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Iraunkortasunaren bidetik
Deskarbonizazioa gauzatzea, energia berriztagarriak erabiltzea eta kontsumoa

murriztea funtsezkoa da trantsizio energetiko iraunkorrari bide emateko.

Irizpide iraunkorrekin eraikitako Arias etxea,  Erronkarin (Nafarroa). Eguzki energia baliatzen du, isolamendu ona dauka, eta energia oso gutxi kontsumitzen du. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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E usko Jaurlaritzak
irailaren 1ean ja-
kinarazi zuen
Kontingentzia
Energetikoaren
Planaren bertsio

berri bat egin duela, Europar Ba-
tasunaren esparruan eta Europak
bizi duen energia-alertaren tes-
tuinguruan gas eta energia gu-
txiago kontsumitzen laguntzeko
adostutako helburuarekin.
Dokumentu horrek indarrean

eta malgu jarraitzen du, eta admi-
nistrazioaren, enpresen eta herri-
tarren zutabeei eusten die, Eusko
Jaurlaritzako sail guztiek, Araba-
ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru
Aldundiek, Eudel udalen elkarte-
ak, talde politikoek, klusterrek
eta enpresa elkarteek egindako
ekarpenekin.
Dokumentuak berehala jardu-

teko beharrei erantzuten die in-
darrean dauden hogei bat progra-
ma eta tresna indartzearen bidez,
eta, era berean, epe ertain eta lu-
zean jarduteko estrategia defini-
tzen du, erakundeen inplikazioa
behar duten egitura-neurriekin
eta ekonomiaren deskarboniza-
zioaren aurrerabidean eragina
izango duten 30 proiektu estrate-
giko zehaztearen bidez.

JARDUKETA ESPARRUAK
Planaren helburua lortzeko jardu-
keta esparruak energia eraginkor-
tasuna, energia berriztagarri eta
alternatiboen sorkuntza, ekono-
mia zirkularra eta hondakinen
kudeaketa dira. Horretarako, he-
rritarrei informazioa zabaltzearen
eta herritarrak sentsibilizatzearen

teko eta plastikozko hondakinen
kudeaketan negozio aukerak
identifikatzeko jarri da martxan
egitasmoa.
Plastikoaren Plataforma Eus-

kadiko 2030 Hondakinen Pre-
bentzio eta Kudeaketa Planaren
barruan kokatzen da. Plana Eus-
ko Jaurlaritzak bultzatuta jarri da
abian, eta hondakina balioztatzea
aurreikusten du, EAEn baliabide
materialak eskuragarriago egon
daitezen eta horiek eraginkorta-
sun handiagoarekin erabil daite-
zen, eta baliabide gisa industrian
erabilera berriak izan ditzaten.

ERREMINTA-GIDA
EEEk eta Ihobe ingurumen kude-
aketarako sozietate publikoak Gi-
puzkoako udal eta tokiko erakun-
deei Erreminta-Gida aurkeztu
diete urtarrilaren 25ean. Energia-
ren, klima aldaketaren eta iraun-
kortasunaren arloko erronkei au-
rre egiteko laguntza programa da
Erreminta-Gida. 
2030. urterako, tokiko admi-

nistrazioek hainbat erronka di-
tuzte energia eta iraunkortasuna-
ren arloan, hala nola kontsumoa
%35 murriztea eta energia berriz-
tagarriak %32 izatea. Iñigo Ansola
EEEko zuzendariak nabarmendu
duenez, Erreminta-Gidan jasota-
ko laguntzak garrantzitsuak dira
«tokiko eragileek beren zeregina
bete dezaten klimaren eta ener-
giaren krisiari aurre egiteko».

KONTINGENTZIA ENERGETIKOA
Eusko Jaurlaritzak Kontingentzia Energetikoaren Planaren bertsio berri bat egin du, Europar Batasunaren esparruan
eta Europak bizi duen energia-alertaren testuinguruan gas eta energia gutxiago kontsumitzen laguntzeko.

Hondakin batzuk, lau ontzitan bereizita, birziklatzeko. IREKIA

garrantzia azpimarratu da, eta in-
formazioa areagotuko da.
Arau ikuspegitik, lehen ber-

tsioan jasotako erreferentziez
gain, Euskal Autonomia Erkide-
goan (EAE) epe ertainean energia
berriztagarriak sortzearen alde
egindako apustua izapidetzen ari
den Energia Berriztagarrien Lu-
rralde Plan Sektoriala eta etorki-
zuneko Energia Trantsizioaren
eta Klima Aldaketaren Legea har-
tzen ditu bere gain epe ertaineko
erreferentziazko araudi gisa.
Euskal administrazio publiko

osoan aplikatu beharreko ins-
trukzio bat borondatez bere gain
hartzeko konpromisoa jasotzen
da. Udalen eta toki erakunde txi-
kien kasuan, tutoretza zerbitzu
berria aktibatuko da, diruz lagun-
dutako energia auditoretzak di-
seinatu eta Energiaren Euskal
Erakundearen (EEE) finantzaketa
jasoko duten ekintzak gauzatu
ahal izateko.
Enpresei lotutako neurri pro-

pioei buruzko eranskinari dago-
kionez, kontingentzietarako ba-
besik onena dauden programak
eta tresnak indartzea dela adie-
razten da. Hala ere, auditoriak
egiteko eta aurreztera bideratuta-
ko neurri zuzentzaileak aplika-
tzeko laguntza handiagoa eska-
tzen da enpresa txiki eta ertainen-
tzat.
Planean zehazten denez, Eusko

Jaurlaritzako Ekonomiaren Gara-
pen, Jasangarritasun eta Inguru-
men Sailak zabaldu egin du ener-
gia garbiak (hala nola biogasa,
biometanoa, biomasa, hidroge-
noa, energia fotovoltaikoa eta ge-
otermia) sortzeko kontuan hartu
beharreko 30 ekimen garrantzi-
tsuen zerrenda. 
Kontsumoa murriztera bidera-

tutako kontingentzia energetiko-
aren planak, jakina, Eusko Jaurla-
ritzako Berdintasun, Justizia eta
Gizarte Politiketako Sailak abia-
razitako mekanismoen bidez per-
tsona eta familiarik kaltebere-

nentzako laguntza areagotzeko
konpromisoa jasotzen du.
Azkenik, planak informazio-

eta sentsibilizazio ekintzak indar-
tzearen garrantzia azpimarratzen
du. Horretarako, Trantsizio So-
zialaren eta 2030 Agendaren
Idazkaritza Nagusiaren lankide-
tza baliatuko da.

EKONOMIA ZIRKULARRA
SUSTATU
Abenduaren 28an jakinarazi zue-
nez, Eusko Jaurlaritzako Ekono-
miaren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Sailak 18 milioi
euro baino gehiago bideratuko di-
tu hondakinen araudia inple-
mentatzen laguntzeko eta ekono-
mia zirkularra sustatzea helburu
duten 79 proiektu bultzatzeko.
Egitasmo horren bidez lagun-

dutako 79 proiektuetatik, 34 Gi-
puzkoan gauzatuko dira, 27 Biz-
kaian, eta 18 Araban. Erakunde
onuradunak udalerriak dira, eta
baita beste erakunde batzuk ere,
hala nola foru aldundiak, manko-
munitateak edo kuadrillak.

PLASTIKOAREN
PLATAFORMA
Urtarrilaren 27an jakinarazi due-
nez, Eusko Jaurlaritzako Ekono-
miaren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Saila, Ihobe sozie-
tate publikoaren bidez, eta Acli-
ma erakundea (Basque Environ-
ment Cluster) elkarlanean ari dira
Plastikoaren Plataforma sortze-
ko. EAEn sortutako plastikozko
hondakinen balioztatzea susta-
tzeko, ezabatzera eramaten diren
plastikozko hondakinak murriz-
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.irekia.euskadi.eus
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N a fa r roako
Gobernuko
arduradu-
nek aben-
duaren 13an
jakinarazi

zutenez, nafarroako ekonomia
zirkularraren lehen parkea urte
honen amaierarako edo hurren-
go urtearen hasierarako egongo
da zabalik, Irunberriko Josenea-
ko Bordablanca lursailean.
Mikel Irujo Nafarroako Gober-

nuko Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko kontseilariak, eta
Uxue Itoiz S4 Industria, Energia
eta Proiektu Estrategikoen zuzen-
dari nagusiak Irunberriko Borda-
blanca lursaila bisitatu zuten
egun horretan, eta bertan koka-
tuko den Nafarroako Ekonomia

burujabetza, tokiko ekonomia
iraunkorra, mugikortasun jasan-
garria eta irisgarritasuna.
Otsailaren 14an, Nafarroako

Gobernuko Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamen-
tuak klimaren eta energia iraun-
korraren aldeko tokiko plan edo
estrategia bat landu duten Nafa-
rroako 156 udalerriei aintzatespe-
na egin die.

EKONOMIA
ZIRKULARRA
SUSTATZEN
Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea
urte honen amaierarako edo hurrengo
urtearen hasierarako egongo da zabalik.

Panel fotovoltaikoak Sarrigurengo Ekohiriko eraikinen teilatuetan, Eguesen (Nafarroa). IÑIGO URIZ / FOKU

Zirkularraren Parkearen nondik
norako batzuk ezagutarazi zituz-
ten. Ekonomia zirkularraren di-
bulgazioa sustatzea helburu duen
gunea izango da. Kontzeptu hori
duela hogei urtetik garatzen ari
dira parkearen sustatzaile den Jo-
senea enpresan.
Dibulgazioaz gain, ekonomia

zirkularraren benetako praktika
jarduerak egingo dira. Instalazio-
etan, laboreak, berotegiak, lehor-
tegiak, konpostatze plantak eta
gastronomia lantzeko tokiak
egongo dira. Halaber, tokiko
merkataritza sustatzeko, elika-
dura eta gastronomia produk-
tuen salmenta eta sustapena
egingo dute. 
Aurkezpen ekitaldian, Irujok

azpimarratu zuen Nafarroako

Gobernua ekonomia zirkularra
sustatzen ari dela: «Zirkularitate-
az hitz egiten dugunean birzikla-
tzeaz ari gara, baina baita kon-
ponketaz, manufakturaz,
birdiseinatzeaz eta berrerabiltze-
az ere. Hori guztia murgilduta
gauden ekonomia lineala alda-
tzeko. Badatorren errealitate
industriala da».

GARAPEN IRAUNKORRA
Otsailaren 1ean jakinarazi due-
nez, Nafarroako Gobernuko
Ingurumen Departamentuak
415.000 euro emango dizkie toki-

erakundeei 2030 Tokiko Agen-
dan jasotako ingurumen proiek-
tuak aurrera eramateko. Tokiko
erakundeetan garapen iraunko-
rra sustatzea da helburua, kudea-
keta integratuaren eta parte har-
tzailearen bidez. Lantzeko
alorrak hauek dira: klima aldake-
ta —arintzea eta egokitzea—, espa-
zio naturalak balioztatzea, hiri-
espazioak egokitzea, baliabideen
kontsumoan aurreztea eta era-
ginkorra izatea, hondakinak
gutxitzea, uraren kudeaketa eta
eraginkortasuna, gertuko kon-
tsumoa, elikadura eta energia

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.navarra.es
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Energia elektrikoa eta bizitza modernoa eskuz esku 
doaz. Euskal ekonomiaren lehiakortasuna hobetzeko, 
garrantzitsua da energia horren hornikuntza fidagarria 
eta eraginkorra izatea, haren kantitatea eta kalitatea 
bermatuta eta ziurtatuta.

Bahía de Bizkaia Electricidad energía elektrikoaren 
hornitzaile independentea da; gas naturala erabiltzen 
du erregai nagusitzat, energia eraginkortasunez eta 
ingurumenean inpakturik txikiena sortuz hornitzeko. 
Izan ere, ingurumena zorrotz errespetatzea gure  
konpromisoa.
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T rantsizio ener-
getikoaren bi-
dean, Arabako
eta Bizkaiko Fo-
ru Aldundiek
hainbat egitas-

mo jarri dituzte martxan. Araba-
ko Foru Aldundiak abian jarri du
Klima Araba 2050 estrategia, eta
lurraldea eraldatzea proposatzen
du karbono gutxiko eredu sozioe-
konomiko eta energetikora ego-
kitzeko. Bizkaiko Foru Aldun-
diak, berriz,41 ekintza biltzen di-
tuen plan bat onartu du energia
kontsumoa murrizteko 2030era-
ko.
Ekainaren 21an, Ramiro Gon-

zalez Arabako diputatu nagusiak
eta Josean Galera Arabako Foru
Aldundiko Ingurumen Saileko di-
putatuak Klima Araba 2050 estra-
tegia aurkeztu zuten Gasteizen.
Erreferentziazko dokumentu bat
da, datozen 30 urteetarako ibilbi-
de orria markatuko duena, eta lu-
rraldearen klima aldaketa arin-
tzeko eta lurraldearen erresilien-
tzia klima aldaketara egokitzeko
apustua indartu eta berresten du.
Zeharkako eta erakunde arteko
kudeaketa eta gobernantza tresna
bat da, Arabaren aniztasunari eta
ahalari erantzuteko, Europar Ba-
tasunak ezarritako helburuekin
bat datorrena. «Arabak klima al-
daketaren ondorioei aurre egite-
ko duen gaitasuna indartzea da
gure lehentasuna. Aurrea hartu
behar dugu, eta lehenbailehen
egin beharreko trantsizioa azkar-
tu, Europatik datozen helburuak
betetzeko», Gonzalezen hitzetan.
Klima aldaketaren aurka bo-

rrokatzeko Klima Araba 2050 es-
trategiak lan ildo guztietan txer-
tatu behar diren lau printzipioak
ezartzen ditu. Zehazki, osasun
publikoaren babesari eta sustape-
nari, ingurumenaren babesari eta
ingurumen jasangarritasunari,
arretari eta erresilientziari eta gi-
zarte kohesioari buruzko printzi-
pioak dira. Gonzalezek azaldu
zuenez, «gure ekonomiaren eta
gizartearen deskarbonizazio hel-
buruak lortzen aitzindari izan

horretako instalazio nahikoak
izan ditzaten beren kontsumoa-
ren % 32 hornitzeko, edo energia
eraginkortasuna hobetzera bide-
ratutako neurriak (termostatoen
kudeaketa, aireztapena eta bero-
kuntza hobetzea...).
Ekintza multzo gehien biltzen

dituen hurrengo esparrua (10 jar-
duketa) planetan eta kudeaketa
publikoan integratzea da, eta ho-
nako hauek hartzen ditu barne:
kontratuak berrikustea, energia
aurrezpena eta energia berriztaga-
rriak laguntzeko eta bultzatzeko
atalak sartzeko; jasangarritasun
energetikoa Bizkaiko Foru Aldun-
diaren lurralde plangintzan txerta-
tzea, edo Bizkaibuseko emakiden
berritzean sartzea zerbitzua ordez-
ko erregaiak erabiltzen dituzten
ibilgailuen bidez eman beharra.
Gobernantzaren esparruan sei

ekintza jaso dira. Horien artean,
honako hauek nabarmentzen di-
ra: elkarteak eta foru erakundeak
energiaren foru plangintzan eta -
gobernantzan integratzea, langi-
leen artean energia aurrezteko eta
eraginkortasunez erabiltzeko ja-
rraibideak eta teknikak zabaltzea,
foru langileei arlo horretako tek-
nikei buruz prestakuntza ematea
edo energia jarduketako unitate
bakoitzeko planak definitzea.
Gainerako sei ekintzek Bizkai-

ko Foru Aldundiak kudeatzen di-
tuen errepideekin eta ibilgailue-
kin zerikusia dute. Errepideetan
LED teknologia erabili nahi da,
energia kontsumoa % 60 murriz-
teko 2050erako. Ibilgailuei loturi-
ko jarduketak, berriz, hauek dira:
aurrezpen eta eraginkortasun
energetikoko irizpideak aintzat
hartzea ibilgailuak berritzeko
prozesuetan, ordezko erregaiak
erabiltzen dituzten ibilgailuak es-
kuratzea eta ibilgailuen eta horien
kontsumoen inbentarioa egitea
eta mantentzea.

KARBONO AZTARNA ETA ENERGIA
KONTSUMOA MURRIZTEKO PLANAK
Arabako Foru Aldundiak abian jarri du Klima Araba 2050 estrategia, eta lurraldea eraldatzea proposatzen du
karbono gutxiko eredu sozioekonomiko eta energetikora egokitzeko. Bizkaiko Foru Aldundia, berriz, 41 ekintza biltzen
dituen plan bat onartu du energia kontsumoa murrizteko 2030erako.

Eguzki panelak Ean (Bizkaia), landatzeko erabilgarria ez den eremu batean.
EAKO UDALA

nahi dugu. Horretarako, estrate-
gia bat prestatu dugu, eta ahalik
eta adostasun politiko zabalena
izatea nahi dugu».
Energiaren eta arintzearen ha-

sierako diagnostikotik ateratako
ondorioetatik abiatuta diseinatu
da estrategia. Diagnostiko horre-
tan, berotegi efektuko gasen isur-
keten bilakaera eta haiek energia-
ren sektorearen barruan zer bila-
kaera duten zehazten da, lurral-
dean eragin nabarmena duen
sektorea baita. Eta, bestalde, ego-
kitzapenaren ikuspegitik, non
klima aldaketarekiko arrisku na-
gusiak aurkezten diren Arabako
ezaugarri sozioekonomikoak eta
biogeografikoak kontuan izanik.
Alde horretatik, Galerak azpi-

marratu zuenez, egindako diag-
nostikoa «irmoa» izan da:
«2071-2100eko aldirako, Araban
batez besteko tenperatura ia lau
gradu igoko dela aurreikusi da,
eta prezipitazioen kontzentrazioa
egun gutxiagotan». Horrek guz-
tiak etorkizunean laborantzaren
lekualdaketa eta industria pro-
duktibitatearen gutxitzea ekarri-
ko lituzke, baita kalteak ere per-
tsonen osasunari eta biodibertsi-
tateari, besteak beste.
Klima Araba 2050 estrategiaren

jarduerak honela antolatuta dau-
de: 9 jomuga, 20 ildo estrategiko
eta lotutako 100 ekintza baino
gehiago. Gai hauk lantzen ditu,
besteak beste: autohornikuntza
sustatzea, kanpoko iturriekiko
mendekotasuna murrizteko;

energia garbiak eta berriztaga-
rriak bultzatzea, eta konektibitate
eta mugikortasun eredu berri bat,
ibilgailu pribatuaren alternatibei
lehentasuna emango diena. Eza-
rritako jomugek trantsizio ener-
getiko bidezko baterantz bidera-
tzen dute lurraldea, eta balio his-
torikoak indartzen dituzte, hala
nola ekologia, nekazaritza eta in-
dustria ahala.

ENERGIA JARDUKETEN
PLANA
Bizkaiko Foru Aldundiak energia
jarduketen plana onartu zuen
abenduaren 27an. Dokumentu
horrek erakundeak iraunkorta-
sun energetikoaren arloan jardu-
teko dituen oinarriak eta ildo oro-
korrak ezartzen ditu, eta hainbat

eremutan aplikatzekoak diren 41
ekintza jaso ditu, energia kontsu-
moa murrizteko. Dokumentuan,
gainera, Bizkaiko Aldundiaren
zeharkako koordinazio eta fun-
tzionamendurako modu berri ba-
ten oinarriak ezartzen dira, inpli-
katutako sailek legezko betebe-
harrak eta epe ertain eta luzerako
iraunkortasun energetikoko
konpromisoak bete ditzaten.
Jarduketa gehien biltzen dituen

esparrua eraikin eta instalazioena
da. Planak 18 ekintza proposatu
ditu esparru horretan: horien ar-
tean, % 100 berriztagarria den
energia elektrikoko hornidura
bermatzea, energia berriztaga-
rriak aprobetxatzeko instalazioen
kopurua handitzea, 2030ean al-
dundiaren eraikin guztiek mota

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.araba.eus
www.bizkaia.eus
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Klima Araba 2050 estrategiaren aurkezpena. ARABAKO FORU ALDUNDIA



“Bigarrenean bizi naiz 
eta eguzki-energiaz gozatzen.
Eta seigarrenekoak ere bai”. 
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…etxe batean edo etxebizitza-eraikin batean bizi.
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G ipuzkoako
Foru Aldun-
diak tokiko
energia ko-
munitate he-
rritarren ere-

du bat diseinatu du, energiaren
ohiko kontsumo eta kudeaketa-
ren aldaketan oinarrituta, trantsi-
zio energetiko iraunkorra, bidez-
koa eta inklusiboa bultzatzeko.
Tokiko energia komunitate he-

rritarraren ereduaren ardatz na-
gusiak hauek dira: 
• Sistema deszentralizatua da,
energia erabiltzeko eta kudeatze-
ko demokratizazioa sustatzen du
eta menpekotasuna gutxitu.
Energia zaurgarritasunari aurre
egiteko helburu soziala du. 
• Herritarren parte hartzean, au-
tokontsumoan eta eraginkorta-
sunean oinarritzen da. 
• Energia iturri berriztagarriak ba-
liatzen dira, garbiak, isuririk sor-
tzen ez dituztenak. 

KOMUNITATE BAT
ABIAN JARTZEKO
PROZESUA 
Aipagarria da prozesua azkar
gauzatzen dela; izan ere, tokiko
energia komunitate herritar bat
sei hilabetean martxan jar daite-
ke.
Udalek udal eraikinen estal-

kiak uzten dituzte, eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Ingurumene-
ko Departamentuak panel foto-
voltaikoen instalazioa finantza-
tzen du, haren baliabideekin edo
Europako Next Generation fun-
tsen bidez.
Herritarrak tokiko energia ko-

munitateen parte dira, modu li-
brean, sartzeko oztoporik eta
konpromisorik gabe —komunita-
te bateko kide batek nahi duene-
an utzi dezake komunitatea—, 50
eta 80 euro arteko urteko kuota
baten truke, eta lehen egunetik
hasten da irabaziak eta onurak
sumatzen. 
Tokiko energia komunitate he-

rritarraren ereduaren ezaugarri
nagusiak hauek dira:
• Autokontsumo partekatua (sor-
tzen dena kontsumitzen da). Sal-

tokontsumorako, eta 3.500 tona
gutxiago CO2 isurtzea lortu da.
Larraulen, berriz, lehen neka-

zaritza energia komunitatea jarri
da martxan. 180 metro koadroko
estalki eremua erabili da 90 eguz-
ki panel instalatzeko. Estalkia es-
trategikoki kokatuta dago, erdi-
gunean, frontoian, ia herri guztia-
ri zerbitzua emateko. 30 kW
eguzki energia sortzen da 50 etxe-
bizitza eta saltoki txikiren auto-
kontsumorako, eta 125 tona gu-
txiago CO2 isurtzea lortu da.
Berion, ekimen pribatuak bul-

tzatutako lehen energia komuni-
tatea eratu da. Gureak taldeak
utzitako estalkietan, 1.200 metro
koadroko eremuan ipini dira pa-
nel fotovoltaikoak, 120 kW eguzki
energia sortzen da 180 etxebizitza
eta saltoki txikiren autokontsu-
morako eta 750 tona gutxiago
CO2 isurtzea lortu da.
Andoaingo komunitaterako,

2.100 metro kodroko eremua ba-
liatu da estalkietan 470 eguzki pa-
nel instalatzeko. 210 kW eguzki
energia sortzen da 320 etxebizitza
eta saltoki txikiren autokontsu-
morako, eta 1.700 tona gutxiago
CO2 isurtzea lortu da.
Urnietako komunitaterako,

2.600 metro kodroko eremua ba-
liatu da estalkietan panel fotovol-
taikoak instalatzeko. 260 kW
eguzki energia sortzen da 400
etxebizitza eta saltoki txikiren au-
tokontsumorako, eta 1.700 tona
gutxiago CO2 isurtzea lortu da.
Azkenik, bost mila biztanle

baino gutxiagoko udalerrietako
komunitateetan —Abaltzisketa,
Aizarnazabal, Alegia, Alkiza,
Altzaga, Arama, Asteasu, Balia-
rrain, Beizama, Berastegi, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Leaburu,
Lizartza eta Olaberrian—, guztira
1.217.994 kWh eguzki energia
sortzea aurreikusten da, 47 estal-
kitan instalatuko diren panel
fotovoltaikoen bidez, 2.078 fami-
liarentzat (20.778 biztanle).

TOKIKO ENERGIA KOMUNITATE
HERRITARRAK BULTZATZEN
Trantsizio energetikoa ahalbidetzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak energia iraunkortasunaren alde egin du 
eta tokiko energia komunitate herritarren eratzea sustatzen ari da.

Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko diputatua. DAVID VICENTE

tokien eta etxebizitzaren kontsu-
moa uztartzeko ezin hobea da.
• Tokiko energia komunitate ba-
ten kudeatzaileak komunitateko
bazkideen erosketa osoa negozia-
tzen du, eta lortzen dituen prezio-
ak ezingo lituzke lortu norbanako
batek banatzaileekin bere kabuz
negoziatuko balu. 
• Autokontsumoari esker, saretik
%25 energia gutxiago erabiliko
dela bermatzen da, eta saretik lor-
tuko den kontsumoaren %75
energia iturri berriztagarrien bi-
dez sortzen dela bermatzen da.
• Tokiko energia komunitateei es-
ker, %30 aurreztu daiteke energia
kontsumoaren fakturan. Etxebi-
zitzetan urteko 500 euroren ira-
baziak eta saltokietan urteko
2.500 euroko irabaziak egiaztatu-
ta daude (Zumarragako tokiko
energia komunitatean urtebete
baino gehiagoko funtzionamen-
duan jasotako datuak).
• Isurien murrizketa nabarmena.
150 bazkide inguruko komunita-
te ertain batean, batez beste urte-
an 700 tona inguru C02 gutxiago
isurtzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren

asmoa da aurten bost mila familia
inguru energiaren autokontsumo
partekatuarekin aritzea, Gipuz-
koako 36 udalerri hauetan: Abal-
tzisketa, Aizarnazabal, Alegia, Al-

kiza, Altzaga, Amezketa, Ando-
ain, Arama, Asteasu, Baliarrain,
Beizama, Berastegi, Berrobi, Berio
(Donostia), Eibar, Errenteria, El-
duain, Getaria, Hernani, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, La-
rraul, Lasarte-Oria, Leaburu, Li-
zartza, Olaberria, Orendain, Ore-
xa, Ormaiztegi, Pasaia, Urnieta,
Zizurkil eta Zumarraga.
Jose Ignacio Asensio, Gipuzko-

ako Foru Aldundiko Ingurume-
neko diputatuak azpimarratu
duenez, «Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Ingurumeneko Depar-
tamentuak tokiko energia komu-
nitateen alde egin duen apustuari
esker, Gipuzkoa erreferentzia ga-
rrantzitsu bat da trantsizio ener-
getikoranzko bidean: energia be-
rriztagarriak, energiaren demo-
kratizazioa autokontsumoaren
bitartez eta isurien murrizketa».

DIRU LAGUNTZAK
Horrela, Gipuzkoako Foru Al-
dundiak trantsizio energetikora-
ko 2023rako zehaztu duen aurre-
kontua hiru milioi euroan handi-
tu du 2022ko aurrekontuarekin
alderatuta. Ondorioz, guztira ha-
mar milioi euro baliatuko ditu Gi-
puzkoako bost mila familia eta
enpresa baino gehiagoren trantsi-
zio energetikoa ahalbidetzen la-
guntzeko. 

Hain zuzen ere, tokiko energia
komunitate herritarren eratzea
bultzatzeko, guztira bi milioi eu-
rokoak diren bi diru laguntza le-
rro abian jarri ditu otsailaren
22an. Lerro bat bost mila biztanle
baino gutxiagoko udalerrientzat
bideratu da (800.000 euro) eta bi-
garrena, 1,2 milioi eurokoa, ko-
munitate herritar eta industria-
lentzat zehaztu da. 
Zumarragan, Larraulen, Ore-

xan, Lasarte-Orian, Andoainen,
Urnietan eta Berion jadanik mar-
txan dira tokiko energia komuni-
tate herritarrak.
Zumarragan jarri da abian le-

hen energia komunitatea. 1.100
metro koadroko eremua erabili
da estalkietan 350 eguzki panel
instalatzeko. Orotara, 160 kW
eguzki energia sortzen da 260
etxebizitza eta saltoki txikiren au-
tokontsumorako, eta 860 tona
gutxiago CO2 isurtzea lortu da.
Lasarte-Orian Euskal Autono-

mia Erkidegoko irismen handie-
neko energia komunitatea dago.
4.700 metro kodroko eremua ba-
liatu da estalkietan panel fotovol-
taikoak ipintzeko. Estrategikoki
kokatu dituzte sei estalki, udalerri
osoari estaldura emateko. 1.500
eguzki panelen bidez, 545 kW
eguzki energia sortzen da mila
etxebizitza eta saltoki txikiren au-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.gipuzkoa.eus

@
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larrialdia dela medio, beharturik
gaude erregai fosilak albo batera
uztera, eta, gaur-gaurkoz, tekno-
logia eolikoa eta fotovoltaikoa

«Industriaren energia beharrak
berriztagarriekin asetzeko, eskala
handiko azpiegiturak behar dira»
ARITZ OTXANDIANO KANPO b Fagor Taldeko Iraunkortasun arduraduna

Fagor Taldeak lehentasunen artean ditu energiaren alorreko erronkak, besteak beste,
pertsonekin, gizartearekin eta planetarekin finkatuak dituen konpromisoak oinarri izanik.

Energia trantsizioaren bidean
urratsak egiteko beharraz mintzo
da Aritz Otxandiano Kanpo
Fagor Taldeko Iraunkortasun
arduraduna (Otxandio, 1979), eta
argi du noranzkoa zein den: ener-
gia berriztagarrietan oinarrituri-
ko eredu bat, tokikoa, eta, ahal
den heinean, autosufizientea ere
bai. 
Azkenaldian, gaurkotasun han-
dia hartu du trantsizio energe-
tikoaren erronkak. Nola eragi-
ten dio horrek industriari? 
Bete-betean eragiten dio. Finean,
energia kontsumitzaile handia da
industria, eta Euskal Herrikoa
metalaren eraldatzean oinarritu-
rikoa da, hein handi batean.
Metalaren eraldatze prozesuek
energia asko behar dute, edozein
delarik ere darabilten teknologia;
eta, hor, elektrizitatea eta gas
naturala dira gehien erabiltzen
diren energia iturriak. Beraz,
beharrezkoa da enpresok serioski
heltzea trantsizio energetikoaren
erronkari. 
Zer egiten ari da Fagor Taldea
trantsizio energetikoaren bide-
an?
Fagor Taldearen enpresa estrate-
giak barne hartzen du trantsizio
energetikoaren erronka. Zehatz
esanda, Fagor 2030 iraunkorta-
sun estrategia onartu genuen
2021. urtean, eta, horrekin bate-
ra, besteak beste, gure lantegien
CO2 isurpenak murrizteko hel-
burua, Parisko akordioan finka-
turik dauden xedeekin bat egi-
nez. Horrek, bete-beteko eragina
du energiaren gaian, haren kon-
tsumotik eratorritakoak baitira
isuri gehienak. 
Alde horretatik, erregai fosile-

tan oinarritua dagoen matrize
energetikoa atzean utzi, eta
berriztagarrietan oinarritutako
beste batera igaro behar dugu,
gure kontsumoa aintzat hartuta
horrek dituen zailtasunekin. Eta
ez gara geurera mugatzen, hara-

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
bisitatu webgune hau:
www.fagor.eus

@

«Beharrezkoa eta
presazkoa da gaiaren
inguruko eztabaida sozial
bat abiaraztea»
«Greenpeacek landuak
ditu biodibertsitatearen
eta pertsonen errespetuan
oinarrituriko energia
berriztagarrien
hedapenerako irizpideak»
«Desazkundeak industria
enplegua murriztea
eragingo luke, horrek
dakarren guztiarekin. Ikusi
behar genuke gizartea
prest dagoen horretarako»

go goaz: gizartearen beharrak
osoki aseko dituen energia eredu
berriztagarrien alde egiteko kon-
promisoa dugu.
Zenbatekoa da Fagor Taldea-
ren energia kontsumoa? 
Fagor Taldeak Euskal Herrian
dituen hamahiru lantegiek urte-
an 310 gigawatt-ordu elektrizita-
te eta 130 gigawatt-ordu gas kon-
tsumitzen dituzte gutxi
gorabehera. Eta, esan dudan
moduan, gure CO2 isuriak
murrizte aldera, bi dira erronka
nagusiak. Batetik, gas kontsumo-
aren ahalik eta parterik handiena
elektrifikatzeko lanean gabiltza,
aukerak aztertzen. Eta, bestetik,
elektrizitate hori energia berriz-
tagarri bidez lortzea dugu xede.
Ez dira egun batetik bestera lor-
tzen diren helburuak. Baina jada
badugu ibilbide orri bat, eta kon-
promiso bat. Eta horretan sakon-
tzen segitzea dagokigu.  
Posible al da energia hori guztia
berriztagarriak erabilita sor-
tzea?
Posible da, bai, baina eskala han-
diko azpiegiturak behar dira
horretarako. Ideia bat egiteko:
haize errota bidezko energia
berriztagarria erabilita, 6 mega-
watteko hogeita bost haize errota
inguru beharko lirateke Fagor
Taldeak Euskal Herrian dituen
lantegien energia kontsumoa
asetzeko. Energia fotovoltaikoa-
ren aldeko hautua egingo balitz,
ostera, 370 megawatt inguruko
eguzki parke bat beharko litzate-
ke, 370 hektareakoa, gutxi gora-
behera. 
Aipatu berri dituzun azpiegitu-
ra horien kontra agertu dira gi-
zarteko zenbait sektore. Bate-
ragarriak al dira azpiegitura
horien hedapena eta landa in-
gurunearen eta biodibertsita-
tearen zaintza? 
Bateragarriak izan daitezen lan
egin beharko dugu, ez baitago
beste aukerarik. Alegia, klima

dira energia masiboki sortzeko
ditugun aukera berriztagarri
bakarrak. Beraz, berriztagarrie-
tan oinarrituriko energia eredua
halabeharra dela esango nuke,
nahia edo aukera baino gehiago.
Alde horretatik, 2021eko ekaine-
an Greenpeacek  proposamen bat
egin zuen biodibertsitatearen eta
pertsonen errespetuan oinarritu-
riko energia berriztagarrien
hedapenerako. 
Esango nuke, hor, egoki jasota

daudela bete beharko liratekeen
irizpideak eta printzipioak. Bide
orri izan daiteke. Beraz, hark
jasotakoak aztertzen eta gauzatze
aukerak ikusten hasi beharko
genuke.
Era berean, zenbait eragile eko-
logistak adierazi izan dute de-
sazkundea dela aterabide baka-
rra. Zer ikuspegi du zuen talde

industrialak horrelako eztabai-
da baten inguruan? 
Argi dago baliabide mugatuak
dituen planeta batean ezin dutela
etengabe goraka jarraitu energia
eta material kontsumoek, horrek
planetaren muga biofisikoekin
talka egitera eroango gaituelako, ,
lehenago edo geroago. Are: esan-
go nuke, eta mundu osoko adi-
tuek ere hala diote, hasiak garela
talka egiten. Beraz, halabeharrez
doitu beharko dugu gure kontsu-
moa. 
Fagorren hasiak gara jada efi-

zientzia energetikoaren eta eko-
nomia zirkularraren eremuetan
lanean, besteak beste, energia
kontsumoa murriztuz, eta gure
produktuen ekoizpenean gero
eta material birziklatu gehiago
erabiliz. Hortik harago joan nahi
bada, eta desazkundean oinarri-
turiko eredu bat bultzatu, jakin
behar dugu horrek ondorioak
izango lituzkeela gure ongizate-
an: esate baterako, sektore
batzuetan, industriarenean kasu,
nabarmen murriztuko litzateke-
elako enplegua. Garrantzitsua da
horren eraginak mahai gainean
jartzea. 
Finean, aberastasunaren eta

ongizatearen alorrean, industria
da Euskal Herriko motor ekono-
miko nagusia. Zuzenean edo
zeharka, jende asko bizi da indus-
triatik, eta, herri moduan ditu-
gun azpiegitura eta zerbitzu
publikoak ere, hein handi batean,
industriak sortzen duen aberas-
tasunari esker ordain ditzakegu.
Hortaz, aldekoak eta kontrakoak
mahai gainean jarrita, ikusi
beharko genuke prest geundeke-
en desazkunde prozesua abiaraz-
teko, eta, prest egotekotan,
norainokoa litzatekeen desaz-
kunde hori.
Beraz, gauza asko daude ados-
teko…
Hala da. Eta uste dut beharrezkoa
eta presazkoa dela gaiaren ingu-
ruko eztabaida sozial bat abiaraz-
tea, gure errealitatea abiapuntu-
tzat hartuta, helburu izanda
adostasun zabal bat lortzea egin
beharreko bidearen inguruan.
Ikusi behar dugu zein azpiegitu-
raren eta kudeaketa ereduren
alde egiten dugun, eta, era bere-
an, gure kontsumoa murrizteko
zer egiteko prest gauden. 
Finean, nahitaezkoa da berriz-

tagarrien bidean sakontzen segi-
tzea. Eta hori adostasun ahalik
eta zabalenarekin egin beharko
litzateke. 

FAGOR TALDEA
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