren gorakadak, familien diru sarreren 
beherakadak eta etxeek energia aldetik duten eraginkortasun faltak.

Zenbaitetan, familiei bitarteko ekonomikoak emanda konpondu nahi 
izaten da gai hori, etxeek eskatzen duten energiaren ordainketa ber-
matuta; batzuetan, tarifa bereziak planteatzen dira etxe horientzat, 
eta abar.

Alabaina, ikuspegi gehiago ere izaten dira; izan ere, gai hori eralda-
ketarako aukera gisa ere ikus daiteke. Etxe horiek birgaitu, askoz 
energia gutxiago behar izan dezaten eta hala energiari loturiko kos-
tu ekonomikoak askoz txikiagoak izan daitezen.

Hau da, etxe baten konfort termikora bi bidetatik hel daiteke: ener-
giaren kontsumoa ordainduta edo etxearen energia eskaria gutxitu-
ta; bi aldeetatik konfort tenperatura berdinera heltzen da.
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Interesgarria litzateke egoera hori aprobetxatzea, irtenbidea etxeen 
energia eraginkortasuna hobetzea izan dadin; horrela, arazoari 
egiturazko konponbidea emango litzaioke eta zaurgarritasuna de-
sagertuko litzateke bai energiaren prezioaren aldetik eta bai diru 
sarreren beherakadaren aldetik. Interesgarria izango litzateke “kri-
si” hitza aukeraren esanahiarekin erabiltzea; kasu honetan gauzak 
eraldatzeko.

Hau da, energia pobrezia duen etxe batean gertatzen dena eskala-
ra uler liteke etorkizunean Euskal Herrian gerta litekeenaren adibi-
de gisa: energia kontsumo handia, energiaren prezioaren gorakada 
eta diru sarrera beherakada. Muturreko zailtasuna energiari loturiko 
kostuei aurre egiteko. Are gehiago, dagoeneko gertatzen ari da hori 
guztia erdibideko eskala batean. Badira udalak zailtasunak dituzte-
nak energia fakturei aurre egiteko hori dela medio: energiaren kon-
tsumismoa, energiaren prezioen igoera eta diru sarreren beherakada.

“Energia burujabetza” izan daiteke planteamendua energia pobrezia 
duten etxeetarako. Haiek birgaitzea ez dadin egon oligopolioen men-
de edo kanpoko gorabeheren mende; hau da, hitz teknikoak erabili-
ta, etxe horiek birgaituz “energia eskari nuluko” eraikinak bihurtzea, 
edo etxe pasiboak, edo energia positibokoak, eta abar. 
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2.1. KONTZEPTUAREN DEFINIZIOA. EUROPAKO LEGEDIA

Testuingurua

2018 eta 2019 urteetan Europako Batzordeak energiaren sektorea-
ren inguruko bi zuzentarau jarri zituen martxan. Dokumentu ho-
rietan trantsizio energetikoa bizkortzeko premia azpimarratzen da 
eta hori posible egiteko, besteak beste, Energia Komunitateen rola 
adierazten da. Zuzentarauek, alde batetik, Energia Berriztagarrien 
Komunitatea1 (EBK) definitzen dute eta, bestetik, Herritarren Energia 
Komunitateak2 (HEK). Tokian toki egun existitzen diren hainbat eki-
menei esker behetik gora diseinatutako politikak errealitate bihur-
tzen dira. Dinamika hori areagotzeko, Europako Batzordeak ener-
giaren arloan Energia Komunitate diren eta izango diren ekimenak 
sustatu, bultzatu eta sendotu nahi ditu. 

Ez dugu, hala ere, urrutira joan beharrik ekimen kolektiboen berri iza-
teko eta haien garrantziaz jabetzeko. Atzera begiratu besterik ez dugu, 
adibidez, hemen bertan auzolanek edota batzarrek izan duten garran-
tzia ikusteko, izan lan edo behar konkretuetarako nahiz herritarren 
antolamendurako. Ereduak eta baldintzak denborarekin aldatzen joan 
badira ere, helburu berbera dute funtsean Europako proposamenek 
eta ezagun ditugun ohiturek: tokian tokiko baliabideak erabiliz, de-
nontzat onuragarria den horretan jardutea. Izan herri bideak, basoak, 
eraikinak, ura edota, kasu honetan, energia. Hori horrela, esan daiteke 
goitik datozen irizpideak nolabaiteko aitorpena direla ezagun ditugun 
eta behetik datozen modu eta antolamendu jakin batzuei, nora goazen 
jakiteko lagungarri izango baita nondik gatozen horri erreparatzea. 

Energia  
komunitateak

Goiener

1. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32018L2001&-
from=EN

2. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32019L0944&-
from=EN

Energia, gizarte 
ikuspegi orokor 
batetik

Energia 
komunitateak

Parte hartze 
prozesuak 
komunitate 
energetikoetan

Dirulaguntzak eta 
aholularitza
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Garai bateko moduak gaur egungo behar eta baldintzetara egokitu 
beharko dira, baina tokian tokiko baliabideak erabiltzearen garran-
tziak indarrean darrai: baliabide naturalak, teknologikoak, ekono-
mikoak eta, kasu honetan batez ere, giza-baliabideak. Azken horri 
arreta berezia jarri beharko zaio nora goazen argi izan nahi badugu, 
eta horrek berebiziko garrantzia hartzen du bizi dugun krisi garaio-
tan. Klimarena, ekonomikoa, zaintzarena edota osasun krisia dira 
azken aldian zeresan gehien ematen dutenak, baina horietaz gain 
ere bestelako krisiek gero eta beharrezkoagoa egingo dute tokiko-
tasunaren bidez burujabetzari heltzea, zer esanik ez energiaren kri-
siak, edota lehengaienak. 

Egoera horretan, erresilientziaren beharra azaleratzen da, beste 
batzuen artean bertan bertakoaren eta garaian garaikoaren logikari 
jarraituz, herritarrek herritarrentzat eginda. Energiaren kasuan, itu-
rri berriztagarriak dira logika horretara gehien gerturatzen direnak. 
Energiaren inguruan antolatzeko moduari dagokionez berriz, Ener-
gia Komunitateak. Bi horien arteko uztarketaren bidez, beraz, izango 
du gizarteak gaitasun hobea egoera ezberdinen aurrean erantzun 
egokia eta justua izateko, komunitate izaera funtsezkoa izanik erre-
silientzia sozial sendo baterako. 

Irudia: Goiener
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2.1.1. Energia Komunitate mota ezberdinak

Aipatu dugun moduan, bi zuzentarauei jarraituz bi Energia Komu-
nitate mota ditugu teorian. Kontutan eduki behar dugu Estatu mai-
lan egokitzapenak egin behar direla eta Estatu bakoitzaren egoera 
desberdina daukagula. RESCOOP.EU3 jarraipen iraunkorrari jarraituz 
hau da egungo egoera Europa mailan.

Frantziako kasuan egokitzapenaren egoera nahiko ona da, baina 
Espainiako kasuan asko dago hobetzeko, prozesua, besteak beste 
bukatuta ez dagoelako. Azkenengo kasuan aipamen bakarra aurki-
tu dezakegu 2020ko Errege Dekretuan4. ED honetan EBK (Energia 
Berriztagarri Komunitateak) aipatzen dira, zuzentaraueko definizio 
orokorra jarraituz baina egokitzapenik gabe. 

3. Mapa birmoldatua
https://www.rescoop.
eu/policy#transposi-
tion-tracker

4. https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=-
BOE-A-2020-6621

Bad Transposition Substantial deficiencies Average progress Good practice Best practice
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Hori esanda, eta zuzentarauei begira alderatu ditzakegu bi Energia 
Komunitate motak:

EBK (Berriztagarriak) HEK (Herritarrena)

Entitate juridiko bat,  

aplikagarria den zuzenbide 

nazionalaren arabera:

• Parte-hartze irekian  

eta borondatezkoan 

oinarritzen da.

• Autonomoa da, eta  

Erakunde juridiko horren 

jabetzako eta hark garatutako 

energia berriztagarrien 

proiektuen inguruan dauden 

bazkideek edo kideek 

kontrolatzen dute. 

Bazkide edo kideak pertsona 

fisikoak, ETEak edo tokiko 

agintariak direnean,  

udalerriak barne

Helburu nagusia ingurumen-

onurak ematea, ekonomikoak  

edo sozialak edo kideak edo lan 

egiten duen tokiko eremuak, 

finantza-irabazien ordez.

Definizioaren parte ez den 

arren, energia berriztagarria 

ekoitzi, kontsumitu, gorde eta 

saltzeko eskubidea du, baita 

energia berriztagarria erosteko 

akordioen bidez, komunitatearen 

barruan energia berriztagarria 

partekatzeko eta merkatu 

guztietara iristeko  

eskubidea ere.

Entitate juridiko bat:

• Parte-hartze irekian  

eta borondatezkoan 

oinarritzen da.

• Autonomia ez da aipatzen 

eta haien kontrol eraginkorra 

pertsona fisikoak, tokiko 

agintariak, udalerriak barne, 

edo enpresa txikiak diren 

bazkideek edo kideek egiten 

badute,

Bazkide edo kideak entitate 

guztietara sar daitezke. Enpresa 

ertain eta handiak barne.

Helburu nagusia da ingurumen-, 

ekonomia- edo gizarte-onurak 

eskaintzea kide edo bazkideei, 

edo jarduera egiten den herriari, 

finantza-errentagarritasuna 

sortu beharrean, eta

Sorkuntzan parte hartzen 

du, iturri berriztagarrietatik, 

banaketan, horniduran, 

kontsumoan, agregazioan, 

energia biltegiratzean,  

energia-eraginkortasuneko 

zerbitzuak ematean edo  

ibilgailu elektrikoak edo  

beste energia-zerbitzu  

batzuk kargatzeko zerbitzuak 

ematean bere kideei edo 

bazkideei.
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2.1.2. Energia Komunitate baten definizio orokorra

Ikuspegi orokor batetik (bi motak kontutan hartuta), definizio bate-
ratu baten bila bagabiltza horrelakoa esan daiteke Energia Komuni-
tate bati buruz, erakunde gisa:

“Erakunde horren inguruan antolatzen dira energia-sektorearekin lo-
tutako jarduera batean elkarlanean aritu nahi duten pertsonak, kideei 
edo tokiko komunitateari zerbitzuak edo onura sozioekonomikoak eta 
ingurumenekoak eskaintzeko. Alde horretatik, energia-komunitateak 
merkatu-aktore mota alternatiboa dira, eta negozioak egiteko beste 
modu / filosofia bat.”

Honek Energia Komunitate bat zertarako nahi dugun geure buruari 
galdetzera eramaten gaitu. Misioa eta bisioa eraiki behar dira. Balia-
garri izan daitezkeen adibide batzuk:

• Energia-kontsumoa murrizteko eta, aldi berean, gure bizi-kali-
tatea hobetzeko.

• Gure energia-faktura murrizteko, kontzientziazio- eta eraginkor-
tasun-neurriak hartuz, energia berriztagarriak erabiliz eta abar.

• Energia-subiranotasuna sustatzeko, non erabakiak geuk har di-
tzakegun eta ez enpresa handiek beste herrialde batzuetan.

• Gizarte-kohesio handiagoa sustatzeko, guztion artean berdinta-
sunez autogestionatzean.

• Tokiko ekonomia sustatzeko, jarduera ekonomikoa garelako, 
eta zirkuitu ekonomikoa murrizteko, bereziki ahalegintzen gara 
energiaren arloan erabiltzen ditugun baliabideak tokian bertan 
ahalik eta gehien gera daitezen.

Izaera definizio horretatik edozein momentutan hiru galdera hauek 
argi izan behar ditugu:

Zeinek parte hartu dezake? / Zer egin daiteke? / Nola parte hartu?

ZEINEK. Erabiltzaile mailan: Kasu guztietan pertsona fisikoak, to-
kiko agintariak eta mikroenpresak, enpresa txiki eta ertainak. HEK 
kasuan enpresa handiak baita ere.

ZEINEK. Kontrol eraginkor mailan: 

• EBK. kontrol eraginkorra komunitatearen jabetzako proiektua-
ren inguru hurbileko kideei dagokie. Ez da enpresaren tamaina 
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aipatzen. Gainera, energia berriztagarrien komunitateek autono-
mia izan behar dute komunitatean parte hartzen duten banaka-
ko kideekiko eta merkatuko beste eragile tradizional batzuekiko. 
Horrek banakako kideek beste kide batzuekin alderatuta eraba-
kitzeko ahalmen neurrigabea izatea saihestu egin behar dela 
esan nahi du, gobernantza demokratikoaren gutxieneko maila 
bermatuz.

• HEK. Kontrol eraginkorra pertsona fisikoak, mikro eta enpresa 
txikiak eta tokiko agintariak diren kideentzat bakarrik da. Horrek 
esan nahi du enpresa ertain eta handiek debekatuta dutela herri-
tarren energia-komunitatea kontrolatzea.

ZER EGIN DAITEKE? Komunitateetan gauza asko egin daitezke. Ze-
rrenda moduan hauek aipatu ditzakegu:

• Energia sortzea, iturri berriztagarrietatik datorrena barne

• Banaketa: elektrizitatea edo beroa

• Merkaturatzea

• Kontsumoa

• Agregazioa

• Energia biltegiratzea

• Energia-eraginkortasuneko zerbitzuak

• Ibilgailu elektrikoak kargatzeko zerbitzuak

Era zabalago batean hurrengo taulan laburbiltzen ditugu aukera 
desberdinak (kasu honetan EBK kasuentzako)
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Hemen azpimarratu behar da herritarren energia-komunitateek 
sektore elektriko osoan parte hartzen dutela, eta energia berrizta-
garriko komunitateek, berriz, energia berriztagarrian bakarrik.

NOLA PARTE HARTU? Galdera hau gobernantza ereduarekin lotuta 
dago. Bai parte-hartze prozesuak (kapitulu oso bat dedikatzen dugu 
gai honetara) eta izaera juridikoen inguruan sortzen diren eredue-
tan. Beste era batean esateko, zer izaera juridikok bermatzen du zu-
zentarauek ezartzen dituzten irizpideak? Aurreratu dezakegu orain 
arte hedatuen dauden ereduak kooperatibak eta elkarteak direla. 
Beste atal batean gehiago jorratzen da puntu hau.

2.1.3. Udaletxe batek zergatik parte hartu?

Europako zuzentarauek adierazten dute, energia berriztagarrien es-
parruan trantsizio justu bat lortzeko, beharrezkoa dela tokiko uda-
lek parte hartzea eta komunitate hauen sorreran laguntzea.

Izan ere, udal batek hainbat alderdi erraztu baititzake, hala nola: 
baliabide teknikoak (materiala, espazioak, komunikazio-bideak…), 
baliabide ekonomikoak (dirulaguntzak, hobariak…), baliabide per-
tsonalak (bidelaguntza, aholkularitza…).

ZERBITZUA - EGITEKOA EGUZKI HAIZE HIDRO BIOMASA

Fv Termikoa Mini Mini Basoko Agro Hondakinak 
(Biogasa)

Autokontsumoa Banakakoa

Partekatua

Energia 
Ekoizpena

Elektrikoa

Termikoa  
(Beroa, Hotza)

Zerbitzuak, 
Aholkularitza

Birgaitzeetan 
(Partziala, 
Sakona, 
Integrala)

Energia iturriarekin ez dauka loturarik baina  
hobekuntzak egiteko garaian bakarrik energia  

berriztagarriak erabiliko dira
Efizientzia

Formazioa eta 
informazioa Energia iturriarekin ez dauka lotura zuzena

Rekarga Puntua  
(Ibilgailu Elektrikoa)

Ibilgailu Partekatua (Car Sharing)

Demandaren Agregatzailea

Merkaturatzaile 
Jarduera

Elektrizitatea Argin indar iturria berriztagarria bada soilik [7.1]

Gasa

Beroa / Hotza

Proiektua 

Zerbitzua 

Ez du zentzurik
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Europako zuzentarauek hala azpimarratzen dute, energia 

berriztagarrien esparruan trantsizio justu bat lortzeko.  

2018/2001ko eta 2019/944ko zuzentarauek tokiko Udalek parte  

hartu eta komunitate hauen sorreran laguntzea beharrezkoa  

dela adierazten dute.

Komunitate berriztagarriaren misiotik abiatuta, Agenda 21,  

Estatuko PNIEC, EAEko Iraunkortasun Legea, Alkateen Ituna, 

Nafarroako Trantsizio Energetikoari eta Klima-Aldaketari buruzko 

Foru Lege Aurreproiektua, eta beste instantzia batzuk finkatzen ari 

diren helburuk kontuan hartuz, Udalerriek helburu hauek betetzea 

ezinbesteko ikusten dute. 

Energia modu lokalean sortzeak, herrialdeko irabazien ihesa murrizten du eta hau  

energia ez berriztagarrietara bideratzea ekidingo du.

Berdintasunean eta ekitate-printzipioan oinarrituta, herritarren parte hartzea sustatzen du.

Egungo egoera globalean ematen diren ziurgabetasun egoeren aurrean (etorkizun batean gure 

eskualdeetan jasango ditugunak), erresilientzia sustatzen du, komunitate trebetasunak sortzean. 

Egoera zaurgarrian dauden pertsonak komunitate berriztagarrian integratzeko aukera  

ematen du eta elkartasun mekanismoak ezarri daitezke laguntza mekanismoen ordez. 

Energia Komunitateek tokiko erakundearen laguntza eta partaidetza badute,  

sinesgarritasun handiagoa dute. 

2.2. AHALMENAK. AUKERAK

Komunitate Energetikoak eratzeko prozesuan ez dira bakarrik hel-
buru energetiko batzuk asetzen. Begirada integral batekin jorratzen 
direnean, horrelako aukera eta indarguneei atentzioa jarri behar 
diegu:

• Energia berriztagarrien tokiko baliabideak eta energiarekin lo-
tutako beste zerbitzu batzuk eskuratzea. 

• Pobrezia energetikoari aurre egitea.

• Nork bere energia beharren auto hornikuntzaren kontrola eta 
erantzukizuna hartzea, energia demokrazia sustatuz.

• Herritarrentzako eta enpresentzako inbertsioa tokiko aktiboe-
tan, kide izatearen sentimendua eta ‘zaintza‘.
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• Tokiko ekonomian iraungo duten diru-sarrerak sortzea, komu-
nitatearen behar sozioekonomikoei aurre egiteko. Berrinbertitu.

• Energia Berriztagarrien onarpen publikoa handitzea.

• Tokiko komunitateen gizarte-kohesioa eta erresilientzia area-
gotzea, elkarrekin eraikitzeko eta zaintzeko asmoa baitute.

• Despopulazioa saihesteko aukera. 

• Landa-hiri lotura zuzenak eta sendoak ezartzea.

• Lehendik dauden sareak eta sektore anitzeko sare berriak indartzea.

• Publiko-udal arloari buruzko pertzepzio hobea.

2.3. ERRONKAK. MEHATXUAK

• Gertuko herritarrengandik hasierako finantzaketa lortzea (abia-
razteko motorra).

• ‘Energetikoak’ ez diren boluntarioekiko eta profesionalekiko 
menpekotasuna; gutxienez, hasierako fase batean.

• Barne-gobernantza demokratikoaren erabileraren konplexuta-
sunak eta tokiko partaidetzarako estrategiak.

• Merkatuan sartzeko prozedura eta administrazio oztopoak, so-
zietatearen eraketa juridikoa.

• Ezagunak ez diren forma legalak erabiltzea, zehazki kooperati-
bismoa.

• Asoziazionismo ‘arin’ batera lerratzea. Helburu mamitsuak izan-
da azpiegitura arin batekin ezin zaizkie galdera guztiei erantzun 
egoki bat eman.

• Korporazio handiak diskurtso-ereduaz jabetzea, “mozorrotuta-
ko” erakunde txikiak sortuz.

• Estatuko erregulaziotik, ‘hain gertukoak ez diren’ agenteei me-
sede egingo dieten transposizio bigunak.

2.4. MARKO JURIDIKOA HEGOALDE/IPARRALDE.

Hasieran aipatu den moduan Estatu bakoitzean zuzentarauak era 
desberdinetan egokitzen ari dira. Horregatik hemen bi eremuetako 
egoerak bereizten ditugu:
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2.4.1. Hegoalde

IIDMA-ak5 Europako zuzentarauak aztertuta eta Espainiako entitate 
juridiko guztien ezaugarriekin alderatu ondoren, zuzentarauak bete-
tzeko elkarte edo kooperatiba bat izan behar zela ondorioztatu zuen. 

Ikuspegi juridiko huts batetik IIDMA-ak azpimarratzen ditu puntu 
hauek:

ELKARTEAK KOOPERATIBAK

Botere 
efektiboaren 
erabilera

Elkarteetan benetako boterearen erabilera 
bazkideek elkarteari ematen dioten konfigurazio 
zehatzaren mende dago. Hala ere, badirudi 
posible dela erabakitzeko ahalmen arrunta 
elkartearen administrazio-/ordezkaritza-
organoa osatzen duten kideek osatutako  
talde espezifiko bati esleitzea.

Batzar orokorraren barruko 
benetako boterea bazkide guztien 
gain dago. Kontseilu Errektorearen 
esparruan, bere postuen zati bat 
bazkide-kategoria jakin batzuetarako 
erreserbatzea proposatu ahal izango 
litzateke, estatutuen bidez.

Autonomia Autonomia ez da berariaz elkarteen  
ezaugarritzat hartzen, baina funtzionamendu  
eta antolaketa demokratikoak eskatzen dira. 
Entitate publikoek elkartzeko eskubidea 
erabiltzen badute, gainerako elkartekideen 
baldintza beretan erabili behar dute,  
elkartearen funtzionamenduan  
nagusitasunik egon ez dadin.

Autonomia Nazioarteko  
Kooperatiba Elkartearen (ACI) 
printzipioen artean dago,  
kooperatiba-sozietateei begira.

Parte-hartze ikuspegitik irizpide hauek ere kontutan hartu behar 
dira:

Elkartea sortzea epe motzeko erabaki egokia izan daiteke, besteak 
beste, kudeaketa mailan errazagoa eta sinpleagoa delako. Gainera, 
sortzeko gutxieneko kapitala ez da beharrezkoa, eta egin beharreko 
tramiteak sinpleagoak dira.

Dena den, kooperatiba sortzea epe ertain eta luzera begira gomen-
dagarriagoa da. Izan ere:

• Kooperatibetan bazkide motak eta beraien eskubide eta bete-
beharrak ondo zehaztu eta mugatzeko aukera ematen du. Honek 
posible egiten du izaera juridikoko erakundeak eta beraien intere-
sak komunitatearen dinamiketan ondo txertatzea. Esaterako, uda-
len parte-hartzea proiektuan definitzeko, kooperatibari zerbitzua 
emango dioten enpresek proiektuan ze rol izango duten, proiektuan 
inbertitu nahi duten pertsona eta enpresek leku jakina izateko… 

5. http://www.iidma.org/
attachments/Publicacio-
nes/Informe_CCEE.pdf
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• Bazkide motaren araberako ekarpenak eta eskubide/betebehar 
propioak finkatzen ditu, eta erabakitze eskubideak mugatzen 
ditu. Hala, adibidez, bideratu dezakegu enpresa handiak bazki-
detzea, baina beti ere figura eta eskubide jakin batzuekin.

• Kapital soziala kudeatzeko hainbat aukera ematen ditu:

• Bazkide motaren arabera ekarpen ezberdinak definitzeko au-
kera ematen du.

• Borondatezko ekarpenen figura txertatzen du. Hau garrantzi-
tsua da, inbertsio potenteak egiteko kapitala pilatzeko aukera 
ematen baitu. Itsasondorako garrantzitsua izango da finan-
tzazio tresna bat izatea.

• Inbertitutako dirua bueltan jasotzeko aukera ematen dute 
kooperatibek, beti ere beraien ahalmenaren arabera.

2.4.2. Iparralde

Iparraldean (eta berez Frantziako lurraldean), usu konfusio bat bada 
energia komunitateak eta autokontsumo kolektiboaren artean.

Hala ere, bi operazioak ezberdinak dira. Autokontsumo kolektiboa 
ekoizpen elektriko baten kudeatzeko metodo bat da ahalbidetzen 
duena ekoizpen elektrikoaren banatzen direktuki tokiko kontsumi-
tzaileeri.

Komunitate energetiko baten definizioa zabalagoa da. Lege frantse-
sak horrela definitu ditu komunitate energetikoak frantses legedian 
(alde batetik Energia berriztagarri komunitateak eta bestalde bate-
tik Energia komunitate herritarrak).
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KOMUNITATE 
ENERGETIKO MOTAK

ENERGIA BERRIZTAGARRI 
KOMUNITATEA

ENERGIA KOMUNITATE  
HERRITARRA

Frantses legedian 
energia komunitateak 
definitzen dituzten 
artikuluak

Code de l’Énergie,  
Articles L291-1 et L291-2

Code de l’Énergie,  
Articles L292-1 à L292-3

Parte hartzearen 
oinarria

Komunitate energetikoetan parte hartzea irekia eta borondaztekoa izan behar da

Nor komunitatearen 
kide / akziodun  
izaiten ahal da?

Komunitatearen kideak edo 
akziodunak izaiten ahal dira 
pertsona fisikoak, empresa ttipi 
edo ertainak edo tokiko entitateak. 
Horrez gain, empresa pribatu batek 
parte hartzen duelarik energia 
komunitate batean, hori ezin da izan 
empresa horren jarduera komertzial 
edo profesional nagusia

Ez da betebehar berezirik  
komunitatean parte hartzeko

Komunitatearen 
gobernantza

Komunitatearen kontrola 
duten akziodunak edo kideak 
komunitatearen energia berrizagarri 
proiektuetaz hurbil izan behar dira.

Komunitatearen kontrola egina izan behar 
da bere kidee edo akziodunengandik, 
horiek izanik pertsona fisikoak, autoritate 
lokalak (herriak barne) edo enpresa 
ttipiak.

Komunitatearen 
helburua

Komunitatearen helburu nagusia bere akziodunei / bazkideei / lurraldeei 
ingurumen-, ekonomia- edo gizarte-onurak ematea da, etekin ekonomikoak 
sortzea baino.

Komunitatearen  
arlo ezberdinak

Energia berriztagarri komunitate 
batek akzio  
ezberdin batzu eramaiten  
ahal ditu:

• Energia ekoiztu, kontsumitu 
edo estokatzen ahal du, energia 
berriztagarrien erosketa-
hitzarmenen  
bitartez ere.

• Bere jabetzan diren ekoizpen 
unitateen energia partekatzen 
ahal du komunitateko kideekin

• Parte hartu energia sektoreko 
merkatu ezberdinetan, izan 
dadin zuzenean edo agregazio 
moduan, diskriminaziorik gabe.

Energia komunitate herritar batek akzio 
ezberdin batzu eramaiten ahal ditu:

• Elektrizitatea ekoiztu, kontsumitu edo 
estokatzen ahal du, eta ez bortxaz 
energia berriztagarrietatik heldu den 
elektrizitatea.

• Bere jabetzan diren ekoizpen 
unitateen elektrizitatea partekatzen 
ahal du komunitateko kideekin

• Parte hartu elektrizitate sektoreko 
merkatu ezberdinetan, izan dadin 
zuzenean edo agregazio moduan, 
diskriminaziorik gabe.

• Bere kideei proposatu zerbitzuak 
erlazionatuak eraginkortasun 
elektrikoarekin, mugikortasun 
elektrikoa edo beste energia  
zerbitzu batzuk.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976710
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976710
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212508
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212508
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212502
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212502
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212494
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212494
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2.5. ENERGIA KOMUNITATEAK VS AUTOKONTSUMO  
PARTEKATUA VS KOOPERATIBA/EREDU BERTIKALAK

Atal honetan saiatuko gara definizio eta errealitate batzuei argi pixka 
bat ematen, ditugun aukerak eta ereduak bereizten jakiteko. Horrek 
ez du esan nahi aukera batzuk besteak baino hobeak direnik baina 
bai aukerak hartzeko momentuan jakiteko zer den komeni zaiguna 
eta zer behar asetzen diren.

2.5.1. Fotovoltaikoarekin bueltan. Testuinguru txiki bat

Azken 20 urteetan fotovoltaikoak bizi-pairatu dituen gorabeherak 
laburtzea ez da batere erraza. Hala ere hurrengo mugarriak aipaga-
rrienak izan daitezke:

• 2008-2012ko epean berriztagarrien eztanda izan zen eta FV-
koentzat bereziki; Estatuak dirulaguntzak (ekoizteko sariak edo 
‘primak’) ematen zituen. Lehenengo instalakuntzek 460€/MWh 
jasotzen zituzten. Hau astakeri bat iruditu daiteke gaur egun 
kontutan izanda teknologia honek 35-40 euroan nahiko duela 
instalakuntza handietan. Garai hartan teknologia ez zegoen hain 
garatuta eta hedatuta. Poliki poliki primak hasi ziren jaisten bai-
na gobernu aldaketekin eta aurreikuspen ekonomikoak kontutan 
izanda erabaki zen proiektu berriei diru-saririk ez ematea eta 
indarrean zeuden kopuru batzuk murriztea edo bertan behera 
uztea.

• 2012an, berez, energia berriztagarrietarako debekua (morato-
ria) indarrean sartu zen. Hurrengo 5-6 urteetan apenas insta-
latu ziren berriztagarriak Estatu mailan eta autokontsumoa ez 
zegoen araututa. Eta arautzeko garaian enpresa handiek eguzki-
-zerga deritzona proposatu zuten. Ez zela ‘bidezkoa’ erabiltzaile 
batzuek ez ordaintzea sareen artapen gastuak. 

• Eztabaida guzti hauetan, gobernu aldaketak medio, 2019an az-
kenean autokontsumoa hasi zen arautzen. Honek ekarri zuen 
pixkanaka pixkanaka proiektu berrien garatze sistemiko bat. Di-
rulaguntzak horrelako proiektu motetara hasi ziren egokitzen. 
Eta azkenik autokontsumo mota berezi bat jarri zen martxan, au-
tokontsumo partekatua, non instalakuntza batetik edozein era-
biltzaileak hartu zezakeen energia. Eredu honen abantaila na-
gusienetariko bat instalakuntza baten tamaina, kontsumo profil 
desberdinei optimizatzen duela da.
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Kontutan izan behar da aukera hauek ez dutela suposatzen inongo 
eragiketa berezirik sare elektrikoetan eta instalakuntzaren legezta-
pena lortu ondoren zerbitzua jaso daiteke momentu horretan. Auto-
kontsumoaren muina zerbitzu kontratu batean baitago.

Autokontsumo partekatu edo energia komunitate bat eratzeko or-
duan, argindar sare propio edo bereziaren beharrik ez dago; exis-
titzen den argindar sarea erabili daiteke eta bere erabilera oso 
arautua dago. Aparteko sare paralelo bat eraiki daiteke burujabetza 
maila handitzeko baina gastu handia izango du eta abantaila gutxi. 
Dena den argindar sare nagusitik deskonektatzea nahi baldin bada, 
aparteko sarea sortzea beharrezkoa izango da. Sarerik ez dagoen 
tokietan norbere sarea sortzeak zentzua izan dezake baina sarea 
dagoen tokian aparteko bat sortzea garestiegia da kasu gehienetan.

2.5.2. Energia komunitateak VS autokontsumo partekatua VS koopera-
tiba/eredu bertikalak

Komunikabideetan agertzen diren albisteetan autokontsumo parte-
katuak Energia Komunitate gisa aurkezten diren arren, azpimarra-
tu behar da ez dela beharrezkoa erakunde juridikoak sortzea auto-
kontsumo partekatuak egiteko, eta inork ez duela merkaturatzailez 
aldatu behar. Hornidura-puntu batzuek beren artean autokontsu-
moa egin nahi badute, instalazioa non egin, tamaina definitu, koe-
fizienteak erabaki eta inbertsioaren banaketa erabaki behar dute. 
Autokontsumo partekatuan sor daitezkeen gastuen (asegurua, man-
tenua, koefizienteen birkalkulua, etab.) banaketa adostua izatea ko-
meni da (hobe idatziz), baina horretarako ez da beharrezkoa entitate 
juridiko bat sortzea. Beheranzko noranzkoan proposatutako energia 
komunitate askotan (kasu gehienetan autokontsumo partekatuak 
dira) irabazi-asmorik gabeko elkarteak edo kooperatibak proposa-
tzen dira, eta, gehienetan, irabazi asmoa duten enpresei lotzen zaiz-
kie, hala nola merkaturatzaileari.

2.5.3. Energia Komunitatea VS eredu bertikalak

Europako Zuzentarauetan Energia Komunitateak behetik gorako ere-
duak sustatzen dira baina herritarren sentsibilizazio eta ahalduntze 
mailak oso anitzak direnez, udalen hasierako bultzada beharrezkoa 
izaten ari da kasu gehienetan.
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Badaude herritarrentzat pentsatuak diren eta enpresa handiek 
bultzatzen dituzten ereduak ere. Udalen eta instituzio publiko des-
berdinen konplizitatearekin, herritarrak Energia Komunitateetara 
modu errazean batzea bilatzen dutenak dira hauek. Egitasmo hauen 
estatutuetan herritarrak Energia Komunitatearen jabe egiteko au-
kera zabalik uzten den arren, herritarren inplikazio barik ere fun-
tzionatuko duten eredu itxiak dira, diseinu ikuspuntutik gutxienez. 
Kasu gehienetan komunitatearen partaide izateko kontsumitzen den 
energia merkaturatzaile jakin bati kontratatu beharra izaten da eta 
hori Europako Zuzentaruetako baldintzen aurka doa, komunitateko 
partaideek merkaturatzailea aukeratzeko askatasuna izan behar 
dutela esaten baitute. Egitasmo hauek enpresa handiek diseinatu 
dituzte eta herritarren trantsizio energetiko/ekologikoaren “gosea” 
asetzeko pentsatuak daude. 

Komunitateko kontsumitzaile guztiak merkaturatzaile berean ego-
teak daukan beste ondorio bat ere kontutan izan behar da: merka-
turatzaile hori merkatu librekoa izango da eta beraz, bono soziala 
dutenek, merkatu arautuan egon behar dutenez, merkaturatzaile 
horretara aldatzen badira, bono soziala galduko dute.
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Taula moduan jarri ditzakegu ereduak / abantailak / gabeziak

EREDUA ABANTAILAK GABEZIAK

Autokontsumo 
partekatua

Entitate juridikorik ez da  
sortu behar

Herritarren inplikazioa  
oso apala eskatzen du

Tokiko instituzioak bere  
baliabideak herritarren  
mesederako erabiltzea  
posible egiten du

Proiektu bakarra edo isolatua  
izatea, begirada zabal eta 
komunitariorik gabe

Autokontsumo partekatuko  
partaide izan ezin dutenak  
kanpoan geratzen dira

Instituzioekin batera 
herritarrentzat enpresa 
batek  
Elkartea sortzea

Dirulaguntzei esker hasierako  
diru ekarpen txikia

Herritarren inplikazioaren  
beharrik eza; “erraza da”

Herritarren beharretan  
ez du fokua jartzen

Herritarren inplikazioa  
ez du sustatzen

Merkaturatzaile libre batekin  
lotura derrigorrezkoa izatea  
2 urterako

Instituzioekin batera 
herritarrentzat enpresa 
batek kooperatiba 
sortzea argindar behar  
guztiak bertan sortzeko

Dirulaguntzei esker hasierako  
diru ekarpen txikia

Bertako baliabideekin argindar  
behar guztiei erantzungo zaie

Herritarren inplikazioaren  
beharrik eza; “erraza da”

Herritarren inplikazioarekin, 
herritarrena egiteko aukera

Herritarren beharretan  
ez du fokua jartzen

Herritarren inplikazioa  
ez du sustatzen

Herritarren inplikazio  
beharrik ez du

Sorkuntza proiektua non  
egin enpresa eta udalak  
erabakitzen dute

Merkaturatzaile libre batekin  
lotura derrigorrezkoa izatea  
5 urterako eta 25 urtetan modeloa 
mantentzeko derrigortasuna

Instituzioekin 
laguntzarekin eta 
enpresa baten 
bultzadarekin 
herritarrentzat 
kooperatiba baten sekzio 
izatea

Dirulaguntzei esker hasierako  
diru ekarpen txikia

Herritarren inplikazioaren  
beharrik eza; “erraza da”

Herritarren beharretan  
ez du fokua jartzen

Herritarren inplikazioa  
ez du sustatzen

Merkaturatzaile libre batekin  
lotura derrigorrezkoa izatea

Tokiko instituzioen 
babespean,  
herritarrek osotzen 
duten kooperatiba

Herritarrek herritarrentzat  
sortua

Tokiko baliabide eta beharrei  
begirada integrala ematea

Burujabetzara bidean tresna  
ezin hobea

Etorkizunerako begirada

Herritar batzuen inplikazio  
beharra

Borondatezko lanaren  
menpekotasuna

Borondatezkoek egina  
denez, profesionaltasun  
faltaren duda sortzea

Sortze fase luzea
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Laburbiltzeko, bi ezaugarri nagusiak elkartzen dira Komunitate ere-
duak planteatzeko garaian:

• Begirada juridiko-ekonomikoa: Hau da, kontutan izanda geroz 
eta dirulaguntza gehiago bideratzen ari direla bai komunitateak 
eratzeko, bai komunitateek bultzatutako proiektuak garatzeko, 
eta proiektu mota errazenak egiteko autokontsumo fotovoltai-
koak izanik, interes handiak dituzten enpresetatik proposame-
nak sortzen dira, eta ikuspegi soziologikoa baztertzen da. Ko-
munitateak diseinatzen dira, oro har, proiektu mota zehatz baten 
inguruan, eta gero jendea erakartzeko modua bilatzen da .

• Begirada antropologikoa: Komunitate hitzak du zentroa. Eta ho-
rrek suposatzen du ez dela bakarrik zer egingo den kontutan izan-
go baizik eta zeinekin eta nola. Horrek parte hartze prozesu ireki 
bat ekarriko du; diseinu prozesu bereziak, eta parte hartuko du-
tenek diseinuan egon beharko dira hasieratik. Hor txertatuko dira 
proiektu motak eta era juridiko egokienak, eta ez alderantziz.

Zelako gizarte motaren aurrean gauden eta zelako gizarte mota 
eraiki nahi dugun, hor dago gakoa komunitate eredu egokia eraiki-
tzeko. Kontutan izan beharrekoa zera da: Energia Berriztagarrien 
Komunitateekin Europako Zuzentarauek proposatzen dutena, gizar-
tea antolatzeko modu berri bat da.
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3.1. PARTE-HARTZEA ZERTAZ ARI GARA?

Parte-hartzea hainbat esparru eta sektoretatik eta hainbat helburu-
rekin lantzen eta sustatzen den tresna edo mekanismoa da. Askotan, 
erakundeek sustatutako ekintzekin edo prozesuekin identifikatzen 
dugu, eta ahaztu egiten dugu, bere kontzepziorik sinpleenean, herri-
tarrek eremu publikoan egiten duten esku-hartzeari egiten diola ai-
pamena. Beraz, hainbat eremutan parte hartzeko modu desberdinak 
bereizten hasi behar dugu; honela, baditugu herritarren parte-har-
tzea, parte-hartze politikoa, parte-hartze soziala edo parte-hartze 
komunitarioa.

Herritarren PARTE HARTZERAKO definizio onartuenetako bat honako 
hau da: «Parte-hartzea gizarte-inguruneak onartzen dituen eta nor-
beraren bizitzari edota norbera bizi den komunitatearen bizitzari era-
giten dioten erabakiak adierazteko gaitasuna da» (Roger Hart, 1993).

Bestalde, Parte-hartze soziala biztanleriaren mobilizazio kolektiboa 
bezala ulertzen da, interes zehatzen arabera eta baldintzak edo in-
teresak hobetzeko helburuarekin. Gizarte edota komunitate-sarean 
gertatzen da.

Beraz, esan dezakegu herritarren parte-hartzeaz ari garela politika 
publikoei dagokienez, erakundea denean herritarren parte-hartzea 
sustatzen duena.

Egun hauetan hain goraka doan eta erabaki politiko eta instituzio-
nalak balioztatzeko eta legitimatzeko hain “erabilia” den herrita-
rren parte-hartzeak beraz, hainbat maila ditu; hala, herritarren 

Parte hartze 
prozesuak komunitate 
energetikoetan
Oihana Lorea Zabalegi 
Artelan, Ko-energia

Energia, gizarte 
ikuspegi orokor 
batetik

Energia 
komunitateak

Parte hartze 
prozesuak 
komunitate 
energetikoetan

Dirulaguntzak eta 
aholularitza



G I D A  |  E N E R G I A  H E R R I T A R R E N  E S K U E T A N E D U K I  N A G U S I A K

5 8

parte-hartzearen mailarik txikienak ezin izanen lirateke balioztatu 
“benetako parte-hartze” gisa; parte-hartze hauek biztanleriari in-
formazioa, herritarren kontsulta edo proposamen-eskaerak barne 
hartzen duen parte-hartzeari eginen liokete aipamena. Aipatzekoa 
da, gainera, parte-hartze mota hauek dimentsio indibidualean ema-
ten direla, hau da, ez dela beharrezkoa bateratze-lanik, ezta akor-
diorik edo negoziaziorik ere, eta abar.

Herritarren “benetako” parte-hartzea deliberazio-mailan hasten dela 
esan daiteke, eta, bertan, askotariko ikuspuntu, ikuspegi, ezagutza eta 
errealitateak txertatuz, erabaki kolektiboak hartzea sustatzen da, era-
baki-mailan gehienezko adierazpena erdietsiz; izan ere, erakundearen 
aldez aurreko konpromisoa dago, eta, horren bidez, herritarrek parte 
hartutakoaren emaitza, politika publikoen parte izatera pasa egiten da.

Parte-hartzeari buruz hitz egitean kontuan hartu beharreko beste 
faktore giltzarrietako bat da parte hartzeko aukera izan behar dela, 
jakin behar dela eta parte hartu nahi izan behar dela. Garrantzitsua 
da parte hartzeko garaian herritarrek dituzten abiapuntuen anizta-
sunaz jabetzea. Ez da gauza bera izanen partaidetza-prozesu batean 
sartzea bizitza publikoan parte hartzera ohituta dagoen batentzat edo 
eremu pribatuan oso finkatuta dagoen batentzat. Hemen generoare-
kin, adinarekin, irisgarritasunarekin, gobernantzarekin, ordezkagarri-
tasunarekin eta abarrekin zerikusia duten kontuak sartzen dira, noski. 

Horregatik, parte hartzera heltzeko, herritarrek parte hartzeko au-
kera izan behar dute (bitartekoak, baliabideak, irisgarritasuna …), 
nahi izan behar dute (motibazioa) eta jakin behar dute (informazioa, 
esperientzia).
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3.2. ENERGIA KOMUNITATEAK; KOMUNITATEA,  
GOBERNANTZA ETA PARTE-HARTZEA

3.2.1. Energia-komunitate tradizionalak eta gobernantza 

Europar Batasunak Energia-komunitateen sorreraren inguruan egi-
ten duen proposamenaz gain, eta krisi klimatikoari aurre egiteko 
kontsumitzailea merkatuan sartzeko beharraz gain (planteatzen 
den bezala), oinarri edo arau-esparru gisa balio digun kontzeptu 
hain interesgarri hau garatzeko, askoz indartsuagoa iruditzen zaigu 
Energia Komunitateen kontzeptua zabaltzea eta Euskal Herrian izan 
diren Energia Komunitate tradizionalen bilgunera eramatea, gure 
baliabide naturalen kudeaketa kolektiboaren inguruan hitz egiteko. 
Baliabide hauek askotan lotuta egon dira komunalekin, kooperatibe-
kin, kofradiekin, epaitzen banaketekin, larreen erabilera kolektiboa-
rekin, auzolanekin eta abarrekin.

Energiaren inguruko egitura juridiko kolektiboen sorrera komunita-
te bakoitzean dauden baliabide naturalen kudeaketa eta gobernan-
tza-moduekin lotzeak zentzua ematen dio hauek sortzeari; izan ere, 
ekosistema komunitarioan dagoen horretatik abiatzen baita, batzue-
tan modu ukigarrian eta beste batzuetan modu ukiezinagoan, baina 
betiere egitekoan, kontakizunean eta imajinario kolektiboan.

Honi gehitu behar zaizkio zenbait lurraldetan, Nafarroako Pirinioetan 
adibidez, gaur egun arte iraun duten udal-kudeaketarako moduak, 
egitura juridiko propioak dituztenak, hala nola, Bailara-batzordeak 
edo Batzarreak, erabakiak hartzeko organo bezala. Gobernantza de-
mokratiko eta parte-hartzailerako egiturak. 

Kontua da ikuspuntu honetatik, beraz, etorkizuneko komunitatearen 
gobernantza oinarritik, biztanleriatik eta haren ezagutzetatik egitu-
ratzea. Horrela, argi eta garbi Euskal Herrian dauden gobernantza 
tradizionalaren eta antolaketa kolektiboen moldeetan bideratuko 
gara. Oinarritik eraikitze ikuskera berreskuratuz eta guztiok ezagu-
tzen ditugun tresnak erabiliz, hala nola Auzolana, auzo-sareak edo 
auzo-antolaketarako moduak, ureztatzaileen edo auzo-mendien ba-
tzarrak, ondasun naturalak eta herri-ondasunak kudeatzeko orga-
noak, aurreko paragrafoan aipatutakoez gain.

Biztanleria, bere ezagutzak eta funtzionatzeko moduak oinarrian, eta 
kolektiboa zerumugan jartzean datza. Jakintza, kezka, helburu desber-
dinak, baita behar desberdinak ere ematen dituzten pertsonekin lan 
egitea, baina euren komunitatearen garapena helburu komun gisa dute-
nak. Erabaki kolektiboak hartu nahi izatea, helburu komunak garatzeko. 
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3.2.2. Komunitatea eta Garapen komunitarioa

Komunitateaz ari garenean, kontzeptua garapen komunitarioaren 
ikuspegitik ulertuta egiten dugu. Komunitate kontzeptua ulertzen 
dugu, ez egitura juridiko edo antolaketa administratibo bat bezala, 
baizik eta auzo-antolaketarako termino bat bezala, lurraldeari gal-
degiten diona eta bertan bizi, lan egin, haien jarduera garatu eta es-
pazioa, baliabideak, proiektuak, dinamikak, beharrak eta ametsak 
partekatzen dituzten pertsonei galdegiten diena. Inplizituki darama 
gainera, kidego eta nortasun-sentimendu sendo bat.

Garapen komunitarioaren ikuspegitik, ulertzen da edozein komuni-
tate hiru eragile-tipologiak osatzen dutela: agente instituzionalak, 
eragile teknikoak eta biztanleria edo herritarrak.

Tokiko garapen-prozesuetan, eta ez proiektuetan (proiektu jakin bat 
gara dezakegu, komunitate batean, adibidez, Energia-Komunitate bat 
sortzea, baina prozesu bat proiektu tekniko bat baino haratago doa, 
bere erritmo eta dinamikekin, zerbait askoz sakonagoa eta ezagutza 
handiagoarekin, kanpotik komunitateetan teknikoki esku hartzen du-
gunok, ezin duguna bistatik galdu), hiru eragile-tipologiek esku har-
tuko dute. Bakoitza bere estamentutik eta bere funtzioa garatuz.

Lantzen ari garen komunitatearen beharrei, baliabideei eta poten-
tzialtasunei dagokienez, garrantzitsua da bereak, komunitarioak, 
identifikatzea, baliozkotzea eta erabiltzea. Hau garrantzitsua da ikus-
pegi teknikotik, baina funtsezkoa eta oso aberasgarria da ikuspegi ko-
munitariotik. Izan ere, honek proiektuen garapena eta prozesuen bi-
lakaera ahalbidetuko ditu, oinarri kolektibo batzuetatik eta errealitate 
ukigarri batetik. Honek, eragile-tipologia guztien parte-hartzearekin 
batera, ahalbidetuko du prozesuak iraunkorrak izatea komunitatea-
rentzat berarentzat, eta erritmoak komunitateari egokitzea.
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3.3. ENERGIA KOMUNITATEAK HERRITARREN  
PARTE HARTZEAREN BIDEZ

3.3.1. Energia-komunitateak sortzeko ereduak

Garrantzitsua da aipatzea Energia-komunitateak sortzerakoan, bai-
ta partaidetzako moduan bultzatzean ere, eredu desberdinak dau-
dela aldi berean.

“Energia Komunitateen” kontzeptua garatzeko hainbat eredu zabal-
tzen ari dira. Kontzeptuaren beraren gorakadak, krisi sistemikoak, 
bereziki larria materia energetiko arloan, eta estatuko araudirik 
ezak lagundu egiten dute horretan. Honela, aurkitzen ditugu merka-
tu elektrikoan murgilduta dauden multinazionalak, Energia-komuni-
tateen sorrera sustatzen dutenak, eta gizarte-ekimeneko kooperati-
bak, horiek sortzeko proiektuak bultzatzen dituztenak. 

Garapen komunitarioaren ikuspegitik, interesgarriagoa iruditzen 
zaigu Energia-komunitateak sortzea, partaidetza-prozesuen bidez, 
komunitatearen beraren eragileekin lan eginez, lurraldearen ezau-
garriak, beharrak eta aukerak identifikatuz arlo horretan, eta inte-
resa duen taldeari (Talde Eragilea) lagunduz Energia-komunitatea 
abian jartzeko behar diren erabaki kolektiboak hartzerakoan.

Talde honek erabakiko du Komunitatearen egitura juridikoa, jardue-
ra-eremua, energia-proiektuen mota, bazkide motak eta sartzeko 
eta irteteko modua, eta abar.

Horrez gain, euren herriko edo auzoko Energia-komunitatearen oi-
narri izanen diren printzipioak eta balioak eta komunitate horren 
Gobernantza egitura finkatuko ditu.

Horrela, proiektuaren xedea gaindituko duen proiektu bat sustatu 
nahi da, hainbat alderdi komunitariotan eraginez, hala nola gizarte-
-kohesioa, berezko ahalmenak eta premiak identifikatzea, kudeake-
ta eta antolaketa kolektiboko eta gobernantza tradizionaleko prak-
tikekin harremanetan jartzea, gobernantza-moduak berreskuratzea 
eta auzo-antolaketa tradizionalak, eta abar. Horrenbestez, garapen 
eta kudeaketa kolektiboko herri-dinamikak sortuko dira.
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3.3.2. Partaidetza-prozesuak

Herritarren parte-hartzeak, partaidetza erabakitzaile gisa ulertuta, 
non herritarrek legitimazioa duten erabaki kolektiboak hartzeko, be-
ren buruari ematen diote lor dezaketen zentzu guztia, tokiko garape-
naren eta gobernantza komunitarioaren zerbitzura jartzean.

Energia-komunitateak sortzeko partaidetza-prozesuetan, parte-
-hartzea taldeko gaikuntza teknikorako, gizarte-kohesiorako eta 
erabaki kolektiboak hartzeko tresna gisa ulertzen dugu. Garrantzi-
tsua da azpimarratzea kolektiboak ez diola indibidualtasunen batu-
ketari erantzuten, baizik eta errealitate komunari erantzuten dioten 
konponbideak eta erantzunak bilatzeari. Kasu honetan, komunitate 
batekoa (lurraldekoa, herria edo bailara).

Herritarren Parte-hartzeren bidez Energia-komunitateak sortzeak 
tokiko erakundeen eta, jakina, herritarren ahalegina eskatzen du. 
Argi izan beharko da, halaber,prozesuaren denborek eta erritmoek 
ezin izanen diotela prozesuaren beraren edo parte-hartzaileena 
ez den beste inolako interesi erantzun. Gainera, emaitzak nolabait 
aurreikusi ahal izanen dira, baina inoiz ez aurrez ezarrita; izan ere, 
parte-hartzaileek eta mobilizatutako baliabideek ezarriko dituzte-
nak izanen baitira prozesua amaitzean.

Prozesuari dagokionez, elementu tekniko gisa, metodologia edo di-
ziplina desberdinetatik datozen tresnak eta teknikak erabiliko ditu, 
hala nola soziologia, garapen komunitarioa, ikerketa ekintza par-
te-hartzailea, herritarren parte-hartzea eta abar. Honela, ezagutza 
teknikoen hornidura, parte hartzeko eta dinamizatzeko dinamika eta 
praktikekin eta gizarte-kohesiorako, talde-lanerako eta garapen ko-
munitariorako tresnekin bateratuko du.

Ikuspegi komunitarioa funtsezkoa da, esate baterako, eta Komuni-
tatea aipatutako hiru eragile-tipologien batuketatzat ulertuta, eta 
haren garapenean guztien parte hartzea beharrezkoa denez, Ener-
gia-komunitateen kasuan, erakundeak sustatuko du prozesua kasu 
gehienetan, eta tokiko teknikarien laguntza izanen du horiek disei-
natzeko eta ezartzeko oinarriak eta kanpoko teknikarien laguntza 
haren garapenerako. Biztanleria hainbat eremutatik mobilizatua 
izanen da. Antolatutako eta gaian sentsibilizatutako biztanleria 
kontuan hartuta, oinarriak diseinatzeko eta ezartzeko fasean par-
te hartu ahal izanen dute, eta, ondoren, proiektuan interesa duten 
biztanleekin lan eginez, proiektua garatzeaz arduratuko den Talde 
Eragilea osatuz. Aipatu behar da talde hauek, energiaren sektorean, 



G I D A  |  E N E R G I A  H E R R I T A R R E N  E S K U E T A N E D U K I  N A G U S I A K

6 3

herriaren edo auzoaren garapen komunitarioan edo proiektuaren 
esparru praktikoenean interesa duten pertsonek osatzen dituztela. 
Horrek Taldeari oreka eta aniztasuna ematen dio, ondorengo fasee-
tan proiektua garatzea zein mantentzea ahalbidetzen duena.

3.3.3. Aldez aurrekoak

Kanpoko teknikarien, barne-teknikarien, sentsibilizatutako biztan-
leriaren eta erakundearen arteko kodiseinu edo diseinu parte-har-
tzailearen ondoren, baina oraindik ere partaidetza-prozesuaren ha-
sierako faseetan, prozesuaren bideragarritasunerako funtsezko bi 
gai ezarriko dira: araudi-mugak, teknikoak eta parte-hartzekoak eta 
prozesuari lagunduko dion komunikazio-plana. 

Mugek herritarren legezko parte-hartzea ahalbidetuko dute, garatu 
beharreko prozesuaren” joko-arauak” ezartzen baitituzte. 

Komunikazio-planak prozesuaren fase desberdinetan eta eragileen 
tipologia desberdinekin komunikazioa definitzeko aukera emanen 
du. Hala, komunikazio-maila desberdinak ezarriko dira. Esate bate-
rako, Talde Eragilea osatzen duten pertsonei zuzendutako komuni-
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kazioa eta, herritarrei orokorrean zuzendutakoa. Esparru honetan 
araua da komunikazioa etengabea, gardena eta jarraitua izan behar 
dela, eta helburua komunitateko pertsona orok edozein unetan parte 
hartzeko aukera izan behar duela prozesuan egiten ari den guztian, 
eta, horretarako, beharrezkoa da gertatzen ari denari buruzko infor-
mazio guztia eskuragarri izatea.

3.3.4. Talde Eragilea

Talde Eragilea berez osatuko da taldean parte hartzeko interpelatu-
ta sentitzen diren pertsonekin, eta talde honek gogotik eta etengabe 
eginen du lan Energia-komunitatea izanen dena martxan jartzeko. 
Horretarako, hainbat komunikazio-jarduera eginen dira, hala nola 
herritar guztiei prozesuaren xehetasunen berri ematea edo aurkez-
pen publiko ireki bat egitea. Aurkezpen horretan, erakunde susta-
tzaileak eta laguntza teknikoak proiektuak eta prozesuak ekarriko 
dutenaren xehetasunak emanen dituzte.

Taldeko kide izateko konpromisoa hartzen duten pertsonak gaikun-
tza teknikoko eta talde-kohesioko saioetara joanen dira, eta, haiek 
izanen dira ondoren, Energia-komunitateak abian jartzeko beha-
rrezko erabakiak hartuko dituztenak.

Gainera, ondorengo faseetan, haiek izanen dira jasotako trebakuntza 
eta prestakuntza bizilagunei helaraziko dietenak, eta etorkizuneko 
energia-proiektuak eta Komunitatearen eraketa juridikoa sustatuko 
dutenak.

Prozesuaren arrakastaren funtsezko faktore bat Talde Eragilea osa-
tzen duten pertsonen arteko aniztasuna izanen da. Hainbat alderdi-
tan beharrezkoa den aniztasuna: adina, generoa, ezagutzak, eta abar. 
Laguntza teknikoak aniztasun horretara egokitu beharko du taldea 
kohesionatzeko eta gaitzeko orduan, baina horrek ahalbidetuko du 
proiektua herri edo auzo osora gora joatea ondorengo faseetan.

3.3.5. Gaikuntza eta metodologia

Gaikuntza alde batetik teknikoa izanen da, eta bestetik metodologi-
koa. Honela, ezagutza teknikoez hornituko da taldea, araudi, gober-
nantza eta trantsizio energetikoaren arloei dagokionez, eta horiekin 
lan eginen da euren komunitatearen inguruko dimentsio historikoan, 
ukigarria eta ukiezina, eta partekatzen dituzten jakintza kolektiboen 
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inguruan. Horrela, elementu teknikoetatik eta jakintza kolektiboetatik 
abiatuta ezagutzak sortu nahi dira. Irtenbideak eta erabakiak Taldeak 
“dakarrenetik” eta ezagutzen duenetik abiatuta hartzea bilatuko da. 
Ez zaie dauden aukerarik aurkeztuko haien gainean hautatzeko; aitzi-
tik, euren komunitatean nahi duten eta izan dezaketen Energia-komu-
nitatea eraikitzeko lagunduko zaie, oinarri horietatik abiatuta dagoen 
esparru orokor eta komunitariora bideratu ahal izan dezaten.

Zeharka eta teknika eta tresna zehatzen bidez, taldea beraren kohe-
sioa landu eta azpimarratuko da, oinarri eta errealitate komunak 
sortuz, dauden aniztasunetatik eraikiz eta taldea osatzen duten per-
tsona eta jakintza guztiak partaide bihurtuz.

Gaikuntza teknikoari dagokionez, hiru gai landuko dira: gizarte-gai-
kuntza gobernantzaren, komunikazioaren eta talde-lanaren arloan, 
gaikuntza energia berriztagarrien arloan eta gaikuntza arlo juridi-
koan eta araudian.

3.3.6. Gizarte arloa Parte Hartze prozesuetan

Gizarte-gaia bi ikuspegitatik lantzen da partaidetza-prozesuan. Alde 
batetik, prozesua zeharkatuko duena izanen da, praktika, tresna eta 
metodologia soziologikoen bidez, herritarrek parte hartzekoa eta 
garapen komunitariokoa, eta, bestetik, elementuen lanean zehaztuz 
zuzenean jorratuko da, hala nola: talde-kohesioa, prozesuarekiko 
identifikazioa eta hura osatzen duten elementu komunitarioak, par-
te hartzen ari diren herri edo auzoko partaidetza, gobernantza eta 
energia arloko historia-ezagutzari buruzko lana, komunitatean par-
te har dezaketen agenteak identifikatzea, eta haiekin harremanak 
izan beharko dituena, taldearen beraren kudeaketa eta gobernantza, 
programazioa eta eman beharreko urratsak, eta herriarekiko komu-
nikazioa eta bizilagunekiko irekitasuna.

Gainera, lan handia eginen da saio eta itzultzeen bidez, material ko-
lektibo jarraitu gisa; talde-gaikuntzan eta talde-erabakiak hartzean 
eraginen da, kolektibotasunari lehentasuna emanez indibidualtasu-
naren gainetik prozesu osoan zehar. 

Lan teknikoa zeharkatzeko erabiltzen diren tresnei dagokienez, ho-
nako hauek erabili ahal izanen genituzke (beste askoren artean): 
soziogramak eta soziodramak, AMIA eta ezagutza-matrizeak, Den-
bora-lerroa, Itzulketa transduktiboak, eratorriak edo transektoak, 
CANVAk, Kronogramak eta PAIS, eta abar.



G I D A  |  E N E R G I A  H E R R I T A R R E N  E S K U E T A N E D U K I  N A G U S I A K

6 6

Bibliografia

• Metodologia Parte-hartzaileak. Gizarte-sormenerako soziopra-
xia. Red Cimas, 2015

• Komunitatea, parte-hartzea eta garapena. Esku-hartze komuni-
tarioaren teoria metodologikoa. Marco Marchioni, 2007

• Gizarte-ikerketa parte-hartzailea. Tomás R. Villasante, Manuel 
Montañes eta Joel Martí. El viejo topo, 2002

3.4. IKUSPEGI ENERGETIKOA ENERGIA-KOMUNITATEAK  
SORTZEKO PARTAIDETZA-PROZESUETAN

Esther Muñoz Alonso 
Kisar, Ko-energia

3.4.1. Beharrezkoa al da herritarrak energiaren arloan gaitzea?

Energia ia pertsona guztien buruan dagoen kezka bat da, klima-al-
daketa, energia berriztagarrien erabilera nola bultzatu erregai fo-
siletatik datozen energiekiko gaur egungo mendekotasuna atzean 
uzteko, gure faktura elektrikoan nola aurreztu eraginkorragoak iza-
nik, … eta hau gutxi balitz, nazioarteko gatazkek gasaren eta elek-
trizitatearen prezioei eragiten diete eta horniduraren bermea ere 
arriskuan jartzen dute.

Sektore energetikoa, beste sektore bat non hizkuntza teknikoaren 
erabilerak informazio sinpleena ez ulertzea eragiten duen, edo, ho-
beto esanda, sektorean adituak garenok bakarrik ulertzea, horreta-
rako ikasi baitugu. 

Komunikabideetan merkatu elektrikoaren eguneroko prezioei bu-
ruzko informazioa ematen digute, testuingurutik kanpo, eta ez dute 
azaltzen gure fakturan ez digutela beti prezio hauen arabera ko-
bratzen. Bi merkaturatzaile mota daude: erreferentziazko merka-
turatzaileak, haien bezeroei tarifa arautuak esleitzen dizkietenak, 
eta merkatu librekoak, bezeroekin tarifa mota desberdinak adostu 
ditzaketenak. Gure merkaturatzailea merkatu librekoa bada, etxe 
gehienetan gertatzen den bezala, prezio hauek ez digute beti eragi-
ten komunikabideetan esaten den moduan (soilik baldin eta «inde-
xatu» motakoa bada). Gure tarifa gure merkaturatzailearekin adostu 
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genuen kontratuan zehazten da, nahiz eta hori egin izana ez gogora-
tu, eta era askotakoa izan daiteke. Prezio indexatua, tarifa laua, tari-
fa bakarra, bi tarifa, hiru tarifa 2021eko apirilean ezarritako haran, 
lautada eta punta tarteen arabera, edo araudia betetzen duen beste 
edozein modalitate, merkatu librean baitaude.

Informazio-bideetatik iristen zaigun informazioa zaila da argi onar-
tzen eta ulertzen. Beharrezkoa da kultura energetikoa sustatzea, 
non pertsonek ulertuko duten nagusi den eredu energetikoak nola 
funtzionatzen duen, fakturetan nola eta zergatik eragiten dien gal-
deratik hasita, beste eredu baterako trantsizio energetikoan parte 
hartzeko zer egin dezakegun galderaraino, guk nahi dugunerantz. 

3.4.2. Nola egiten dugu akonpainamendu hau prozesuetan?

Prozesuetan, arreta jartzen dugu energiari buruz modu erraz eta ar-
gian hitz egiten. Egungo eredu energetikoa azaltzen dugu, nahi du-
gun ereduaren inguruan eta bataren eta bestearen ondorioei buruz 
hausnartzen dugu. Estatu espainiarreko sektore elektrikoak nola 
funtzionatzen duen: sorrera, garraioa, banaketa eta merkaturatzea. 
Zein arlotan parte hartzen dugun gaur egun, zein arlotan parte har 
dezakegun eta zein izanen diren gure Energia-komunitatearen jar-
duerak. 

Mugarriak eraistea, gaur egun gure parte-hartzea ulertzea, pertso-
nen konfiantza berreskuratzea energia-ereduaren eragile aktibo 
gisa ditugun aukeretan, eta, batez ere, energia, iristen zaigun bidetik 
iristen zaigula, baliabide naturaletatik datorrela ulertzea. Baita bere 
eraldaketan eta aprobetxamenduan ere baliabide naturalak erabil-
tzen ditu, baliabide mugatuak, eta haiek sortzeko lurrak behar due-
na baino erritmo handiagoan xahutzen baditugu, agortu eginen dira.

Kontsumitzen dugun energiaren jatorriarekiko hurbiltasuna berres-
kuratzea eta baliabideak ustiatuko dituen eredu bat sustatzea, kon-
tuan hartuz bere ustiapenak, eraldaketak eta aprobetxamenduak 
ingurumenean duten eragina. Bai eta inpaktu soziala eta pertsona 
guztiek lurraren baliabideak eskuratzeko duten eskubidea ere; es-
kubide hau errespetatzea da bere kudeaketaren lehentasuna, onura 
ekonomikoaren gainetik, gaur egun baliabideak ustiatzen dituena-
rengana mugatzen ez dena (kasuren bat bada).

Prozesuetan zer egin dezakegun eta zer egin nahi dugun hausnartu 
eta azpimarratu egiten dugu, egin daitezkeen une honetako jarduera 
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guztietan (sentsibilizazioa, energia-eraginkortasuna, autokontsu-
morako sorkuntza berriztagarria, energia berriztagarriekin beroa 
sortzea, mugikortasun partekatua, …) eta etorkizunekoetan (eska-
riaren malgutasuna, tokiko energia-merkatuak...) eta Komunitateen 
gizarte eta ingurumen-inpaktu positiboan.

Energia-komunitateek gara ditzaketen jarduera guztien artean, haie-
tako asko sentsibilizazio-jarduerekin, energia-kultura berri bat sus-
tatzearekin, energia-eraginkortasunari buruzko aholkularitzarekin 
eta, kasu askotan, autokontsumorako eguzki-energia fotovoltaikoa 
sortzeko lehen proiektu batekin hasten ari dira. Egungo araudiaren 
arabera energia partekatu ahal izateko baldintzak betetzen dituz-
ten Komunitateko bazkideek parte hartzen dute komunitate askoren 
lehen erronka honetan. Autokontsumo kolektiborako energia berriz-
tagarriak sortzeko lehen proiektu hauekin, komunitateek banatuta-
ko sorkuntza-eredu berriztagarria sustatzea bilatzen dute, gertuko 
eta partekatuko kontsumo batekin.

Energia-komunitateak gure komunitatean martxan jarri nahi dugun 
trantsizio energetikoaren eredua sakonago hausnartzeko, parteka-
tzeko eta bultzatzeko tresna bat dira, kolektibotik elkarrekin eraikiz 
modu indibidualean ez litekeena iritsiko.
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3.5. IKUSPEGI JURIDIKOA ENERGIA-KOMUNITATEAK  
SORTZEKO PARTAIDETZA-PROZESUETAN

EGILEA: IDOIA ZULET GALÉ
ARANKOA, KO-ENERGIA

3.5.1. Energia-komunitateak, ezinbestean ikuspegi juridiko bat al dute?

Energia-komunitateak, lege-aginduz, erakunde juridikoak dira. Ho-
rrek esan nahi du energiaren inguruko jarduerak eta proiektuak 
egiteko antolatutako herritarrak formalki erakunde bat izan behar 
direla, energia osatzen duten pertsonekiko nortasun propioa eta 
independentea duena. Herritarrek, beraz, ordenamendu juridikoak 
eskaintzen duen egitura juridikoetako batera jo behar dute, eta, gai-
nera, arauek kasu bakoitzean eskatzen dituzten betekizun eta bal-
dintza espezifikoak betez eraiki behar dute.

Horretaz gain, erakunde juridiko horiek Energia-komunitate gisa aitor-
tuak izateko helburua dute, eta, horretarako, komunitate hauek sortuko 
dituen herritarren taldeak bere eraketa eta gobernantza-itunean gehitu 
behar ditu arauek zehazten dituzten funtsezko elementuak.

Bestalde, eta prozesuaren sustatzailea administrazio publiko bat 
den kasuetan, zuzenbide publikoaren berezko lege-mekanismoak 
sartzen dira jokoan; prozesu hauetan, normalean, herritarrentzat 
mugak edo baldintzak izanen direnak, Energia Komunitateari buruz-
ko euren proiektuan.

Testuinguru horretan, argi dago Energia-komunitate bat sortzeko, 
artikulu honetan azaldutako ikuspegi komunitario eta energeti-
koaz gain, erabakiak hartzeko eta izapideak edo prozedurak egiteko 
beharrezkoa dela ikuspegi juridikoa.

Horrek esan nahi du aurrez ezarritako Energia Komunitatearen ere-
du baten gainean lan egin behar dela? Gure ikuspuntutik, ez da go-
mendagarriena.

Gure ustez, komunitate energetikoak, batez ere, komunitate herrita-
rrak, partaidetzakoak eta komunitarioak dira. Ingurune jakin bateko 
pertsonak antolatzen dira eta kolektiboki diseinatzen eta sustatzen 
dute nahi duten eredu energetikoa, eta Energia-komunitateak bitar-
tekoak dira. Horregatik izan behar dute propioak, partikularrak eta 
kideengandik gertukoak. Horrela, garapena, egonkortasuna, bidera-
garritasuna eta jarraitutasuna bermatu ahal izanen dira.
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Kolektiboaren barne-gobernantza eta bertako kideen arteko komu-
nitate-ituna, beraz, ez da aurrez eratutako eredu orokor bat izanen, 
taldera lurreratuko dena; baizik eta lantzen duten pertsonen haus-
narketa, elkarrizketa eta borondate kolektibo eta kontzientearen 
emaitza izan behar du. 

Horregatik, ekarpen juridikoa herritarren talde interesatu eta moti-
batu horren partaidetza eta kohesio-lanaren atal baten gisa ulertzen 
dugu. Gure esperientziatik, nekez ondoriozta daiteke komunitate 
energetiko bat juridikoki eta formalki eratzeko lana, aldez aurretik 
herritarrekin ikuspegi sozial eta energetikotik lan bat egon ez bada.

Prozesu horietan parte hartzen dugun zuzenbideko profesionalok 
lagundu egin behar diegu interesa duten pertsonei beren gobernan-
tza-mekanismoak identifikatzeko bidean, eta gure zeregina da da-
goeneko jakinak diren edo dauden egiturak ezagutzen laguntzea, eta 
Komunitateen egitura berezi hau eta sektore hain espezifiko baten 
jarduerak dakartzaten elementu berriak txertatzen laguntzea. 

Profesionalok taldearen eta ingurunearen errealitatea entzuten, 
ulertzen eta ikasten jakin behar dugu, eta Energia-komunitateen 
alde arautuarekin nola uztartzen den ikusi.

Baina egia da, halaber, taldeak une jakin batean Erakundea nola eratu 
erabaki ahal izateko, jakin eta ezagutu egin behar duela, eta gaikun-
tza espezializatu hori bada ere gure erantzukizuna. Energia Komuni-
tate bat sortzeko proiektuaren bideragarritasun juridikoaren berma-
tzaileak gara, bai eta bere ondorengo egunerokotasunarena ere.

3.5.2. Nola egin daiteke akonpainamendu hau eta gaikuntza juridikoa 
taldearekin?

Guretzat, herritarren partaidetza-prozesu bateko gaikuntza juridi-
koa prozesu horretan integratutako elementu gisa planteatu behar 
da. Tresna eta dinamika parte-hartzaileen bidez, argi eta erraz azal-
tzen saiatzen gara Europar Batasunak diseinatutako bi Energia-ko-
munitate moten (Herritarren Energia Komunitateak eta Energia Be-
rriztagarrien Komunitateak) legezko kontzeptuak, horien elementu, 
ezaugarri komun eta desberdintasun nagusiak baita horien garran-
tzia ere. 

Garrantzitsua da esku hartzen duten eragileak taldearekin identifi-
katzea, ez bakarrik sorkuntzarako, baizik eta Komunitatearen bizitza 
eta kudeaketa arrunterako, eta haien artean izanen diren harreman 
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juridikoak ulertzea. Era berean, garrantzitsua da onartzea taldearen 
jakintzak eta nahiak bat datozela Energia-komunitateek lortu behar 
dituzten xede eta helburuekin.

3.5.3. Zer lortu nahi dugu gaikuntza juridikoarekin  
partaidetza-prozesuan?

Gaikuntza juridikoaren helburua da taldeak ulertzea Energia-ko-
munitateen mekanika erakunde juridiko gisa, beren kontzeptuare-
kin, xedearekin eta operatiboarekin, legezko egitura bateragarri bat 
hartu behar dutenak, ondoren eta gure laguntzarekin, behar beste-
ko eskumenak izateko erakundearen barne-gobernantza ahalik eta 
leialen islatuko duten estatutuak egiteko eta, ondoren, hirugarrene-
kin dituzten harremanak bideragarri egin ditzan proiektu eta jardue-
ra energetikoak diseinatu eta bultzatzen dituztenean.

Gure apustua da taldearen eskutik lan egitea euren Energia-komu-
nitatearen eraikuntza kolektiboan, eta prozesu dinamiko eta malgu 
horretan entzunez eta ulertuz laguntzea, jendearen eta jendearen-
tzat den eredura ahalik eta gehien hurbilduko diren irtenbide juridi-
ko sortzaileak eta berritzaileak eskaintzeko, guk gureganatu gabe.
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4.1. DIRULAGUNTZAK BANATZEN DITUZTEN ERAKUNDE NAGUSIAK

Atal honetan bereiztuko ditugu estatu bakoitzaren mailan ditugun 
dirulaguntzak.

HEGOALDE

Hegoaldeko kasuan taula bat osatu da informazio zabal batekin. 
Hala ere, ohar batzuk kontutan izan behar dira:

• Hor agertzen diren deialdiak ez daude guztiak indarrean. Gida 
honen izaera kontutan harturik inportanteago da jakitea zer di-
rulaguntza motak ditugun eta haien ezaugarriak, zeren deialdiak 
itxita egon daitezke dokumentu hau argitaratzeko momentuan.

• Dirulaguntzak lurraldeka sailkatu dira (probintzia, erkidegoa eta 
Estatu mailan) esanguratsuenak direlako. Eskualdeka edo udal 
mailan dirulaguntza propioak badaude ez dira aztertu, ez delako 
txosten honen helburua.

• Nahiz eta dirulaguntza bakoitza nori zuzenduta dagoen adierazi, 
kategoria zutabea gehitu dugu, erraz eta azkar kokatzeko deialdi 
hori interesgarria den gida honen testuinguruan. Zehazki: U = Uda-
la (dirulaguntza udaletxeak direnei zuzenduta dago); P=Proiek-
tuak (dirulaguntza zuzenduta dago proiektu zehatzak egiteko, eta 
ez du kontutan hartzen hainbeste nori zuzenduta dagoen, udale-
txeak eta komunitateak barne badaude bere ikurrarekin adiera-
ko da gehigarri moduan); K=Komunitateak (dirulaguntza barruan 
ezartzen da onuradun moduan Energia Komunitatea)

Dirulaguntzak  
eta aholkularitza  
Goiener-Udalbiltza

Energia, gizarte 
ikuspegi orokor 
batetik

Energia 
komunitateak

Parte hartze 
prozesuak 
komunitate 
energetikoetan

Dirulaguntzak eta 
aholularitza
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• Arloa edo Teknologia adierazi da, (zertara bideratuko den dirula-
guntza). Kontutan izanda gida honen erabiltzaileak udal ordezka-
ri eta teknikariak izango direla ez dugu itxi deialdien mota Ener-
gia Komunitateei soilik.

Lurralde historikoen arabera identifikatu diren dirulaguntzak

LURRALDEA DEIALDIA KATEGORIA NORI ZUZENDUTA ARLOA/
TEKNOLOGIA

NAFARROA Ayudas al autoconsumo y al 
almacenamiento con fuentes  
de energía renovable

P,K "Pertsona juridikoak, 
fisikoak eta enpresak 
Energia berriztagarrien 
erkidegoak eta herritarren 
energia-komunitateak"

FV/Eolikoa/
Biltegiratzea/
Termikoa

NAFARROA Ayudas a entidades locales para  
la transición energética 2022

U Toki Entitateak Argiteria/Hidro/
Eolikoa/Biomasa/
Efizientzia/EBK

NAFARROA Subvenciones a entidades  
sin ánimo de lucro para  
la transición energética 2022

P,K Irabazi asmorik  
gabeko entitateak  
eta kooperatibak

Argiteria/Hidro/
Eolikoa/Biomasa/
Efizientzia/EBK

NAFARROA 2723/2021 EBAZPENA, azaroaren 
3koa, Etxebizitzako zuzendari 
nagusiak emana, dirulaguntza 
deialdi bat eta laguntza horiek 
emateko oinarri arautzaileak onesten 
dituena, 691/2021 Errege Dekretuari 
jarraikiz, erronka demografikoa 
duten udalerrietan lehendik dauden 
eraikinetan birgaitze energetikoko 
jarduketak egiteko (PREE 5000 
programa).

U,P,K Pertsona fisikoak, 
juridikoak, jabeen 
erkidegoak, elkartutako 
eraikinen jabeak, energia-
zerbitzuetako enpresak, 
energia berriztagarrien 
komunitateak

Efizientzia 
isolamenduetan, 
instalazio 
berriztagarri 
termikoetan 
eta aireztapen 
instalazioetan

GIPUZKOA Energia berriztagarrien erabilera 
eta aurrezpen zein eraginkortasun 
energetikoa toki mailan bultzatzeko 
diru laguntzak.

U Entitate publikoak FV

GIPUZKOA Energia berriztagarrien erkidegoko 
erregimenean instalazio fotovoltaikoak 
sustatzeko diru-laguntzak

U,K Irabazi-asmorik gabeko 
energia-komunitate edo 
kooperatiba berriztagarria

FV

GIPUZKOA Energia berriztagarrien erabilera 
eta aurrezpen zein eraginkortasun 
energetikoa toki mailan bultzatzeko 
diru laguntzak.

U • Udalak eta udal 
organismoa 
utonomoak

• Mankomunitateak
• Merkataritza 

sozietateak kapital 
soziala izaera 
sozialekoa bada 
osotasunean"

FV, Eolikoa, 
Biomasa, 
Geotermia, 
Aerotermia

BIZKAIA Klima-aldaketaren eta energia 
trantsizioaren arloetako 
jarduketetarako, batetik, aurrezteko 
eta energia-eraginkortasuna 
sustatzeko planak eta neurriak 
ezartzeko, eta, bestetik, energia 
berriztagarriak sustatu eta ezartzeko.

U Toki Entitateak Argiteria/
Instalazio 
berriztagarriak/
Mugikortasuna/
Ikerketak

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17200/Convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-la-transicion-energetica-2022
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17200/Convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-la-transicion-energetica-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-2022?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-2022?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-2022?back=true&pageBackId=5722676
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/263/1
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAENSO&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAENSO&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAENSO&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2021
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2022
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2022
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2022
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak?p_p_id=Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_cserv=MAEFIC&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_myaction=detalle&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_depto=5&_Subvenciones_WAR_LEEsubvencionesportlet_ejercicio=2022
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
https://ataria.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?electronico=S&textolibre=energia&simple=S
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Aipatu beharra dago dirulaguntzak hauez gain, Gipuzkoan6 eta Na-
farroan7 parte-hartze prozesuei dirulaguntza propioak ateratzen 
direla urtean behin eta Komunitate Energetikoak eratzeko bideratu 
daitezkeela.

Erkidego-Estatu mailan identifikatu diren dirulaguntzak

6. https://egoitza.gipuzkoa.
eus/eu/tramiteen-ze-
rrenda/-/tramiteak/
xehetasuna/1713

7. https://bon.navarra.
es/es/anuncio/-/tex-
to/2022/94/3. Kasu 
honetan txertatu da 
beste EBK eratzeko 
ekimenekin

LURRALDEA DEIALDIA KATEGORIA NORI ZUZENDUTA ARLOA/
TEKNOLOGIA

EAE Euskadiko toki herri administrazioaren 
alorrean energia iraunkortasuna 
hobetzeko azterlanak eta auditoriak 
egiteko laguntza programa

U Entitate publikoak Auditoretza/
Ikerketa/
Mugikortasuna

EAE Programa MOVES III 2021-2023 U,P Pertsona fisikoak, 
Autonomoak, Jabe.Erkid., 
Erakunde publikoak, 
enpresak

Mugikortasuna

EAE Energia-iturri berriztagarrien  
bidezko autokontsumoari eta 
biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean 
sistema termiko berriztagarriak 
ezartzeari lotutako pizgarri-programa

U,P,K "Pertsona juridikoak, 
fisikoak eta enpresak 
Energia berriztagarrien 
komunitateak eta 
herritarren energia-
erkidegoak"

FV/Eolikoa/
Biltegiratzea/
Termikoa

EAE GAUZATU ENERGIA - Euskadiko  
toki-administrazio publikoaren 
sektorean energia berriztagarriak 
erabiltzeko eta energia-
efizientziako inbertsioak egiteko 
aurrerakinitzulgarrien programa

U Toki-erakundeak Argiteria  
Instalazio 
berriztagarriak 
Mugikortasuna

EAE Euskal Autonomia Erkidegoko  
erronka demografikoko  
udalerrietan dauden eraikinetarako 
birgaitze energetikoko programa 
(PREE 5000 programa)

U,P,K Pertsona fisikoak, 
juridikoak, jabeen 
erkidegoak, elkartutako 
eraikinen jabeak, energia-
zerbitzuetako enpresak, 
energia berriztagarrien 
komunitateak

Efizientzia 
isolamenduetan, 
instalazio 
berriztagarri 
termikoetan 
eta aireztapen 
instalazioetan

ESTATALAK Programa DUS 5000 U Toki entitateak <5000 FV/Hidro/
Eolikoa/Termika/
Argiteria/
Mugikortasuna

ESTATALAK Programa de incentivos  
a proyectos piloto singulares  
de comunidades energéticas  
(ce implementa)

K Ingenieritza, 
administratiboa, materiala, 
instalakuntza gauzatzeko 
lanak, EBK garatzea  
eta osatzea

Instalazio 
berriztagarriak 
Efizientzia 
Mugikortasuna 
Biltegiratzea

ESTATALAK Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos 
de entidades locales (Pirep Local): 
convocatoria de ayudas

U Obrak egitea, ingeniaritza, 
energia-ziurtagiriak, 
publizitatea

Efizienzia

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/94/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/94/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/94/3
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estudios-y.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estudios-y.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estudios-y.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estudios-y.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-anticipos-reintegrables-destinados-a-i.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/PIREP_LOCAL/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/PIREP_LOCAL/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/PIREP_LOCAL/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/PIREP_LOCAL/
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EAE mailan ere aipatu behar da IHOBEk ateratako Erreminta-Gida8, 
Toki-administrazioentzako laguntza energia eta klimaren arloko 
trantsiziorako

Kontutan hartzeko ohar batzuk:

• Energia Komunitateen inguruan Espainia mailan dirulaguntza 
deialdiak lehenetsi dira, nahiz eta zuzentarauen egokitzapenik 
ez izan. Honek suposatzen du energia komunitateak ez direla 
definitu eta hala ere dirulaguntzak bideratzen ari direla. Honen 
ondorioa: Edozeinek esan dezake ‘komunitate’ bat dela eta nola 
berresten edo ezeztatzen da hori? Beste ondorioa: Komunitatea-
ren ‘izaera’ galtzea dirulaguntza bat lortzeko nahian.

• Dirulaguntza batzuk energia komunitateak sustatzera bideratzen 
dira baina horretarako ‘atzetik’ erakunde bat egon behar da, eta 
orokorrean erakunde hori udaletxea izatera bideratzen ari dira. 

• Behin Energia Komunitatea eratuta diru-laguntzetara aurkez-
tea errazagoa da, izaera juridiko propioa daukalako. Hastapenak 
dira zailenak.

IPARRALDE

Iparraldean ere diru laguntza ezberdinak izaiten ahal dira energia 
arloan.

Horiek maila ezberdinetakoak izan daitezke : estatu mailakoa, es-
kualdekoa edo departamendukoa.

Hala ere, estatuaren diru laguntzak gehien bat berdintsuak egoiten 
dira urteetan zehar, adibidez segurtatuz energiaren saltze prezio bat 
20 urtez. Laguntza horiek aparte, energiaren konpetentzia gehienik 
eskualdearen esku da beraz eskualde bakotxak sortzen ditu bere 
deialdiak. Horiek usu urte batzuentzat dira eta ondotik aldatzen ahal 
dira testuinguruaren arabera.

Azpian listatuak izan dira diru laguntza nagusiak. Gehienetan lagun-
tzak zuzenduak dira direktuki proiektu batentzat, independente iza-
nik energia komunitate batek bultzatzen duen proiektua edo beste 
aktore batek. Hala ere, laguntza batzuk bideratuak dira proiektu he-
rritarrentzat edota energia komunitateentzat (EK). 

8. https://www.ihobe.
eus/argitalpenak/
erreminta-gida-toki-ad-
ministrazioentzako-la-
guntza-energia-eta-kli-
maren-arloko-trantsi-
ziorako
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Estatua Edonor  
(Pertsona  
fisiko, morala  
edo aktore publikoak)

Feed-in tariffs : Diru laguntza honek  
segurtatzen du energia berriztagarri 
proiektuentzat energiaren saltze prezio  
bat 20 urtez (hornitzaile batek merkatuaren 
prezioan erosten du et gaineratekoa estatuak 
diruztatzen du)

PV, Hidroelektrizitatea, 
Metanizazioa,

Eolikoa

Estatua Edonor  
(Pertsona  
fisiko, morala  
edo aktore publikoak)

AO CRE: Proiektu lodientzat beste mekanismo  
bat nun galdetzen duen pertsonak duen 
proposatzen saltze prezioa eta galde ezberdinen 
arabera estatuak onartzen du edo ez saltze  
prezio hori

PV, eolikoa

Estatua Edonor  
(Pertsona  
fisiko, morala  
edo aktore publikoak)

Autokontsumo laguntzak:  
Inbertziorako laguntza potentziaren arabera  
eta energi gehigarriaren saltze prezio  
finkatua 20 urterentzat.

PV

ADEME Edonor  
(Pertsona  
fisiko, morala  
edo aktore  
publikoak)

Fond Chaleur : bero eta hotz  
berriztagarri proiektuendako  
inbertziorako laguntza.

Egurra energia, 
geotermia

ADEME Pertsona fisikoak Ma prime renov : partikularrentzat  
diru laguntza etxearen berritzeko eta  
energia mailan hobekuntzak egiteko

Etxe berrikuntza 
eneergetikoa

Akitania  
berria eskualdea

Aktore publikoak, 
enpresak,  
exploitant

Agrivoltaismoarendako diru laguntzak,  
adibidez proiektu batzuen  
esperimentazioarako.

PV

Akitania  
berria eskualdea

Pertsona  
fisikoak

Laguntza bat partikularren untsa  
bideratzeko haien etxeen  
berrikuntzetan energia mailan

Etxe berrikuntza 
eneergetikoa

Akitania  
berria eskualdea

Elkarteak,  
aktore publikoak, 
Enpresak, ikerketa 
laboratorioak

Energia berriztagarri teknologia 
inobatzaileentzat diru laguntza

Teknologia  
berriak (adibidez 
hidrogenoa)

Akitania  
berria eskualdea

Elkarteal,  
aktore publikoak, 
Enpresak

Proiektu herritarrak transizio  
energetikoarentzat: laguntzat  
ikerketa estudioen egiteko erabakitzeko 
proiektua egingarria den baina ere diru 
laguntza sozietate herritarrentzat: partikular 
batek inbertitzen duen euro bakoitzarentzat, 
eskualdeak euro bat inbertitzen du bere aldetik 
(muga eta kondizio berezi batzuekin).

Proiektu  
herritarrak, EK

https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/content/quest-ce-que-lobligation-dachat-0
https://www.edf-oa.fr/node/917
https://www.edf-oa.fr/node/917
https://www.edf-oa.fr/node/917
https://www.edf-oa.fr/node/917
https://www.edf-oa.fr/node/917
https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/
https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/
https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/
https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuUFYViF6DnnG8mupC4v_vrixe7cehVK1vyfrrYZFmv3nPVWo8JFKNEaArzIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuUFYViF6DnnG8mupC4v_vrixe7cehVK1vyfrrYZFmv3nPVWo8JFKNEaArzIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuUFYViF6DnnG8mupC4v_vrixe7cehVK1vyfrrYZFmv3nPVWo8JFKNEaArzIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-agrivoltaisme?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-agrivoltaisme?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-agrivoltaisme?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/accompagnement-pour-la-renovation-energetique-globale-performante-et-bas-carbone-de-lhabitat-prive?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/accompagnement-pour-la-renovation-energetique-globale-performante-et-bas-carbone-de-lhabitat-prive?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/accompagnement-pour-la-renovation-energetique-globale-performante-et-bas-carbone-de-lhabitat-prive?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/energies-renouvelables-technologies-et-vecteurs-energetiques-innovants?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/energies-renouvelables-technologies-et-vecteurs-energetiques-innovants?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/projets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=1
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Akitania  
berria eskualdea

Elkarteal,  
aktore publikoak, 
Enpresak

Inobazio sozialendako diru laguntzak  
energia arloan

Proiektu  
herritarrak, EK

Akitania  
berria eskualdea

Enpresak PPA moduko kontratu direktuen 
garapenarendako laguntza enpresa  
eta fotovoltaiko ekoizleen

PV

Akitania  
berria eskualdea

Enpresak,  
aktore publikoak

BioGNV (biogasa edo biometanoa) 
mugikortasunarako laguntzak  
(ikerketentzat edo lehen inbertzioentzat)

BioGNV  
mugikortasuna

Akitania  
berria eskualdea

Elkarteal,  
aktore publikoak, 
Enpresak,  
Laborariak

Metanizaziorako diru laguntzak:  
ikerketa estudioentzat eta  
zinbertioarentzat.

Metanizazioa

Departamendua Elkarteal,  
aktore publikoak, 
Enpresak,  
Laborariak

Budgeta parte hartzailea transizio 
energetikoarentzat: departamenduko  
herritarrek bozkatzen dute iduritzen  
zitzaien proiektu interesgarrientzat eta  
departamenduak irabazleei diru  
laguntzak ematen ditu

Edozein proiektu

4.2. GAIA AURRERA ERAMATEN LAGUNDU  
AHAL DIGUTEN BIDAIDEAK

https://www.adi-na.fr/ess-et-innovation-sociale-pour-les-territoires
https://www.adi-na.fr/ess-et-innovation-sociale-pour-les-territoires
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/contrats-dachat-delectricite-photovoltaique-en-gre-gre-green-corporate-ppa-pour-un-approvisionnement?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/contrats-dachat-delectricite-photovoltaique-en-gre-gre-green-corporate-ppa-pour-un-approvisionnement?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/contrats-dachat-delectricite-photovoltaique-en-gre-gre-green-corporate-ppa-pour-un-approvisionnement?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/mobilite-biognv?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/mobilite-biognv?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/mobilite-biognv?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/soutien-la-methanisation?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/soutien-la-methanisation?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/soutien-la-methanisation?Transition=Climat____Environnement____Économie circulaire____Économies d'énergie____Énergies renouvelables&page=2
https://www.budgetparticipatif64.fr/
https://www.budgetparticipatif64.fr/
https://www.budgetparticipatif64.fr/
https://www.budgetparticipatif64.fr/
https://www.budgetparticipatif64.fr/
https://www.budgetparticipatif64.fr/
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Energia Erkidegoak 
Red de Comunidades 
Energéticas S. Coop.

DESKRIBAPENA

%100 energia berriztagarriak (eguzki, hidrauliko, haize eta biomasa) 
hornitzen dituen kooperatiba da. 

Kooperatibak baliabide tekniko, juridiko eta operatibo guztiak jartzen 
ditu herritarren eskura, energia sistema deszentralizatua, bidezkoa 
eta eraginkorra duen Energia komunitate bat sortzen laguntzeko; aldi 
berean komunitatearen kideentzako energia kostuak murriztuz, kli-
ma-aldaketaren erronkei erantzunez, garapen iraunkorreko hiru hel-
buru lortzen lagunduz eta, azken finean, planeta zainduz.

Euren Red de Comunidades Energéticas S.Coop. elektrizitate kontsu-
moko kooperatibatik, Energia komunitate baten oinarrizko hiru arda-
tzak eraikitzen laguntzeko aholkuak eta laguntza eskaintzen dute: 

• Energia berriztagarria sortzeko proiektu teknikoa

• Komunitatearen Gobernantza Plana eta ondorengo administrazio-
-kudeaketa.

• Finantzaketa Plana eta hauta eta lor daitezkeen laguntzen lokali-
zazio sistema

Helbidea 
Emilio Arrieta kalea, 14-5ºC  
31002, Iruñea-Nafarroa
Telefono zenbakia 
948 221 501  
Webgunea 
www.comunidadesenergeticas.org
Emaila 
info@comunidadesenergeticas.org
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Energia gara  
Som Energia

DESKRIBAPENA

Som Energia irabazi-asmorik gabeko energia berdearen kontsumo-
-kooperatiba da. Euren funtsezko jarduerak jatorri berriztagarriko 
energiaren ekoizpena eta komertzializazioa dira. Oraingo eredu 
energetikoaren aldaketaren alde daude %100eko eredu guztiz be-
rriztagarria lortzeko.

Som Energia menpekotasunik gabeko komertzializatzailea eta 
ekoizlea da, eta eredu berriztagarriaren alde dago %100ean. Koope-
ratiba bazkideen zerbitzura dago modu eraginkorrean, gardenean 
eta erantzulean.

• Ekoizpena: Iturri berriztagarrietan oinarrituta energia elektrikoa 
sortzen du sorkuntza-instalazioetan (eguzkia, haizea, biogasa, 
biomasa, etab) bazkideen borondatezko ekarpenekin finantzatuta.

• Garraioa eta Banaketa: Garraio-sarea (Goi-tentsioa, REE-en ja-
betza) eta banaketa-sarea (behe-tentsioa, banatzaileen jabetza) 
merkatu elektriko arautuaren zatiak dira non kooperatibak parte 
hartzen ez duen.

• Elektrizitate berdearen komertzializazioa: elektrizitate berdea-
ren komertzializatzaile gisa aukeratutako bazkideek kontsu-
mitzen duten elektrizitatea kudeatzen, erosten eta fakturatzen 
dute, jatorri-izendapenaren ziurtagirien arabera (CNMC). Bazki-
de partikularrek zein enpresek eurekin argia kontrata dezakete 
instalazioan aldaketa teknikorik egin gabe.

Helbidea 
Geltoki /Autobus geltoki  
zaharra; Conde Oliveto,  
6. Iruñea, Nafarroa

Ekoetxea, Pilota 5.  
Alde zaharra.  
Bilbo, Bizkaia 

Asteartero,  
11:30etik 13:30era
Telefono zenbakia 
948 24 72 99  
Iruñea
944 79 01 19  
Ekoetxea, Bilbo
Webgunea 
www.somenergia.coop
Emaila 
energiagara@somenergia.coop   
bilbao@somenergia.coop 
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2010ean abiatu zen proiektua Herrialde Katalanetan, eta poliki-po-
liki hazten joan da, Iberiar penintsulan tokian tokiko taldeak eratuz. 
Hego Euskal Herrian, Bilbon eta Iruñean dute ordezkaritza bana. Oro 
har, tokiko taldeak arduratzen dira kooperatibaren jardueraren ku-
deaketaz eta bazkideen borondatezko lana dinamizatzeaz, bai eta 
inguruko elkarteekin elkarlanerako loturak eta sareak sortzeko au-
kera bilatzeaz ere. Hauek dira bere eginkizunak:

• Kooperatiba hedatzea eta aurkeztea.

• Energiarekin zerikusia duten gaiei buruzko hitzaldiak eta taile-
rrak prestatzea (faktura, trantsizio energetikoa, merkatu elektri-
koa, etab.).

• Gure lurraldean energia-subiranotasuna lortzeko proiektu txi-
kiak sustatzea.

• Gai horietan herritarren parte-hartzea sustatzea eta dinamizatzea.

EROSKETA KOLEKTIBOAK

2017an hasi zen Som Energia erosketa kolektiboak egiten, Impuls 
Solar Vallès proiektuarekin. Gaur egun berrogei kanpaina baino 
gehiago abiarazten eta prestatzen ari da. Sustatzaileek adierazten 
dutenez, erosketa kolektiboki egiteak prezioak jaitsarazten ditu eta 
elektrizitatea autoproduzitzeko egin beharreko izapide administra-
tibo eta legalen kudeaketa errazten du. 2019-2022 bitartean, Koo-
peratiban ia bi mila autoprodukzio-instalazio inguru bultzatu dituzte 
Estatuan, horien bidez gizartea eta eredu energetikoa eraldatzeko 
asmoz.

NAFARROAKO EGUZKI BULTZADA

Nafarroako Eguzki Bultzada autoprodukzio fotovoltaikoko “giltza 
eskurako” 50 proiektu abiatzeko erosketa kolektiboa da. Aurreko 
hainbat esperientzien ereduari jarraitzen dio, besteak beste, Oleada 
Solar edo Impuls Solar Vallès. Izan ere, esperientzia horiek frogatu 
zuten etxeko eguzki-instalazioak bultzatzeko modu eraginkorrena 
bezero asko aldi berean elkartzea dela, prezioak jaitsarazi eta ins-
talazio-lana errazteko asmoz. Kasu honetan, lehenik, lehiaketa bat 
egin dugu enpresa espezializatuekin autoprodukziorako 50 eguzki-
-instalazio fotovoltaiko abiatzeko proposamen onena aurkitzeko, bai 
prezioari bai kalitateari dagokiolarik.
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Goiener  

DESKRIBAPENA

2012ko urtarrilean abiatu zen Goiener S.Koop proiektua. Irabazi as-
morik gabeko kooperatiba herritarra da, eta bere jarduera nagusia 
%100 jatorri berriztagarriko argindarra merkaturatzea da. 

Energiaren eremua oso zabala denez, 2015ean eratu zuten Goiener 
Elkartea, zabalkunde lanei, formazioari, kontzientziazioari eta lan 
ildo berriak garatzeari indar handiagoa emateko helburuarekin. 

Herritarrak ahaldundu eta euren baloreak partekatzen dituzten gi-
zarte sareekin elkarlana sustatzen dute. Antolamendu egitura in-
tegratzailearen aldeko apustua egin dute; autonomia osoz baina 
koordinaturik lanean diharduten gaikako taldeetan eta jakintza alor 
anitzeko taldeetan oinarriturik (200 boluntario eta langile elkar har-
tuta).

2018an energia berriztagarria sortzeko lehengo proiektuak (Sor-
kuntza) martxan jarri zituzten, jatorri berriztagarriko energien ins-
talazio ahalik eta banatu, lokal eta deszentralizatuenak sustatzea, 
eraikitzea eta erostea delarik euren xede nagusia. Sorkuntzako egi-
tasmo hau aurrera eraman ahal izateko GOIENER TALDEAren ba-
rruan Nafarkoop kooperatiba sortu zuten, energia berriztagarrien 
proiektuetan inbertsioak egiteko lanabes juridikoa eta bazkideei au-
tokontsumoan aholkularitza eskaintzeko. 

Goiener egoitza 
Mallutz, 18 Ordizia  
(Gipuzkoa)

Gasteizko Bulegoa 
Konstituzio plaza, 1  
Gasteiz (Araba)

Bilboko bulegoa 
Esperantza kalea, 12.  
zenbakiaren aurrean.  
Bilbo (Bizkaia) 

Donostiako bulegoa 
Errege Erregina  
katolikoen kalea, 11 
Donostia (Gipuzkoa)

Iruñeko bulegoa 
Kale Berria, 111 
Iruñea (Nafarroa) 

Arrasateko bulegoa 
Zerkaosteta 15 (Gipuzkoa)
Telefono zenbakia
900 816 365 (doakoa)

Goiener Egoitza
943088444 

Gasteizko Bulegoa 
945157444 

Bilboko bulegoa
946277701 

Donostiako bulegoa
943946020 

Iruñeko bulegoa  
948504135
Webgunea 
www.goiener.com
Lan eremua
Energia berriztagarriak  
eta trantsizio energetikoa
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ENERGIA KOMUNITATEAK

Orain arteko ibilbideari jarraituz, Goienerrek Europak proposatzen 
dituen energia komunitateak garatzen ditu (Espainiako legean orain-
dik ez da ezarri Europako araudia). Dagoeneko hainbat herritan ga-
ratu dituzte lehen proiektuak, hala nola Orexan eta Hernanin, eta 
prozesuak abiatuta beste 16 herritan.

Horretarako, arlo juridiko-administratiboan, arlo tekniko-ekonomi-
koan eta parte-hartze eta ahalduntze arloan eragiten dute. Informa-
zio gehiagorako: komunitateak@goiener.com. 

PROIEKTU EZAGUNAK 

Energia komunitateak: Hernani eta Orexa

Abiatzen ari dira; Bizkaian: Balmaseda, Ea, Lea Ibarra, Otxandio, Elo-
rrio eta Ziortza Bolibar. Gipuzkoan: Bergara, Elgeta, Errenteria, Geta-
ria, Itsasondo, Zumaia, Oiartzun, Zestoa eta Usurbil. Araban: Gasteiz. 
Nafarroan: Leitza
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I-Ener

DESKRIBAPENA

2014ko urrian abiatu zuen ibilbidea. Herritarren energia ekoizpena 
bultzatzen duen sozietate bat da. Horretarako, energia berriztaga-
rriak garatzen ditu, eta bere helburu nagusia da Ipar Euskal Herrian 
energia berreskuratze herritarra bilatzea.

• Herritarra: Sozietate herritarra da, gehiengoa Euskal Herriko bizi-
lagunen esku dago.   

• Inbestitzailea: Energia berriztagarrien inguruko proiektuak gau-
zatzeko beharrezko kapitala biltzen du I-ENER-ek.

• Berriztagarria: Ingurumena errespetatzeko arrangurarekin, 
I-ENER-ek energia berriztagarrietan baizik ez du inbestitzen.

• Lurraldekoa: I-ENER-ek Euskal Herrian baizik ez du inbestitzen.

Proiektuak: Gaurko egunez, I-ener taldeak 16 zentral fotovoltaiko sor-
tu ditu  Ipar Euskal Herrian herritarrei eta kolektibitateei esker. Oro 
har, herrietako espazio publikoak baliatzen dituzte, panel fotovoltai-
koak ipintzeko, hala nola elizak, kiroldegiak, frontoiak edo eskolak. 

Sustatzaileek azaltzen dutenez, instalazio guztiak kolektibitateekin 
garatu dituzte. Horretarako, euren eredua erabiltzen dute:

• 25 urtez, teilatua I-ENERen esku uzten dute.

• Inbertsioa I-ENERek eramaten du bere osotasunean.

Helbidea 
Lutxiborda, Donazaharre. 
Telefono zenbakia
0033 (0)6 45 75 54 52
Webgunea
i-ener.eus
Email
info@i-ener.eus
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• Zentralaren mantentzea eta erabilpen kargak I-ENERen kargu ge-
ratzen dira, kontratu denbora tartean

• Alokairu sinbolikoa: 1€/Teilatu/urte

Proiektu ezagunak: Baiona, Aristude Briand Eskola eta Jean Moulin 
Eskola; Jatsu, Trinketako Lokala; Bidarte, Ezker Pareta; Azkaine, La-
nazia Enpresa Mintegia; Makea, Ezker Pareta-Datxikion gela; Bidarte, 
Ezker Pareta; Aiziritze, Kiroldegia; Uztaritze, Arruntzako Eskola Publi-
koa; Hendaia, Herriko Zentro Teknikoa; Izura, Eliza eta Haur Zainde-
gia; Irulegi, Herriko Zentro Teknikoa; Arrosa, Herriko Zentro Teknikoa; 
Anhauze, eliza; Eiheralarre, Trinketea; Bardoze, Ezker pareta eta es-
kola; Lehuntze, trinketea; Baigorri, Akanpalekuko lekua.   
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Ko-energia
Arankoa, Artelan  
eta Kisar

DESKRIBAPENA

Hainbat arlotan espezializatutako teknikarien lantaldea da Ko-ener-
gia. Euren lan ildo nagusia da pertsonei trantsizio energetikoan la-
guntza eta aholkularitza eskaintzea.  

Horiek horrela, energiaren arloan herritarrak gaitzeko eta ahaldun-
tzeko lana egiten dute, partaidetza-metodoen eta tekniken bidez. 
Kasu bakoitzean, beharrezkoak eta egokiak diren tresna teknikoak 
eta juridikoak ematen dituzte, herritarrek partaidetza-metodologiak 
erabiliz, zeharkako kohesio-elementu gisa.

Ko-energiaren aterkipean hiru eragile daude lanean: Artelan, par-
te hartze komunitarioa sustatzen duena; Arankoa abokatuak, babes 
juridikoa eskaintzen duena eta Kisar, instalazio fotovoltaikoak ezar-
tzeko laguntza teknikoa ematen duena.  

Hauexek dira eskaintzen dituzten zerbitzuak:

PARTE-HARTZE PROZESUAK

Eredu energetikoaren eraldaketa aktiboki bultzatzen duten herrita-
rren partaidetza-prozesuetan aholkularitza, diseinua, proiektu-gauza-
tzea eta bidelaguntza teknikoa eskaintzen ditugu. Toki-entitateek eta 
bestelako organismo batzuek energia berriztagarriak eta efizientzia 
energetikoa bultzatzeko xedez sustatutako prozesuak izan ohi dira. 
Prozesuotan, pertsonen partaidetza aktiboa da ekintzaren erdigunea.

Garatzen diren proiektu horietan herri edo lurralde berean martxan 
dauden parte-hartze dinamikak sartzen ahalegintzen gara. Harta-

Helbidea 
Santa Maria kalea, 21 
Aribe, Nafarroa. 
(Artelanen helbidea) 

Urdaxko Monasterioa, 47 
Iruñea, Nafarroa 
(Arankoa abokatuak)
Webgunea
www.ko-energia.com 
www.arankoa.com
www.artelan.eu
www.kisar.eu
Emaila
info@ko-energia.com
info@arankoa.com
info@kisar.eu 
artelan@artelan.eu
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ra, erabaki kolektiboak hartzeko talde-gaikuntza gisa ulertzen dugu 
partaidetza sozial eta herritarra. Erabakiak hartzeko moduko parte-
-hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren komunikazio- eta sen-
tsibilizazio-kanpainetan bidelagun aritzen gara.

Partaidetza-prozesuetan, besteak beste, honako zerbitzu hauek 
hartzen dira barne:

1. Toki-entitateek eta erakundeek berotegi-efektuko isurketak mu-
rrizteko gauzatzen dituzten energia-planak metodologia parte-
-hartzaileen bidez diseinatzeko laguntza teknikoa.

2. Bidelaguntza teknikoa herritarrak ahalduntzeko xedea duten 
parte-hartze prozesuetan.

3. Bidelaguntza teknikoa komunitate energetikoak eratzeko parte-
-hartze prozesuetan.

4. Ikastetxeetan, erakundeetan, auzuneetan eta abarretan egiten 
diren auditoretzetan edo energiarekin lotutako bestelako helbu-
ruak dituzten ekimenetan bidelagun izatea

PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

• Pertsonen ahalduntze eta gaikuntza praktiko eta eraginkorra, 
parte-hartzean oinarritutako metodologia berritzaileak baliatu-
ta, trantsizio energetiko iraunkor eta bidezkoa pertsonengandik 
eta pertsonentzat bultzatzea helburu duena.

AHOLKULARITZA ETA BIDELAGUNTZA JURIDIKOA

1. Aholkularitza energiaren eta ingurumenaren arloetako aholkula-
ritza, trantsizio energetikoaren alde eta klima-aldaketaren kon-
tra ekiteko.

2. Bidelagun-lan tekniko-juridikoa, edozein sektoretako energia be-
rriztagarrien arloan: sektore elektrikoa, hidraulikoa, biomasa…

3. Herritarren eta erakunde publiko nahiz pribatuen partaidetza 
duten energia-sorkuntza banatuko proiektuen analisi juridikoa 
(autokontsumo kolektiboa, komunitate energetikoak, energia hi-
droelektrikoa, berokuntza-sareak…).

4. Herritarrentzako bidelaguntza eta gaikuntza, erabaki dezaten 
nolakoak izango diren bai haien proiektu komunitarioen gober-
nantza eta kudeaketa, bai beste eragile publiko eta pribatuekin 
izango dituzten harremanak ere.
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5. Laguntza juridikoa, udal proiektu publikoen ikuspegitik, tokiko 
trantsizio energetikoa sustatzeko, hainbat alderditatik: estrategia, 
araudia, pizgarriak edo pobrezia energetikoaren aurkako borroka.

6. Bidelaguntza juridikoa komunitate energetikoak abiarazteko eta 
bideratzeko (betebehar dokumentalak, administrazio-izapideak, 
kontratazioak eta dirulaguntzak izapidetzea).

AHOLKULARITZA ETA BIDELAGUNTZA TEKNIKOA  
ENERGIAREN ARLOAN

1. Aholkularitza eta bidelaguntza teknikoa trantsizio energetiko 
iraunkor eta bidezkoa bultzatzeko helburu propio nahiz oroko-
rrak erdiestera bideratutako ekintza-planak eta unean uneko 
ekintzak abiarazteko garaian.

2. Laguntza teknikoa, toki-entitateetan eta erakundeetan berotegi-
-efektuko gasen isurketa murrizteko xedez garatzen diren plan 
energetikoak diseinatzeko.

3. Bidelagun-lanak energia-gaietan, Komunitate Energetikoek gau-
zatutako proiektuak abiarazteko eta haien jasangarritasuna in-
dartzeko.

4. Entitate, erakunde edo kolektibo batean sustatzen dituzten ener-
gia-ekintzak diseinatzeko beharrezkoak diren auditoretzak edo 
bestelako energia-azterlanak.

5. Efizientzia energetikoa areagotzeko proiektuak diseinatzea eta/
edo energia berriztagarriak ezartzeko lanak gauzatzea eta zu-
zentzea.

6. Aholkularitza energetikoa autokontsumo kolektiboan oinarritu-
tako energia berriztagarrien proiektuetarako:

• Ekintza-planak diseinatzeko hasierako diagnostikoak.

• Balizko proiektuen azterketa.

• Aurreikusitako trantsizio energetikoko helburuak erdiestera bi-
deratuta dauden ekintza-planak abiarazteko bidelagun-lanak.

• Autokontsumo kolektiborako sorkuntza elektrikoko instala-
zioak izapidetzea.
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Xabier Zubialde 
Legarreta 

DESKRIBAPENA

Ingeniaritzan graduatua da Xabier Zubialde. Orotara, 20 urte baino 
gehiago daramatza energiaren alorrean espezializatzen, hala nola 
energiaren aurrezpenean, eraginkortasunean edota jasangarritasu-
nean. Era berean, prestakuntza ikastaroak eskaini dizkie beste inge-
niari eta arkitektoei; eta bi liburu argitaratu ditu energia burujabe-
tzaren inguruan: Guía hacia la soberanía energética de Euskal Herria 
(Gipuzkoako Foru Aldundia, 2014) eta Hacia la soberania energetica: 
crisis y soluciones desde Euskal Herria (Txalaparta, 2017). 

Gaur egun, bere kabuz ari da lanean autonomo gisa, ingeniaritzaren 
esparru praktikotik. Eraikuntzaren eta industriaren sektoreko proiek-
tuen ingeniaria da, eta arlo publikorako zein pribaturako egiten du lan. 
Hauexek dira egiten dituen lanak: energia-auditoretzak, energia-sis-
tema termikoak eta elektrikoak optimizatu, eta aholkularitza eta az-
terketa energetikoak garatu.

Ikuspegi integrala eskaintzen du: bideragarritasun-azterlanetatik, 
proiektuak egitetik eta obra-zuzendaritzatik abiatuta, energia aurrez-
tera, eraginkortasunera, energia berriztagarrietara eta jasangarrita-
sunera bideratuta dauden lanak egiteko.

Gauzak horrela, azpiegituren diseinuan eskarmentua duela esan ge-
nezake. Besteak beste, segidako instalazioak egiten ditu: Instalazio 
elektrikoak, termikoak (beroa edo hotza), biomasa-galdaren bidezko 
klimatizazio-sistemak, biodiesela, bero-ponpa geotermikoak, aero-
termia, xurgapen-makinak, eguzki-energia termikoa eta fotovoltai-

Helbidea 
Arganbela 16 31174 
Bidaurreta
Telefono zenbakia 
619383471
Webgunea
www.energia.eus
Emaila
xzubialde@energia.eus
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koa, aire geotermiko bidezko klimatizazioa (Kanadako putzuak, eguz-
ki-berotegiak), argiztapen-elementu pasiboak, fatxada aireztatuak, 
isolamenduak edo itzalgailuak, oro har, edozein sistema elektriko eta 
termiko (beroa edo hotza) eraikuntzan, instalazio publikoetan, indus-
trietan, argiterian, argiteria publikoan, erregulazioaren eta kontrola-
ren optimizazioan.

Xabier Zubialdek garatu dituen proiektu ezagunak hauexek dira: Irur-
tzun, Antsoain, Uharte Arakil, Berriozar, Arbizu, Iturmendi eta Iruñea. 
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