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1. SARRERA 

Proposamen integral hau GOIENER Taldetik aurkezten da, ETXAURIn Energia Berriztagarrien 
Komunitate bat sortzeko laguntza emango duen zerbitzua  burutzeko. 

Proposamen ekonomikoa GOIENER ELKARTEtik bideratuko da, nahiz eta GOIENER TALDE 
osoaren (aurrerantzean GOIENER) konpromisoa eta baliabideak (kolaboratzaileak barne) 
honen zerbitzura jarriko diren.  

 

 

ETXAURIn Energia Berriztagarrien Komunitate bat sortzeak Klimaren eta Energiaren aldeko 
helburuetan aurrera pausoak ematen lagunduko du. 
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1. ZER DA ENERGIA KOMUNITATE BAT? 
Energia Berriztagarrien Komunitatea (EBK) izaera fisiko edo/eta juridikoa duten subjektuen 
multzoa da. Honen helburu nagusia, erregai fosilen erabilera gutxituko duten ekintzak 
burutzea da, energia berriztagarrietan oinarritutako iturri alternatiboak sustatuz. Honetaz 
gain, komunitatea ahaldundu, kontzientzia garatu eta gai energetikoetan informatzea ere 
bada. Honek energiaren kontsumoan arduratsuago eta eraginkorrago izaten laguntzen du. 

 

Komunitateen ezaugarri nagusiak honako hauek dira: 

● Eragileek lokalak/tokikoak izan behar dute. 
● Kideek parte hartu eta komunitatea kudeatu beharko dute. 
● Gizarte, ingurumen eta ekonomia onurak ematea.   

Hiru irizpide hauek eskualdean dauden balio kooperatiboekin lerrokatuta daude, baita udal 
erakundeen misioarekin ere. Europatik datorren legediak azpimarratzen duen gisan, 
udalerriek presentzia aktiboa izan behar dute energia-komunitateetan.   
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2. ZERGATIK DA UDALEN PRESENTZIA GARRANTZITSUA EKIMEN HAUEN 
HEDAPENEAN? 
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 zahurrean 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.  
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3. ZER ERRAZTU DEZAKE UDAL BATEK? 

 
 

● Bilerak egiteko eta komunitatea osatzeko baliabideak. 
 

● Energia Komunitatetik, KIUBean (Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa) 
zerbitzu energetiko iraunkor bat gaitzea. 
 

● Energia efizientziaren, energia berriztagarrien eta mugikortasun jasangarriaren 
ezarpena hobetzera bideratutako zerga-politika berrikustea. 
 

● Komunitatearen aktiboak eta zerbitzuak garatzeko espazioak eskaintzea. 
 

● Urteko aurrekontuaren % bat Komunitatetik bideratutako proiektuak eta zerbitzuak 
garatzeko erabiltzea. 
 

● Modelo honen hedapena egiteko eta herrian ezagutarazteko, Udaleko ohiko difusio 
kanalak erabiltzea. 

 
  



www.goiener.com - goiener@goiener.com - 943 088 444 / 900 816 365. Mallutz 18. 20240 Ordizia – Gipuzkoa.  
 

 

 

4. EBK SORTZEKO PROZESUAREN ATAL NAGUSIAK: 
Proiektua behar den bezala gauzatzeko hiru atal hauek burutuko dira: 

4.1. ATAL JURIDIKOA 
EBK osatzen duten pertsona guztiek kooperatiban eraginkortasunez parte hartzeko eta 
kontrolatzeko joko-arauak ezagutu eta definitzea. Lotutako mugarria–Kooperatibaren 
eraketa.. Eginbeharreko nagusiak hauek izango dira: 

- Kooperatiba bat zer den, nola den bere funtzionamendua; ikuspegi ekonomiko eta 
juridikoak jorratuz. Formakuntza. 

- Gobernantza eredua adostu eta botere banaketak definitu. Jarraian adibide bat. 

 
- Estatutuak prestatu eta adostu eta erregistroaren onarpena lortu.  
- Organoetan egongo diren pertsonen hautaketa eta organoen eraketa egin. 
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- Finantzaketa eta gastu-sarreren ereduak definitu eta adostu, estatutuetan jaso ahal 
izateko eta bideragarritasun orokorra aztertu ahal izateko. Jarraian bi eskema-
adibide gai hau lantzeko.  

 

 
 

- Gobernantza eredua eta bideragarritasun plana behin onartuta, kooperatiba 
sortzea. 

- Indarrean edo aurreikusita egon daitezkeen diru-laguntzen kudeaketa egitea, EBK 
ereduak eratzeko edo/eta haien izenean berriztagarrien proiektuak martxan 
jartzeko. 
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4.2. ATAL TEKNIKOA 

- Proiektu/teknologi ezberdinen inguruan oinarrizko formakuntza eman talde 
sustatzaileari eta eragileei. 

- Proiektu posibleak identifikatu, gaur egun indarrean egon daitezkeen udal mailako 
Energia Plana edo beste antzeko datu iturriak kontutan hartuz. Energiaren alorrean 
Energia Berriztagarrien Komunitate batek, Hiritarren Energia Komunitate batek edo 
bietako edozeinek garatu ditzakeen ekintza posibleen adibide zerrenda: 

 
- Abiatze-proiektua identifikatzea, komunitatea aktibatu eta komunitateko lehen 

parte-hartzaileak bilduko dituena. Lotutako mugarria– Proiektua identifikatua eta 
abian jartzeko plana. Lehenengo proiektuen bideragarritasuna aztertu. 

 1 ERANSKINA autokontsumo partekatu baterako txosten eredu bat erakusten du . 

- Datu iturri bezala proiektuen bideragarritasuna harturik, ATAL JURIDIKOA elikatu, 
EBKren bideragarritasun orokorra aztertzeko. 

- Lehenengo proiektuarentzako behar diren urrats teknikoak bete, proiektua 
indarrean jartzeko, besteak beste: 

o DIRU-LAGUNTZA desberdinetara aurkezteko dokumentazioa prestatu, 
bideratu eta justifikazioak kudeatu. 

o Instalakuntza desberdinak aurrera eramateko AKONPAINAMENDU 
ZERBITZUA: instalatzaileak bilatu, instalakuntza gainbegiratu eta martxan 
jartzea. 

o Instalakuntza desberdinak aurrera eramateko PROIEKTU TEKNIKOak 
(bisatuak) prestatu. 

o Instalakuntzen LEGEZTAPENAK egin. 
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4.3. PARTEHARTZE ATALA  
- Koordinazio taldea eratu eta talde dinamiken bidez formazioa eman. 
- Talde sustatzailea eratu eta talde dinamiken bidez formazioa eman. Talde honek 

komunitatea ordezkatu eta kooperatiba sortzean Kontseilu Errektorearen 
ernamuina izateko bokazioa izango du. 

- Talde sustatzailean azpitaldeak sortu eta talde dinamiken bidez, alor desberdinak 
jorratu eta ekintza plana definitu. Azpitaldeak hauek izango dira: 

o Juridiko administratiboa. 
o Proiektuak. 
o Komunikazioa. 

- Kooperatiba sortzean, komunitate eta bazkideen arteko lotura, bazkideen 
ahalduntzea eta guztion partehartzea errazteko bideak definitu. 

 
Jarraian OIARTZUNgo udalean erreferentzia moduan erabiliko den partehartze plangintza 
eta metodologia baten hezurdura aurkezten dugu: 

1. erronka. Nola hasi talde sustatzaile bat? 

 
● Goienerrek udal eremuan orain arte egindako lana aprobetxatzea. 
● Goienerrek herrian dituen bazkideei hasierako deia egitea. 
● Udalak EBK bat eraikitzen hasteko dituen asmoen berri ematea (jarraian etxeetara 

bidaltzeko infograma adibide bat): 
 

● Bertaratu diren pertsona eta erakundeekin ezagutzak, trebetasunak eta abar 
baloratzea. 

● Goienerretik transmisioa lantzea: 
o EBK bat sortzera bultzatzen duten arrazoiak 
o Zer urrats eman behar dira sortzeko? 
o Zer ezaugarri izan behar ditu? 
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o Egin daitekeena 
o Izango diren beharrak 
o Eskainiko dizkigun aukerak 
o Nola egin nahi dugun 

● Herriari orokorrean plantea dakiokeenaren lehen zirriborroa egitea. 
 
2. erronka. Nola sozializatzen dugu gainerako herritarrekin pertsona eta erakunde gehiago inplikatzeko? 

Lehen talde honekin, Goienerren eta ekonomia sozial eta solidarioko erakunderen baten 
laguntzarekin, proposamena eta beharrak aurkezten hastea: 

● Lehenik, modu publiko eta irekian, bultzatzeko prest dauden atxikimendu berriak 
biltzeko. 

● Jarraian, komunitatea eraikitzen lagundu dezaketen pertsona edo erakunde 
guztietara joanda. 

● Prozesu horrek jarraitua izan behar du komunitatearen eraketan eta beste ekintza 
batzuekin gainjar daiteke. 

● Kontzientziazio-jardunaldiak antolatzea. 
● Gaiari buruzko bideoak ematea, giroa sortuz joateko. 

 
3. erronka. Nola gizentzen dugu hasierako talde motorra? 

● Udalak EBK bat eraikitzen saiatzeko asmoa duela jakinarazteko, lehen aldiz 
harremanetan jarri gara. Horrekin bat egin dute deialdia egin duen taldeak eta hura 
osatzen duten pertsonek. 

● Bertaratu diren pertsona eta erakundeekin ezagutzak, trebetasunak eta abar 
baloratzea. 

● Transmisioa lantzea: 
o EBK bat sortzera bultzatzen duten arrazoiak. 
o Zer urrats eman behar diren sortzeko. 
o Zer ezaugarri izan behar ditu? 
o Egin daitekeena. 
o Izango diren beharrak. 
o Eskainiko dizkigun aukerak. 
o Nola egin nahi dugun. 
o Kokatuta gauden testuingurua. 

● Testuinguru orokorra: Oso ondo ezagutzen ez ditugun gaiak landu beharko ditugu, 
jardun beharreko testuinguru batean kokatzeko: 
o Larrialdi klimatikoa. 
o Petrolio-gailurra. 
o Material-eskasia. 
o Gizarte-egoera. 
o Elkarlaneko ekonomia. 
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Horretarako, autore asko ari dira zabaltzen eta material bikainak sortu dituzte, lagungarri 
izan dakizkigukeenak. 

● Testuinguru partikularra:  
o Komunitateari gehitzen dizkiogun beharrez gain, beharrezkoa da herrian 

dauden baliabideen inbentarioa egiten eta mapatzen hastea. 
o Hasiera ko taldea denboran zehar handituko da eta eguneratu beharko 

duten pertsonak gehituko dira. 
o Harrera-espazioak eta materiala sortzea beharrezkoa da, pertsona horiei 

lana errazteko. 
o Ideia bat da bideo laburrak sortzea, gai bakoitza azalduz eta beste batzuk 

sakonago aipatuz, nahi edo behar duenarentzat. 
 
4. erronka. Helburuak adostea 

● Epe luzerako (nora joan nahi dugun) eta epe laburrerako (non gauden eta orain zer 
egin dezakegun) helburuak planteatzea. 

● Helburuak zabalak eta askotarikoak izan daitezke eta ez dira energiaren mundura 
mugatu behar. 

● Hori kontutan hartuta, epe motzeko helburuak hauek izango dira: 
o EBK eratzea 
o Talde iraunkorra sustatzea. 
o Proiektu batekin EBK abiaraztea. 

 
5. erronka. Erakunde juridikoa sortzeko dinamizazioa (1. ATALAREKIN lotuta) 

● Erakunde bat sortzeko helburuak eta beharra adostu ondoren, elkartea bere 
estatutuak garatzeko definitzen duten beharrezko pieza guztiak zerrendatuz joatea. 

● Parte hartzeko prozesutik abiatuta, parte-hartzaile guztien arteko joko-arauak 
ezartzea. 

● Bazkide mota desberdinen arteko harremanak ezartzea. 
● Energia Berriztagarrien Kooperatibak sortzeko gaitasuna eta esperientzia beharko 

dira eta sortzen den entitateak hura osatzen duten pertsonen beharrei ahalik eta 
hobekien erantzun beharko die. 

 
6. erronka. Berehalako proiektuen aukerak aztertzea (2. ATALAREKIN lotuta) 

● Energiaren munduan, berehalako ekintzak baloratzen joatea. 
● Hirigintza-diziplinaren atalean gaitasuna eta esperientzia beharko dira, proposa 

daitezkeen proiektuen kokapena, hirigintza-arauekin bat etor dadin . 
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5. EBK KRONOGRAMA PROPOSAMENA ETXAURIN. 
Aurreko kapituluan identifikatu diren hainbat lan hurrengo kronograman metatzen ditugu, 
alorren eta mugarri esanguratsuenen arabera. Kronograma hau proposamen moduan hartu 
behar da eta epeak erreferentzia bezala hartu. Guztira 12 hilabeteko epea aurreikusten da.  

Kronograma zehatzago bat lehenengo hilabetean definituko da eragileen artean (Goiener – 
Udaletxea) 

FASEAK EKINTZAK HILABETEA 

URT OTS MAR API MAI EKA UZT IRA URR 

HASIERA 
EMATEA 

Prozesua abiatu          

PRESTATZEA: 
Formazioak 
ahalduntzeko 

EBK eta prozesua (inplikazioa)          

Faktura, autokontsumoa, 
merkatu elektrikoa, pobrezia 
energetikoa 

         

Beste esperientziak               

Energia iturriak          

ELKARREKIN 
SORTZEA: 
Lantaldeen 
lana 

Lantalde juridiko-
administratiboa martxan eta 
lanean 

         

Proiektu lantaldea martxan 
eta lanean 

         

Komunikazio lantaldea 
martxan eta lanean  

         

ABIATZEA: 
Eratzea 

Eratze prozesua abiatu          

EBK sortu           
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Prozesua horrela irudika dezakegu: 
 

 
 
Urrats hauek behin-behinekoak direla azpimarratu behar da eta komenigarria dela egoera 
bakoitzari zehaztea eta egokitzea. Horretarako 1go bilera DISEINU faseak garrantzia handia 
dauka. 
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1 ERANSKINA. PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUN ETA KOEFIZIENTE 
BANAKETA ADIBIDEA 
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