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Eskerrak 
Dokumentu honetan jasotako argudioek, analisiek eta iruzkinek egilearen iritzia islatzen dute, 
eta ez nahitaez kide den erakundearena. Edozein akats egileari bakarrik egotz dakioke. 

Egileak eskerrak eman nahi dizkie Arkaitz Badajozi (Deustuko Unibertsitateko ikaslea), Cruz 
Borgesi (Deustuko Unibertsitateko DeustoTech zentroko ikertzaile doktorea), Juan María 
Hidalgori (Euskal Herriko Unibertsitateko ENEDI ikerketa-taldeko ikertzaile doktorea) eta Chris 
Merveilleri (GoiEnerreko Europako proiektuen kudeatzailea), ikerketa honetan lagundu 
izanagatik. 
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Laburpen exekutiboa 
 

XXI. mendearen lehen erdian, eraikuntzaren sektoreak duen erronka handienetako bat 
zahartutako eraikin parkea deskarbonizatzea da 

Eraikin parkea deskarbonizatzeko, bi bide erabili behar dira, sinergikoak: (1) “lehenengo, 
energia efizientzia” printzipioa; eta (2) energia iturri deskarbonizatuak erabiltzea, nagusiki, iturri 
berriztagarriak. Ildo horretatik, zaila da energia efizientzia hobetzeko eta berotegi efektuko 
gasen zero isuri garbi lortzeko helburuak bereiztea. 

Deskarbonizazio prozesua eraikinen parke zahartuan egin behar da, 2050etik aurrera ere 
erabiltzen jarraituko denean. Horregatik, gaur egungo legediak aurrerantzean eraikiko diren 
eraikin berriak kontsumo ia nulukoak izatera eta jasangarritasun baldintza zorrotzak betetzera 
behartzen baditu ere, erronka nagusia eraikin zaharrak deskarbonizatzea da. 

Hori, batez ere, eraikinen birgaitze energetikoaren bidez lortuko da, bereziki energia aurrezteko 
eta haren efizientzia areagotzeko neurrien bidez eta beroa sortzeko energia bektorea aldatuta 
(berogailua, etxeko ur beroa eta/edo sukaldea).   

 

Ahaleginak egin izan badira ere, eraikinen birgaitze energetikoak oso mantso egin du aurrera 
Europan 

Koronabirusaren pandemiaren aurreko garaian, adibidez, Europar Batasunean bizitegi 
eraikinen % 0,2an eta egoitzakoak ez diren eraikinen % 0,3an soilik egin ziren birgaitze sakonak 
urtero. Antzeko egoera bizi da Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere. 

Egoeraren arrazoien artean, hauek dira azpimarratzekoak: 

• Inbertsioak berreskuratzeko denbora luzea (hamar urtetik gorakoa), beste alternatiba 
batzuk baino itzulkin maila txikiagoarekin eta, beti ere, energiaren prezioen bilakaerari 
lotuta, jakinik prezio horren bilakaera nazioarteko faktoreen, faktore geoestrategikoen, 
ekonomikoen, erregulatzaileen eta abarren mende dagoela. 

• Bizilagunen erkidegoetan, alegia, herritar gehienak bizi direnetan, akordioak lortzeko 
eta finantzaketa eskuratzeko zailtasuna. Erkidegoek, figura juridiko berezia izanik, ezin 
dute ohiko finantzaketa bideetara jo eta, horregatik, bizilagunen kuoten bidez finantzatu 
ohi dituzte eraikinetako hobekuntzak. Eta horrek bizilagunak kontra egotea dakar. 

• Energia efizientziaren merkatuak heldutasun mugatua edukitzea eta eragile kopuru txiki 
samarra. Merkatuak, nolanahi ere, goranzko joera du, produktu tekniko, administratibo 
eta finantzario berriak eskaintzen ari da, askotariko bezeroen beharretara 
egokitutakoak. Sarrera berriak, horien artean, energia zerbitzuen enpresak (EZE), 
oraindik sendotze bidean daude eta gizartearen onespena lortu behar dute. 

• Ekipamenduen garapen teknologikoa, batez ere bero ekipoena. Iraupen luzeko ekipoak 
(hogei urtetik gorakoak) ordezkatu behar dituzte, eta, oro har, hasieran inbertsio 
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esanguratsua eskatzen dute eta erabiltzaile eta/edo sistemak ekipamendu berrietara 
egokitzea, neurri batean. 

• Herritarren interes txikia, interes handiagoa baitu irisgarritasun arazoak konpontzeko 
erreformetan, bizi kalitatean eragin handiagoa dutelako, birgaitze energetikoarekin 
alderatuta, azken horrekin erosotasun termikoa, zarata txikiagoa, osasun hobea eta 
funtzionaltasun handiagoa lortzen bada ere, besteak beste. Hala ere, 2021aren 
erdialdetik energia merkatuetan bizi den egoerak etxeetako erreforma zerbitzuak 
bultzatzen lagundu beharko luke. 

• Eraikin berrietako araudiaren ikuspegia, erregulazioak eraikin zaharrenetan duen 
eragina mugatzen duena (besteak beste, eraikin batzuetan energia efizientziaren 
ziurtagiriak emateari, etxetresna elektriko eta galdarei, edo ekipo kutsatzaileenak 
ordezkatzeari dagokienez). Hala ere, berotegi efektuko gasen isuriei buruzko eskakizun 
zorrotzagoak eta isuri horiei lotutako prezio seinaleak sartzea espero da. 

• 2008az geroztik, Espainian eta, neurri txikiagoan, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi 
dugun langabezia eta egoera sozioekonomiko txarra.  Gainera, egoera ekonomiko 
ahulagoetan dauden familiak bizi dira egoera txarrenetan dauden eraikinetan eta, 
hortaz, etxebizitza horien jabe askok ezin dute birgaitze lan integralik ordaindu edo 
ohiko finantzaketa lerroetara jo. 

 

Eraikuntzaren sektoreko deskarbonizazio prozesua bizkortu nahi bada, estrategia integralak 
garatu beharko dira, sektoreko erronka handiei aurre egin ahal izateko 

Erronka horien artean aipatzekoak dira: 

• Ingurumen erronka. Eraikuntza sektorearen ingurumen eragina murrizteak eskatzen du: 
(a) eraikuntza berrietarako estandar zorrotzak ezartzea; (b) lehendik dauden eraikinen 
birgaitze energetikoa sustatzea, besteak beste, argiztapenean, klimatizazioan, 
kontsumoen automatizazioan eta kontrolean, instalazioen mantentze lanetan, 
inguratzaileak berritzean edo etxeko ur berorako sistema berrien instalazioan, berotegi 
efektuko gasen zero isuri edo isuri gutxi lortzeko; (c) ekipo efizienteagoak eskuratzen 
laguntzea (esate baterako, etxetresna elektrikoak). 

• Ekonomia eta finantza erronka. Energia efizientziari eta energia berriztagarriei lotutako 
inbertsioek kostu handia dute eta hori oztopo handia da sektorearen deskarbonizazioan 
aurrera egiteko, nahiz eta inbertsio horiek errentagarriak izan bizitza ziklo osoa kontuan 
hartzen badugu. Inbertsiogileek (etxeek, enpresek) inbertsio hori berreskuratzeko aldi 
laburrak eskatzen dituzte. Horri inbertsio horiek finantzatzeko erronka gehitu behar 
zaio. Izan ere, nagusiki etxeek ordaindu behar dituzte, eta horietako askok baliabide 
mugatuak dituzte. 

• Arauketa eta merkatu erronka. Energia aurreztearen balioari buruzko arauketa, ekonomia 
eta merkatu seinale argirik ez dagoenez (adibidez, CO2aren prezioak, birgaitzeko 
betebeharrak, eraikinetarako pasaporteak, pizgarri ekonomikoak edo fiskalak, etab.), 
zaila da energia efizientziako zerbitzuen merkatua garatzea, beharrezko inbertsioak 
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sustatzeko. Eskaintza gaitasun berriak eta ebaluazio tresna berritzaileak garatuz eta 
erabiliz bultzatu beharko da (adibidez, simulazio eta modelizazio tresna digitalak). 
Merkatuko arriskuak eta kreditu arriskuak estaltzeko eskemak garatzeak ere energia 
efizientziaren merkatua indartzeko aukera emango du. 

• Teknologia erronka. Etorkizun handieneko teknologia garbiak (energia efizientziari 
begiratuta, esate baterako, bero ponpak) oraindik ere ez dira oso lehiakorrak eta 
ikaskuntza teknologikoaren kurbaren zati bat egiteko dute. Beste teknologia garbi 
berritzaileagoek, adibidez, hidrogeno berdean oinarritutakoek, zalantza handiko ibilbide 
teknologikoa dute aurrean eta, gainera, beste hainbat oztopo ere gainditu behar dituzte, 
arauketari lotutakoak, azpiegituren hedapenekoak eta abar. 

• Gizarte erronka. Etxebizitza eta merkataritza sektoreetan energia efizientzia eta energia 
berriztagarriak bultzatzeko estrategiek hainbat elementu hartu behar dituzte kontuan: 
kultur faktoreak (energia trantsizioaren eta klima aldaketaren aurreko jarrerekin 
lotutakoak, adibidez), etxebizitzen jabetza egitura (etxebizitza mota, oro har, hainbat 
jabe dituzten eraikinetan, Espainian eta EAEn), alokairuari buruzko legeria, ekonomiaren 
ikuspegitik kalteberak diren herritarrak eta pobrezia energetikoaren arazoa, etab. 
Energia efizientziako inbertsioen eskaria bultzatu daiteke, besteak beste, informazioa 
zabalduz, betebeharrak zehaztuko dituzten arauketa edo araudi aldaketak eginez, edo 
bitartekarien lana bultzatuz, horien artean, finka administratzaileak. 

 

Bero ponpa izango da, ziur aski, datozen urteetan eraikuntzaren deskarbonizazio erritmoan 
eragin nabarmenena izango duen teknologia.  

Teknologia elektriko honek energia efizientzia handia du eta hainbat modalitatetan erabil 
daiteke dagoeneko (batez ere, aire-ur ekipoak) eraikinetako klimatizaziorako eta etxeko ur 
berorako bero eskaria deskarbonizatzeko, gaur egungo erosotasun estandarrei eutsita.  

Hala eta guztiz ere, oraindik ere ezezaguna da herritarrentzat oro har, eta hainbat eragozpen 
aurkitu ditu zabaltzeko: faktore ekonomikoak (inbertsio kostu handiak edo inbertsioaren 
bideragarritasuna justifikatzeko kontsumo eskasa), faktore teknikoak (galdara konbentzional 
bat ordezteko gaitasuna, adibidez, batzuetan egokitzapenak behar dira, etxebizitzen eta 
eraikinen ezaugarri arkitektonikoak direla eta, eta horrek kostua handitzen du, edo kokaleku 
jakin batzuetara mugatuta daude) edo araudiari lotutako faktoreak (adibidez, bizilagunen 
erkidegoaren oniritzia behar izatea barneko patioetan jartzeko edo kanpoan unitateak jartzea 
galarazita egotea).  

Edonola, teknologia mota hori azkar ari da zabaltzen Europako beste herrialde batzuetan 
(adibidez, Erresuma Batuan edo Alemanian), eta apustu teknologiko nagusia bihurtu da 
eraikuntzaren sektorea deskarbonizatzeko, efizientzia handikoa delako, berokuntzarako eta 
etxeko ur berorako bero eskaria elikatzeko gai delako, gas naturalaren galdarak poliki-poliki 
ordeztu ditzakeelako ohiko berogailu sistemak aldatu behar izan gabe, eta erkidegoko 
berokuntza eta etxeko ur beroko sistemen oinarria izan daitekeelako, azpiegituretan 
egokitzapenak eginda. 
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Beste energia iturri berriztagarri batzuek erabilera bereiziak dituzte: hala, biomasa 
berokuntzarako alternatiba gisa azaltzen da gehientzat, eta eguzki energia termikoa, berriz, 
etxeko ur beroa hornitzeko erabiltzen da. Etorkizunean, biogasa edo hidrogenoa kasu 
zehatzetarako erabiltzea gerta liteke, energiaren hornidurarako azpiegiturak egotearen edo 
energiaren prezioaren arabera. 

 

Eraikinak energia hub bihurtzeko eragile nagusiak energia berriztagarriak (adib., 
fotovoltaikoa), bero ponparen zabalkuntza masiboa eta mugikortasun elektrikoaren gero eta 
pisu handiagoa izango dira. 

Eraikinak energia sistemak (elektrizitatea, beroa eta garraioa) elkartu eta erlazionatzen diren 
nodo bihurtuko dira, aktiboen konfigurazio konplexuen (sorkuntza banatu berriztagarria –
batez ere, fotovoltaikoa–, energia biltegiratzea, energia kontsumitzeko eta kontrolatzeko gailu 
berriak), bi noranzkoko energia fluxuen eta energia kudeatzeko zerbitzu berritzaileen bidez. 

 
Eraikinek ahalmen handia dute sistema elektrikoari malgutasuna emateko, energia eskaria 
modu aktiboan kudeatuz, gailu malgu eta kontrolagarri berriak erabilita, sistema elektriko eta 
termikoetan edo ibilgailu elektrikoetan  metagailuak jarrita. Malgutasun horrek, neurri handi 
batean, eskala txikiko berriztagarriak modu masiboan integratzea eta horniduraren 
segurtasuna hobetzea ekarriko ditu eta horrek eraikinen deskarbonizazio prozesua eta energia 
horniduraren eta hornidura termikoaren kalitatea bultzatuko ditu. 

 

Eraikinen bilakaera horrek kudeaketa sistema konplexuagoak ekarriko ditu ikuspegi 
teknikotik, automatizazioa gero eta handiagoa izango da, baita ingurune geografiko 
zabalagoetan integratzea ere (adibidez, smart cities). 

Etxebizitzetako energia sistema berriak optimizatzearekin batera, merkatuan ere eragile 
berriak azaldu beharko dira, hala nola, energia agregatzaileak, kontsumo modu berriak 
(adibidez, autokontsumoa), energia zerbitzuen enpresen zerbitzu berritzaileak, edo energia 
jarduerak antolatzeko modu berriak, hala nola energia komunitateak. 

Era berean, teknologia eta teknika berritzaileak (batez ere digitalak eta komunikazioetakoak) 
sartu beharko dira energia sistema konplexuen eraikuntza, mantentze-lan, eragiketa eta 
kudeaketa integratuetan, prozesuen automatizazioa, hirietako eta herriguneetako sistemen 
arteko konektibitatea (eraikuntzan, garraioan, komunikazioetan, etab.), datuak trukatzea, 
hainbat energia iturri integratzea eta energiari lotutako eragile ugariren aldi bereko parte 
hartzea bultzatzeko (kontsumitzaile ekoizleak, agregatzaileak, merkaturatzaileak, banatzaileak, 
energia zerbitzuen eskaintzaileak, etab.). 

 

Eraikinen birgaitze energetikoaren merkatua irmoki bultzatzaileak ingurumen, ekonomia eta 
gizarte aukerak sortuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Ingurumenari dagokionez: 
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• Eraikin zahar ugariz osatuta dagoen sektorea deskarbonizatzeko erronkari erantzuten 
lagunduko du, eraikinak zaharrak izanik ere, oraindik hondar bizitza luzea baitute. 

• Banatutako energia berriztagarriak (fotovoltaikoa, hidrogeno berdea, bideragarria den 
lekuetan, etab.) eta banatutako beste energia baliabide batzuk sartzen lagunduko du. 

• Energia baliabide garbien eskuragarritasuna areagotuko du, energia efizientzia 
handituko delako. 

• Ekonomia zirkularrari bultzada emango dio (adibidez, hondakin materialak 
berrerabiltzea, isolamenduetarako material birziklatuak erabiltzea, etab.). 

• Ekonomiaren elektrifikazioa eta EAEn hazkunde igurikimen handiko hainbat soluzio eta 
energia bektoreren integrazioa bultzatuko ditu, horien artean, hidrogenoa. 

Ekonomiari dagokionez: 

• Eraikuntzaren sektorea bultzatuko du –epe laburrean enplegua sortzeko gaitasun 
handia duena–, eta haren jarduera nagusia lehendik dauden eraikinak birgaitzea izango 
da. 

• Eraikuntzaren sektoreak trakzio lana egingo du beste industria eta zerbitzu sektore 
batzuetan jarduerak eta balio kateak bultzatzeko (materialak, etxebizitza ekipamenduak, 
zerbitzu espezializatuak, ekipo eta zerbitzu digitalak, berokuntza eta etxeko ur beroa, 
energia sareak, etab.). 

• Baliabide ekonomikoak libre utziko ditu, energia gastua txikiagoa izango delako. 

• Produktuetan eta zerbitzuetan berrikuntza jarduerak (irtenbide digitalak, 
ekipamenduen ekodiseinua, etab.), mugikortasun modu berriak (elektrikoa, nagusiki) 
eta smart cityak garatzeko soluzioei dagokien balioa emateko aukera eskainiko du. 

Gizarteari dagokionez: 

• Etxebizitzak gaitzea lagungarri izango da kontsumitzaile kalteberenei eta bazterketa edo 
pobrezia energetikoa edukitzeko arriskua dutenei laguntza eta babes handiagoa 
eskaintzeko. 

• Beraz, herritarren bizi kalitatea eta osasuna hobetuko ditu. 

Laburbilduz, dauden etxebizitzak energia ikuspegitik birgaitzea eta eraikuntzaren sektorean 
energia berriztagarriak txertatzea ekonomia, industria eta ingurumen aukera handia da Euskal 
Autonomia Erkidegorako, eta ondorio sozial positiboak ditu herritarrentzat. Erronka horren 
balio ekonomikoa eta soziala bereganatu daiteke merkatu hori garatuko duten neurriez 
baliatuz, besteak beste, eskaintzaren eta eskariaren gainean aldi berean jardunez, inbertsioen 
finantzaketa bultzatuz, energia efizientzia hobetzeko jarduerak sustatuko dituen arauketa eta 
araudia garatuz eta berrikuntza sustatuz, beste balio kate batzuetako baliabideak eta jakintza 
metatua erabiliz. 
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