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ENERGIA KOMUNITATEAK. AZTERKETA KASUAK 

Eskerrak 
Dokumentu honetan jasotako iritziek, analisiek eta komentarioek lana prestatu duten pertsonen 
iritziak islatzen dituzte, ez nahitaez beren erakundearenak. Edozein akatsen erantzukizuna 
txostenaren egileek dute. 

Egileok berariaz eskerrak eman nahi dizkiegu azterketa honetan eskuzabaltasunez lagundu 
digutenei, lanaren zirriborroari iradokizunak eta komentarioak eginda: Ana Rita Antunes 
(Coopérnico), Natalia Díaz de Arcaya (EEE-Energiaren Euskal Erakundea), Juan Diego (Edinor), Oier 
Etxebarria (GoiEner), Luis García (IDAE), Luis Arturo Hernández Salmerón (E.ON), Asier Madariaga 
(Edinor), Chris Merveilee (GoiEner), Paul Phare (Energy4All), Óscar Puche (EEE-Energiaren Euskal 
Erakundea), Miguel Rodrigo (IDAE) eta Sara de la Serna (IDAE). 
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Laburpen exekutiboa 

Energia komunitateak energia jarduerak antolatzeko eredu bat dira, energia 
sistema eraldatzen modu erabakigarrian lagundu dezaketenak. 

Energia komunitateen kopurua nabarmen ari da hazten Europan 

Energia kooperatiben Europako Federazioan (REScoop.eu) Europa osoko energia komunitateen 
1.900 proiektu baino gehiago biltzen dira eta guztira 1.250.000 kontsumitzailetik gora hartzen 
dituzte. Espainian proiektu ugari daude, geografia osoan zabalduta. Euskal Autonomia Erkidegoan, 
hainbat ekimen daude abian. Horietako batzuk udalek bultzatu dituzte; beste batzuk, kooperatibek, 
GoiEner adibidez; eta baita enpresek ere, Repsol-Petronorrek (Edinor) edo KREANek kasu (Ekiola, 
Energiaren Euskal Erakundeak babestua). 

Orain arte, hazkundea proiektuen arteko urratsez urratseko “polinizazio” prozesu batek ekarri du, 
tokiko erakundeek lagunduta 

Proiektu zehatzetan sortzen den jakintza eragileen artean zabalduz doa eta horrek ekartzen du 
tokiko energia komunitate berriak sortzea, mantso baina etengabe, Europako herrialde guztietan. 
Tokiko erakundeen babesa (udalak, eskualdeko elkarteak, etab.) erabakigarria da horrelako 
proiektuak bultzatzeko, hasierako urratsetan. 

Lege eta arauen garapenak ere laguntzen dio energia jarduerak antolatzeko eredu mota honen 
hazkundeari 

Europar Batasunak energia komunitateak garatzeko oinarri juridikoak jarri zituen EB 2019/944 
Zuzentarauaren (Energia Komunitate Herritarrei buruzkoa) eta EB 2018/2001 Zuzentarauaren 
(Energia Berriztagarrietako Komunitateei buruzkoa) bidez. Zuzentarau horiek 2020an ekarri ziren 
Espainiako esparru juridikora eta horrek pizgarriak sortu ditu energia komunitateen proiektu berriak 
abian jartzeko, energia iturri eta bektore berriztagarrien inguruan. 

Hala ere, arau esparruan oraindik hobetzeko aukera asko, batez ere erregulazio figura desberdinen 
integrazio eraginkorrari dagokionez (autokontsumoa edo energia baliabide banatuen agregazio 
funtzio independentea), baita beste arlo batzuei dagokienez ere, horien artean, mikrosareak, 
digitalizazioa, sare adimendunen garapena, “banaketa sistemen operadoreen” rolaren definizioa edo 
tokiko malgutasun merkatuak. 

Tokiko energia komunitateetan askotariko ereduak daude 

Energia komunitateak forma askotakoak dira, hainbat aldagairen arabera: 

i) bazkideen tipologia (herritarrak, enpresak, erakundeak...);  

ii) tartean dauden eragileen rola, horien artean, bazkideak, tokiko gobernuak, zerbitzu 
hornitzaileak, agregatzaileak, aktiboen kudeatzaileak, banatzaileak...; 

iii) aktibo fisikoek energia berriztagarriak sortzeko erabiltzen duten teknologia eta energia 
mota (elektrizitatea, energia termikoa), baliabide bioenergetikoen ustiapen kolektiboa, 
biltegiratzea, ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturak, etab.; 

iv) aktibo fisikoen eta banaketa sarearen (adibidez, “irla moduan” jarduteko gaitasuna) edo 
bero sareen arteko harremana; 
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v) aurrera eramaten dituzten jarduera motak, horien barne hartuta energia sorkuntza, 
biltegiratzea, kontsumoa, energia zerbitzuak, eraikinak birgaitzea, energia efizientzia 
hobetzea, merkatuko soberakinak optimizatzea, ibilgailu elektrikoak kargatzea, etab.; edo  

vi) kudeaketa, finantzaketa, gobernantza ereduak, etab. 

Espainiako eta EAEko energia komunitateetako proiektuetako asko oraindik esperimentazio eta 
garapeneko hasierako fasean daude  

Sortzen ari diren energia komunitateak, salbuespenak salbuespen, energia berriztagarrien 
ingurukoak dira (eolikoa, fotovoltaikoa, minihidraulikoa...) eta bazkideen artean partekatutako 
finantzaketa eta/edo autokontsumoko askotariko eskemak erabiltzen dituzte. Biltegiratzearen eta 
ibilgailu elektrikoen integrazio maila mugatua da, nahiz eta joerek erakusten diguten energia 
baliabide banatuen konfigurazioen konplexutasuna handitu egingo dela etorkizuneko energia 
komunitateetan. 

Kasurik gehienetan, digitalizazio tresnak gutxi garatu dira eta horrek murriztu egiten ditu energia 
baliabideen kudeaketa aktiboaren eta optimizazioaren inguruan balioa sortzeko aukerak. Era 
berean, kasu batzuetan izan ezik, orain arte ez da agregazio edo energia kontsumoko kudeaketa 
aktiboko zerbitzu berririk proposatu, neurri batean, araudi esparruan hutsuneak daudelako. Energia 
komunitateak garatzeko zailtasun handieneko bat da zaila dela herritarrak “komunitate” 
kontzeptuaren inguruan modu aktiboan inplikatzea. 

Energia komunitate berriek energia sistemari onurak ekar diezazkiokete hainbat 
dimentsiotan 

Energia berriztagarrien eta beste energia baliabide banatu batzuen zabalkundea errazten dute eta, 
horrela, ekonomia deskarbonizatzen laguntzen dute 

Energia komunitateak sortuta, energia berriztagarriei bultzada ematen zaie eta horrek energia 
sisteman berotegi efektua eragiten duten gasen isuriak murrizteko helburuak betetzen laguntzen du. 
Gainera, energia komunitateak industrialdeetan edo industria pabiloietan garatzeak, enpresa batek 
baino gehiagok parte hartuta, lagunduko du “deskarbonizatzeko zailak” diren industria sektoreak 
deskarbonizatzen. Bestalde, energia komunitateek lagunduko dute energia kontsumoarekin lotutako 
sinergiak lortzen eta industria pabiloietako, parke teknologikoetako edo industria lantegietako 
teilatuetako espazio edo zoruen balioa azaleratzen. 

Energia horniduraren kostua murrizten laguntzen dute eta energia eta klimari lotutako beste 
helburu batzuk lortzea ahalbidetzen dute, energia efizientzia areagotzea, horien artean 

Energia komunitateen garapenak autokontsumoarekin du lotura eta enpresen energia kostuak 
murrizten lagundu dezake. Gainera, energia komunitateek energia kontsumoaren efizientzia 
hobetuko duten irtenbideak ezartzen laguntzen dute (tokian bertan ekoiztea, sistemaren 
malgutasuna, eraikinak birgaitzea, kontzientziazioa, etab.), energia horniduraren kostua murriztuz 
eta, bide batez, finantza baliabideak beste helburu batzuetara bideratzeko aukera emanez. 
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Energia kontsumitzaileak ahaldundu egiten dituzte eta Europar Batasunaren helburuan aurrera 
egitea ahalbidetzen dute: herritarrak energia sistemaren “erdi-erdian” jartzea. 

Energia komunitateei esker, herritarrak energia trantsizioaren prozesuaren protagonista bihurtzen 
dira. Herritarrek energia sisteman modu aktiboan parte hartuta, errazagoa izango da 
deskarbonizazio prozesua arrakastaz aurrera eramateko beharrezkoak diren portaerak eta kultura 
aldatzea. Energia trantsizioari heltzeko, energia komunitate aktiboak baldin baditugu, 
deskarbonizazio helburuak eta pertsonen eguneroko errealitatea lerrokatu ahal izango ditugu, 
errazagoa izango da herritarrek energia sisteman parte hartzea, baita kontsumitzailearentzako 
irtenbide berri baliotsuak garatzea ere (horien artean, tokiko malgutasun merkatuak, eskariaren 
kudeaketa aktiboa edo mugikortasun modu berriak). 

Berrikuntza huben moduan funtzionatzen dute 

Energia baliabide banatuak energia komunitateen esparruan integratzeak aktiboen konfigurazio 
berriak dakartza, baita berrikuntza teknologikoan aurrera egiteko aukerak ere, besteak beste arlo 
hauetan: sareko aktiboak, behind-the-meter gailuak, energia kudeatzeko egoitza sistemak, sare 
adimendunen kudeaketa eta eragiketa aurreratuak, edo “banaketa sistemaren operadorearekiko” 
elkarrekintza. Teknologiaz bestelako arloetan, energia komunitateek negozio eredu berrien 
garapena erraztuko dute, hainbat jarduerarekin lotuta: sorkuntzaren eta eskariaren agregazioa; 
malgutasun zerbitzuak sistemarako; datuak atzitu, kudeatu eta tratatzeko zerbitzuak. 

Energia komunitateak, gainera, gizarte berrikuntzako espazioak dira. Ikuspegi horretatik, aplikazio 
teknologiko eta antolatzeko modu berriek herritarrentzako onurak sortzen dituzte. Lankidetza 
publiko-pribatua eta gizarte eta teknologia berrikuntza stakeholder ugarirekin konbinatzea 
funtsezkoak dira energia komunitateen potentziala maximizatzeko. 

Energia komunitateek sortzen dituzten gizarte eta ekonomia eraginak esanguratsuak eta 
garrantzitsuak dira, bereziki tokiko esparruan 

Eragin horien artean aipatzekoak dira tokiko eta landa eremuko ekonomiak garatzea (adibidez, 
enplegua eta balio erantsia sortzea eta tokiko enpresa ehuna sendotzea, energia komunitateei 
zerbitzu mota desberdinak eskainiz, hornidurarekin, kudeaketarekin eta aktiboen mantentze lanekin 
lotuta edo energia komunitatearen kudeaketarekin, oro har) eta gizarte arloko beste eragin batzuk 
(energia eskuratzeko erraztasuna, kolektibo zaurgarrien inklusioa...). 

Baina, energia komunitateen garapenak askotariko eta garrantzi handiko 
erronkei egin beharko die aurre 

Arau esparrua osatu behar da 

Oso garrantzitsua hainbat elementuri buruzko arauketa garatu eta efizientziaz integratzea: energia 
komunitateak, autokontsumoa, mikrosareak eta energia berriztagarriak hedatzeko administrazio 
prozedurak, energia komunitateen eta banaketa sarearen arteko elkarreragina, malgutasun 
mekanismoak edo eragile bakoitzaren rola. Bereziki, arauketa esparru orokor bat garatzeak, zeinak 
autokontsumoa, agregazio zerbitzuak eta energia komunitateak modu integratuan arautuko 
dituenak, energia baliabide banatuen zabalkunde efizienteari lagunduko lioke. Era berean, energia 
komunitateen garapena bultza daiteke arauketa hesi eta hesi tekniko eta administratiboak murriztuz, 
aktiboak hedatzeko eta sareetara konektatzeko baimenei dagokienez, horrela errazago izan dadin 
energia komunitateek energia merkatuetan parte hartzea, kontsumo datuak eskuratzea, 
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finantzaketa publikoa eskatzea, etab. Tokiko malgutasun merkatuak garatzeak ere lagundu dezake 
energia komunitateak efizientziaz (alegia, gizarte errentagarritasun garbi positiboarekin) ezartzen. 

Garrantzitsua da agregatzaileen eta beste zerbitzu eskaintzaile batzuen rola definitzea eta 
mugatzea 

Aurrekoarekin bat, energia agregatzaileen rola garatu behar da eta zerbitzuak eskaintzen dituzten 
beste bitartekari batzuekin bateragarri egin, horien artean, merkatuko ordezkariak, 
merkaturatzaileak edo energia zerbitzuetako enpresak. Energiaren sorkuntza, eskaria eta bestelako 
baliabide banatuen agregazio funtzioa eta zorroak optimizatzeko zerbitzuak funtsezko tresnak dira 
energia komunitate berriak hedatzen laguntzeko.  

Banatzaileen rola ere definitu eta mugatu behar da 

Energia komunitate gehienek aktiboak banaketa sareetan egituratuko dituzte, “irla moduan” 
funtzionatzeko gaitasuna duten mikrosare gisa egituratuko diren energia komunitateak izan ezik. 
Horregatik, behar-beharrezkoa da banatzaileen rola ere ongi definitzea, besteak beste sare 
adimendunei lotutako zerbitzuei eta malgutasunaren kudeaketari dagokionez. 

Sare adimendunen garapenean aurrera egiteak erraztuko du energia komunitateak efizientziaz 
hedatzea 

Prozesuen eta jardueren digitalizazioak energia komunitateak efizientziaz garatzeko duen garrantzia 
kontuan hartuta, banatzaileei sare adimendunetan inbertsioak egiteko finantzaketa erraztu beharko 
litzaieke, energia zerbitzu berriak sortzeko eta sorkuntza, biltegiratze, ibilgailu elektrikoen karga eta 
abarren aukera berriak zabaltzeko. 

Garrantzi handikoa da saretako informazioa kudeatzea, esate baterako, kontsumo datuak eta 
sistemaren egoerari buruzkoak. Digitalizazioaz eta sare elektriko adimendunez lagunduta, 
informazio hori eskuragarri badago, errazagoa izango da energia komunitateak sortzea eta 
kudeatzea. 

Garrantzitsua da inbertsioen bideragarritasun ekonomikoa eta finantzaketa errazteko eskemak 
eta tresnak zehaztea eta garatzea 

Energia komunitateetako proiektu asko ez dira, gaur egun, bideragarriak, ekonomia ikuspegitik. 
Inbertsioak finantzatzeko eta laguntzeko mekanismoak garatu beharko dira gizarte mozkin garbia 
positiboa denean (egoera batzuetan, esate baterako, gizarte ikuspegitik errentagarriagoa izan 
daiteke energia berriztagarrien erabilera areagotzea, banaketa sarean uretan gora eskala 
handiagoko garapenak eginez). Gizarte mozkin garbia eta herritarren parte hartzea errazteko, arreta 
bereziz lan egin beharko da herritar kaltetuenek aurkitzen dituzten finantza hesiak murrizteko. 

Ildo horretatik, lankidetza publiko-pribatuak lagundu dezake ekonomia eta finantza hesiak 
gainditzen, bereziki energia komunitateak abian jartzeko lehen faseetan. Tokiko malgutasun 
merkatuen garapenak ere lagundu du energia komunitateek eskaintzen duten malgutasunaren 
balioa agerian jartzen eta, horrela, komunitate horiek ekonomiaren ikuspegitik bideragarriak izateko 
aukerak handituko dira. 
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Energia kudeatzeko eta eskaria agregatzeko zerbitzuetan, enpresa berrikuntzari lagundu behar 
zaio 

Start-upei edo negozio jarduera eta eredu berritzaileei laguntzeko programen bidez, adibidez, 
energia komunitateen inguruan balioa sortzea erraztu daiteke eta, horrela, proiektu berriak 
ekonomia ikuspegitik bideragarriak izateko aukerak areagotu (lehentasunezko helburua izanik 
komunitateko kideei edo inguruari ingurumen, ekonomia edo gizarte etekinak eskaintzea, finantza 
irabazien gainetik). 

Beharrezkoa da, halaber, herritarrek energia gaietan duten kultura aldatzea eta energia 
trantsizioko prozesuaren aldeko jarrera sendotzea 

Herritarrek energia jardueren antolaketa modu berri hauetan modu aktiboan part hartu ahal izateko, 
ezinbestekoa da informazioa ematea eta kultura aldatzea, bai energia sistemaren inguruan eta bai 
antolatzeko modu berrien inguruan, elementu komunitarioetan eta aktibo edo interes partekatuetan 
oinarritutakoak. Hori lortzeko, informazioa eta jakiteak zabaltzeko tresnak erabil daitezke, bi gai 
multzoren inguruan: alde batetik, energia merkatua (energia sistemaren eta energia merkatuen 
funtzionamendua, deskarbonizazio prozesuak, edo teknologia berriztagarriak) eta beste alde batetik, 
energia komunitateak (antolaketa kontzeptuak eta energia merkatuetan parte hartzeko aukera 
berriak, besteak beste). 

Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko ondorio nagusiak 

1. EAEn mota askotako ekimenak ditugu, hasi tamaina txikiko autokontsumo partekatuko 
instalazioetatik eta tamaina handiko sorkuntza berriztagarriko instalazioetara. Gainera, 
energia komunitateen egitura juridikoa ere askotarikoa da, enpresa txiki eta ertainetatik hasi 
eta irabazi asmorik gabeko kooperatibetara. 

2. EAEk tokiko energia komunitateak erabil ditzake, beste tresna batzuekin batera, energia 
mendekotasuna murrizteko. Eta, gainera, herritarrak eraman ditzake helburu komun hori 
lortzen laguntzera. 

3. EAEk gaitasun teknologikoak eta industrialak baditu lurraldeko energia 
komunitateentzako zerbitzu eta irtenbide berriak garatzeko eta bertako esperientzia eta 
erabilitako teknologiak beste lurralde batzuetara esportatzeko jakintza eta gaitasuna 
sortzeko. Era berean, gaitasun horiek ustiatzeak kanpoko mendekotasun teknologikoa 
murrizten ere lagundu dezake. 

4. Bereziki, balio kate desberdinen arteko sinergiek (sare elektrikoak, potentziako 
elektronika, irtenbide digitalak, sareen ekipamenduak, energia berriztagarriak, biltegiratze 
elektrikoa, mugikortasun elektrikoa...) erraztu dezakete berrikuntza sortzea eta, modu 
orokorragoan, lurraldearen lehiakortasuna indartzea. 

5. Hirigune handietatik kanpo, eskualdeko eta tokiko inguruneetan potentzial handia dago 
energia komunitateak garatzeko. Ingurune horietan garrantzia hartzen du lankidetza 
publiko-pribatuak eta tokiko erakundeen ekimenak. 

6. Udalak funtsezkoak dira energia komunitateak bultzatzeko. Rol apalagoa izan dezakete, 
esate baterako, ekimen horiek babestu eta sustatzea, edo rol aktiboagoa, zuzenean parte 
hartzea, izapideak erraztea, espazio fisikoak bilatzea, masa kritikoa lortzeko bazkideak 
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bilatzea erraztea... Beraz, garrantzitsua da energia komunitateak bultzatzeko rol hori aurrera 
eramateko behar diren jakiteak eta tresnak eskura edukitzea. 

7. Energia komunitateak garatzeko estrategiak beste estrategia batzuekin lerrokatu 
daitezke, aldi berean beste erronka batzuei erantzuteko: landa eremuan biztanleria 
galtzea, energiaren kostua etxeentzat eta familientzat, energia pobrezia edo Covid-19aren 
ondorengo suspertze ekonomikoa. EAEn energia komunitateen ekimenak ugaritzeak 
(publiko-pribatuak, kooperatibak eta/edo enpresek bultzatutakoak) iradokitzen digu 
komunitate horiek gero eta garrantzi handiagoa izango dutela EAEko energia politikan, nahiz 
eta beharrezkoa izango den hedapen hori tokian tokiko erronka zehatzagoekin lerrokatzea.  

8. EAEn energia komunitateek berezko dituzten ezaugarriekin lerrokatutako kultura bat 
aldez aurretik edukitzeak, esate baterako, kooperatibismoa; ingurumen kontzientziak eta 
energia trantsizioa egiteko beharrak; edo auzolanaren tradizioak erraztu dezakete gizarteak 
proiektu horiek babestea, bereziki tokian tokiko ingurunearen ezaugarri bereizgarriak 
kontuan hartzen badituzte. 
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