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NAFARROAN ENERGIA-ERKIDEGOAK ARAUTZEKO FORU-AGINDUAREN PROIEKTUA 

EGIN AURREKO HERRI-GALDEKETA 

 

Nafarroako Gobernuaren erregelamenduak egiteko ahalak izan behar dituen arauzko 

kalitatearen eta erregelamendu onaren printzipioak direla eta, 11/2019 Foru Arauaren 

(martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioari eta foru-sektore publiko 

instituzionalari buruzkoa) 133. artikuluak zehazten du erregelamendu-proiektu bat prestatu 

baino lehen, kontsulta publiko bat sustatzen ahalko dela Nafarroako Gobernu Irekiaren 

Atariaren bitartez eta bertan jasoko direla zer iritzi duten datorren arauaren eraginpean gerta 

litezkeen subjektu eta ordezkaritasun handieneko erakundeek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak). 

 

Gauza bera dio 39/2015 Legearen (urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearena) 133.1 artikuluak. 

1. EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK. 

I.1.- Energia-erkidegoak eratzeko esparrua definitzeko egungo Europa-mailako erregulazioetatik 

abiatu behar da: Iturri Berriztagarrietatik datorren Energiaren Erabilera Sustatzeari buruzko 

2018 abenduaren 11ko 2018/2001 Zuzentarautik, eta Elektrizitatearen Barne-merkatuko Arau 

Erkideei buruzko 2019ko ekainaren 5eko 2019/944 Zuzentarautik, 2012/27/EB Zuzentaraua 

aldatzen duenetik. 

 

Batez ere 2019/944 Zuzentarauak definitu du «herritarren energia-erkidegoa» erakunde juridiko 

gisa: 

 

a) borondatezko parte-hartze irekian oinarritzen den erkidegoa da, eta kontrol 

eraginkorra dute pertsona fisiko, tokiko agintaritza (udalerriak barne) edo enpresa txiki 

bazkideek edo kideek, 

 

b) erkidegoaren helburu nagusia da kideei edo bazkideei edo jarduera garatzen duen 

udalerriari ingurumen, ekonomia edo gizarte arloko irabaziak eskaintzea, finantza-

errentagarritasuna sortzea baino gehiago eta  

 

c) erkidegoak parte hartzen du kideei edo bazkideei energia sortzen (iturri 

berriztagarrietatik datorrena barne), banatzen, hornitzen, kontsumitzen, batzen eta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018L2001#:~:text=Directiva%20%28UE%29%202018%2F2001%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del,fuentes%20renovables%20%28Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE.%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
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biltegiratzen, energia-eraginkortasuneko zerbitzuak ematen eta ibilgailu elektrikoak 

kargatzeko zerbitzuak ematen edo beste zerbitzu energetiko batzuk eskaintzen;  

 

Eta figura hori Zuzentarauaren III. kapituluan garatu da, “Kontsumitzailearen ahalduntzea eta 

babesa” izenekoan, eta horren 16. artikuluan arautzen dira herritarren energia-erkidegoak 

(aurrerantzean HEE): 

  

 “1. Estatu kideek herritarren energia-erkidegoen aldeko esparru juridikoa eskainiko 

dute, honako hauek bermatzeko: 

 

a) herritarren energia-erkidegoetan parte hartzea irekia eta borondatezkoa izatea; 

b) herritarren energia-erkidego bateko bazkideek erkidego hori uzteko eskubidea 

izatea; horrelakoetan, 12. artikulua ezarriko da; 

c) herritarren energia-erkidego bateko bazkideek edo kideek ez galtzea etxeko 

bezero edo bezero aktibo gisa dituzten eskubideak eta betebeharrak; 

d) dagokion banaketa-sareko kudeatzailea lankidetzan aritzea, agintaritza 

arautzaileak ebaluatutako bidezko konpentsazio baten truke, herritarren energia-

erkidegoekin, horien arteko elektrizitate-transferentzia errazteko; 

e) herritarren energia-erkidegoek prozedura eta tasa bidezkoak, proportzionalak 

eta gardenak izatea (erregistroa eta lizentziak ematea barne), sarean sartzeko 

tarifa garden eta ez baztertzaileak izatea, kostuak islatzea 2019/943 (EB) 

Zuzentarauaren 18. artikuluaren arabera, eta sistemako kostuen banaketa orokor 

egokia eta orekatua bermatzea. 

 

2. Estatu kideek aldeko esparru juridikoan xedatu ahal izango dute: 

a) herritarren energia-erkidegoak mugaz gaindiko partaidetzara irekita egotea; 

b) herritarren energia-erkidegoek eskubidea izatea banaketa-sareak izan, ezarri, 

erosi edo alokatzeko eta modu autonomoan kudeatzeko, artikulu honen 4. 

apartatuan ezarritako baldintzen arabera; 

c) herritarren energia-erkidegoek 38. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusitako 

salbuespenak izatea. 

 

3. Estatu kideek bermatuko dute herritarren energia-erkidegoek: 

a) merkatu guztietan sartzeko aukera izango dutela, nahiz zuzenean antolatuta 

nahiz modu ez baztertzailean sartuta; 

b) tratu ez baztertzailea eta proportzionatua izango dutela bezero, sortzaile, 

hornitzaile edo banaketa-sareen kudeatzaile edo batze-zerbitzuak eskaintzen 

dituzten merkatuko partaide gisa dituzten jardueretan, eskubideetan eta 

betebeharretan; 

c) sistema elektrikoan eragingo dituzten desbideratzeen arduradun ekonomikoak 

izango direla; ondorio horietarako, balantzearen likidazioaren subjektu erantzuleak 

izango dira edo balantze-arloan duten erantzukizuna eskuordetuko dute 

2019/943(EB) Erregelamenduaren 5. artikuluan xedatuaren arabera; 

d) autosortutako elektrizitate-kontsumoari dagokionez, energia-erkidegoak bezero 

aktibo gisa tratatu daitezela, 15. artikuluaren 2 apartatuaren e) letraren arabera; 

e) eskubidea izan dezatela herritarren energia-erkidegoaren barruan erkidego 

horretako ekoizpen-unitateek ekoitzitako elektrizitatearen banaketa antolatzeko, 

artikulu honetan ezarritako gainerako baldintzak betez; baita erkidegoko kideek 

azken bezero gisa dituzten eskubideak eta betebeharrak ez galtzekoa ere. 
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Lehenengo paragrafoko e) letraren ondorioetarako, elektrizitatea partekatzen 

denean, sarean sartzeko tarifei, bestelako tarifei eta ezarri daitezkeen tasei kalterik 

egin gabe partekatuko da, banatutako baliabide energetikoen gastuei eta irabaziei 

buruz agintaritza eskudun nazionalak egindako azterketa baten arabera. 

 

4. Estatu kideek erabaki ahal izango dute herritarren energia-erkidegoei eskubidea 

ematea bakoitzari beren eragiketa-esparruan banaketa-sareak kudeatzeko eta 

dagozkien prozedurak definitzeko, IV. kapituluan xedatutakoa eta banaketa-sareen 

kudeatzaileei ezar ahal zaizkien beste arau eta erregelamenduak galarazi gabe. 

 

Eskubide hori emanez gero, Estatu kideek zainduko dute herritarren energia-

erkidegoek: 

a) beren sarearen kudeaketari buruzko akordio bat izateko eskubidea izatea 

banaketa-sareko kudeatzailearekin edo sarea konektatuta duen garraio-sareko 

kudeatzailearekin; 

b) sarean sartzeko tarifa egokiak izatea, herritarren energia-erkidegoaren kanpoko 

banaketa-sarearen eta beren sarearen arteko konexio-puntuetan; eta sarean 

sartzeko tarifa horietan banatuta kontabilizatzea banaketa-sarean sartutako 

elektrizitatea eta herritarren energia-erkidegoaren kanpoko banaketa-saretik 

etorri eta kontsumitu dena, 59. artikuluaren 9. apartatuarekin bat etorriz; 

c) banaketa-sarera konektatuta jarraitzen duten bezeroak ez baztertzea eta 

kaltetzea.” 

 

Transposizioari buruzko 71. artikuluak esaten du Estatu kideek 2020ko abenduaren 31 baino 

lehen jarri beharko dituztela indarrean 11. artikulutik 24.era (Zuzentarauaren III. kapitulua, 

“Kontsumitzailea ahalduntzea eta babestea”) xedatua betetzeko behar diren legezko, arauzko 

eta administrazio-arloko xedapen guztiak. Orain arte, ordea, ez da transposiziorik egin 

Espainiako antolamendura, HEEntzako neurriak normalizatuta ezarri ahal izateko. 

 

 

I.2.- Bestalde, 2018ko abenduaren 11ko 2018/2001 Zuzentarauak Iturri Berriztagarrietatik 

Datorren Energiaren Erabilera Sustatzeari buruzkoak, energia berriztagarrien erkidegoak 

definitzen ditu eta Estatu kideentzako agindu bat jasotzen du, zuzentarau hori ezartzearen 

aldeko erregimen juridikoa gara dezaten. 

 

Zuzentarau horren 2. artikuluak erkidego horiek honela definitzen ditu: erakunde juridikoa a) 

ezarri daitekeen nazioko eskubidearen arabera parte-hartze irekian eta borondatezkoan 

oinarritzen dena, autonomoa dena eta energia berriztagarrien proiektuen inguruan dabiltzan 

bazkideek edo kideek kontrolatzen dutena; proiektu horiek erakunde juridiko horren 

jabetzakoak eta horrek garatutakoak izan behar dira. B) Erkidegoko bazkideak edo kideak 

pertsona fisikoak, ETEak edo tokiko agintaritzak izango dira, udalerriak barne. C) Erkidego 

horren helburu nagusia kideei edo bazkideei edo dagoen tokiko eremuei ingurumen, ekonomia 

edo gizartearen arloko irabaziak ematea izango da, finantza-irabaziak eman ordez. 

 

Aurrekoarekin batera, 22. artikuluan daude Estatu kideek erkidego horiek ezartzearen aldeko 

erregimen juridikoa garatzeko oinarriak: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:32018L2001
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1. Estatu kideek bermatuko dute azken kontsumitzaileek, batez ere etxeko 

kontsumitzaileek, energia berriztagarrien erkidego batean parte hartzeko 

eskubidea izatea, eta, aldi berean, azken kontsumitzaile gisa dituzten eskubideak 

edo betebeharrak mantentzea, justifikatu gabeko baldintzen edo baldintza 

baztertzaileen mende ez egotea, ezta energia berriztagarrien erkidego batean parte 

hartzea galaraziko dieten prozeduren mende ere, enpresa pribatuen kasuan 

partaidetza hori ez badute merkataritzako jarduera nagusia edo jarduera 

profesional nagusia.  

2. Estatu kideek bermatuko dute energia berriztagarrien erkidegoetako kideek 

honako eskubide hauek dituztela:  

 

a) energia berriztagarriak ekoitzi, kontsumitu, biltegiratu eta saltzekoa, bereziki 

elektrizitate berriztagarria erosteko kontratuen bidez;  

 

b) energia berriztagarrien erkidego horretako ekoizpen-unitateek ekoitzitako 

energia berriztagarria energia berriztagarrien erkidegoan partekatzekoa, artikulu 

honetan ezarritako gainerako baldintzak betez gero eta energia berriztagarrien 

erkidegoko kideen eskubideak eta betebeharrak mantentzekoa, kontsumitzaileak 

diren heinean;  

 

c) energia-merkatu egoki guztietara sartzekoa, zuzenean nahiz batze bidez modu 

ez baztertzailean 

 

3. Estatu kideek beren lurraldeetan dauden oztopoak eta energia berriztagarrien 

erkidegoak garatzeko potentziala ebaluatuko dituzte.  

 

4. Estatu kideek esparru bat eskainiko dute, energia berriztagarrien erkidegoen 

garapena sustatzeko eta errazteko. Esparru horrek honako hauek bermatuko ditu, 

besteak beste:  

 

a) energia berriztagarrien erkidegoei justifikaziorik gabeko arauzko eta 

administrazio-arloko oztopoak kentzea; 

 

 b) energia hornitzen duten edo batze-zerbitzuak edo beste zerbitzu energetiko 

komertzial batzuk eskaintzen dituzten energia berriztagarrien erkidegoak jarduera 

horiei ezar dakizkiekeen xedapenen mende egotea;  

 

c) dagokion banaketa-sareko kudeatzaileak energia berriztagarrien erkidegoekin 

lankidetzan aritzea, energia berriztagarrien erkidegoen barruan energia-

transferentzia errazteko;  

 

d) energia berriztagarrien erkidegoek bidezko prozedurak, proportzionalak eta 

gardenak izatea, erregistratzeko eta lizentziak emateko prozedurak barne, eta 

sareko tarifek kostuak islatzea, baita dagozkien zordunketak, kargak eta zergak ere, 

sistemako kostu osoaren banaketa egokia, bidezkoa eta orekatua egiten dutela 

bermatuz, banatzen dituzten baliabide energetikoen kostu-irabazi analisi garden 

baten arabera; analisi hori agintari eskudun nazionalek egingo lukete;  
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e) energia berriztagarrien erkidegoek ez izatea bereizkeriazko traturik jardueretan, 

eskubideetan eta betebeharretan azken bezero, ekoizle, banaketa-sareen 

kudeatzaile, hornitzaile edo merkatuko beste partaide diren heinean;  

 

f) energia berriztagarrien erkidegoetan parte hartzeko aukera izatea kontsumitzaile 

guztiek, baita sarrera txikiak dituzten etxeek edo etxe kalteberek ere;  

 

g) finantzaketarako eta informaziorako sarbidea errazteko tresnak eskura egotea;  

 

h) agintari publikoei arauzko babesa eta ahal handiagoak ematea energia 

berriztagarrien erkidegoak sustatu eta sortzeko, baita agintariei parte hartze 

zuzena izaten laguntzeko ere;  

 

i) energia berriztagarrien erkidegoetan parte hartzen duten kontsumitzaileei tratu 

parekidea eta diskriminaziorik gabea bermatzeko arauak indarrean izatea. 

 

5. Halaber, 4. apartatuak aipatzen duen esparruko elementu nagusiak, eta horren 

aplikaziokoak, energiaren eta klimaren plan nazional integratuetako 

eguneratzeetan sartuko dira eta Estatu kideen egoera-txostenetan ere bai, 

2018/1999 (EB) Erregelamenduaren arabera. 

 

6. Estatu kideek ezarri ahal izango dute energia berriztagarrien erkidegoak mugaz 

gaindiko partaidetza izatea, nahi izanez gero. 

 

7. EBFTren 107. eta 108. artikuluetan xedatua gorabehera, Estatu kideek kontuan 

izango dituzte energia berriztagarrien erkidegoen berezitasunak babes-sistemak 

sortzean, merkatuan beste partaideetan berdin lehia dezaten babesa lortzeko. 

 

I.3.- Zuzentarau bien transposizioa egiteko epea erabat gainditu da, eta Estatuak transposizio 

partzialen bat besterik ez du egin. Ildo horretatik, energia berriztagarrien erkidegoak (EBE 

aurrerantzean) Estatuko zuzenbidean sartu dira, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 

24/2013 Legean (aurrerantzean SEL)1 sartuta Energiaren alorrean eta susperraldi 

ekonomikorako beste esparru batzuetarako neurriak onartzen dituen ekainaren 23ko 23/2020 

Errege Lege Dekretuaren bidez, negozio-eredu berriak sustatzeko neurriak hartu baitziren. 

Horiek oso garrantzitsuak izango dira trantsizio energetikoan eta xedapenak ere gehitu ziren 

honako hauei buruz: biltegiratzea, batzaile independenteak, energia berriztagarrien erkidegoak, 

hibridazioa, gaitasun handiko birkargatzeko azpiegiturak (>250kW), I+G+b proiektuen baimen 

sinplifikatua, saiakuntza-banku arautzaileak, sare mugikorrak instalatzeko baimen sinplifikatua, 

eta emandako sarbide-gaitasunaren erabilera optimizatzea. 

 

23/2020 Errege Lege Dekretuaren hitzaurrean energia-erkidegoei buruz honako hau adierazten 

da: “Europako zuzentarauetatik etorri eta sartu diren figura berriei dagokienez, energia 

                                                      

 
1 SEL 6.j art.: Energia berriztagarrien erkidegoak erakunde juridikoak dira, partaidetza irekia eta borondatezkoa dute, 
autonomoak dira eta bazkideek edo kideek kontrolatzen dituzte eraginkortasunez; bazkide edo kide horiek erakunde 
juridiko horiek garatu eta horien jabetzakoak diren energia berriztagarrien proiektuetatik gertu daude, pertsona 
fisikoak, ETEak edo tokiko agintaritzak izango dira, baita udalerriak ere. Helburu nagusia izango da kideei edo 
bazkideei edo dagoen tokiko eremuei ingurumen, ekonomi edo gizartearen arloko irabaziak ematea, finantza-
irabaziak eman ordez 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621
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berriztagarrien erkidegoen definizioa sartu da, Iturri Berriztagarrietatik Datorren Energiaren 

Erabilera Sustatzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko abenduaren 

11ko 2018/2001 (EB) Zuzentarauan aurreikusi bezala. Zuzentarau horren arabera, figura horren 

xedea da herritarrek eta tokiko agintariek energia berriztagarrien proiektuetan parte hartzea, 

energia hauek tokian onarpen handiagoa izateko eta herritarrek parte-hartze handiagoa izateko 

trantsizio energetikoan".  

 

SELen aldaketa bidez egindako transposizioak eragina izan zuen EBEak energia-horniduraren 

antolamenduan erasandako subjektuetan sartzeko 6. artikuluan eta horren ondoren EBE horiek 

subjektu berri gisa sartu ziren SELen araututako hornidura elektrikora bideratutako jardueran, 

eta berariazko ordainsari-erregimenean sartzeko norgehiagoka-prozeduretan parte hartzeko 

aukera aitortu zitzaion. Baina EBEetara mugatzean, badirudi hortik kanpo geratu direla 

herritarren energia-erkidegoak (aurrerantzean HEE). 

 

I.4.- Aldi berean, bi figurak agiri estrategikoetan jasota daude, eta agiri horiek garrantzitsuak 

diren arren energia-erkidegoak eragile berri indartsuagoak izateko energia elektrikoaren 

hornikuntzako jardueretan, oraingoz ez dute beharrezko arau-indarrik. 

 

I.5.- Estatu-mailako erregulazioa urria da, Europako zuzentarauetako aginduei erantzunik 

ematen ez zaielako, hau da, Europako araudian jasotako eskubideak, ahalak eta betebeharrak 

bermatzeko aldeko esparru juridikorik ematen ez delako eta horrek zaildu egiten duelako 

ekimenak garatzea eta ezartzea, eta, ondorioz, iturri berriztagarrietatik datorren eta 

deskarbonizatutako merkatuetara doan elektrizitatearen ekoizpen deszentralizatua lortzea 

zailtzen du. 

 

2. ONESTEKO BEHARRA ETA AUKERA 

 

Horrek baldintzatzen du autonomia-erkidegoen ekimena ere, energiaren arloan, oro har, eta 

figura honen arloan, bereziki, dituzten eskumen arautzaileen barruan. Energia-erkidegoak 

eratzea sustatuko duen arau-esparru autonomiko propioa garatzeak mugak ditu, Espainiako 

Konstituzioak Estatuaren esku jartzen baititu zenbait eskumen; batez ere, 149.1 artikuluaren 22 

apartatua: Baliabide eta aprobetxamendu hidraulikoen gaineko legegintza, antolaketa eta 

emakida, urek autonomia-erkidego bat baino gehiago zeharkatzen dutenean; instalazio 

elektrikoetarako baimena ematea, horien aprobetxamenduak beste erkidego batean eragina 

duenean edo energiaren garraioa haren lurralde-eremutik ateratzen denean. Muga horiek 

daude nahiz Estatu- mailako berariazko erregulazioa nahiz indarrean den Estatuko legedia 

aldatzen ez bada. 

 

Dena dela, Nafarroak badu energia-arloko eskumen-araubidea, 13/1982 Lege Organikoan 

aurreikusia (abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoa), 

48. artikuluko seigarren apartatuan Nafarroak eskumen osoa duela esaten baita gai honetan: 

"Energia ekoiztu, banatu eta garraiatzeko instalazioak, garraioa Nafarroako lurraldetik kanpora 

ateratzen ez bada eta haren aprobetxamenduak Estatuko beste lurralderik ukitzen ez badu, ur 

mineralak, termalak eta lurpekoak, hori guztia Estatuaren oinarrizko legeria deusetan ukatu 

gabe meatzaritzaren eta energiaren araubideaz den bezainbatean”. 
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Bestalde, hobetzeari buruzko berariazko artikulu bat ere bada, 57.a, eta energiaren arloan 

Nafarroaren esku uzten du erregimen energetikoaren legedia garatu eta gauzatzea. 

 

Testuinguru horretan,- Nafarroako Plan Energetikoa Ikusmuga 2023 (NPE 2030) dugu Nafarroan 

eta NPE 2030 babesteko lege eta arau-mailako aldaketak egiteko ekintzak aurreikusten ditu. 

Energia-kooperatibei dagokienez, jarduketa hauek planteatzen dira: 

 

o Aldaketa Nafarroako Kooperatibei buruzko Legean. Nafarroako Kooperatibei buruzko 

Legearen 69. artikuluak kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak garatzen dituenean, 

pertsona fisikoak elkartzen dituztenak baino ez ditu aintzat hartzen eta ez ditu pertsona 

juridikoak aurreikusten balizko bazkide gisa. 

 

o Energia-kooperatibentzako berariazko lege-esparrua sortzea. Ez dago kooperatiba horiek 

kokatzeko berariazko esparrurik, irakaskuntzan, osasunean edo aseguruetan dagoen bezala. 

 

o Kooperatiba bat sortzeko pizgarria. Esparru ekonomikotik zaila da kooperatiba bat sortzea, 

oso handia ez bada; izan ere, inbertsio handia egin behar da hasieran, marjina txikiak izaten 

dira, sektore elektrikoan erregulazioaren zalantza dago eta jarduerak zergak ditu.  

 

o Udal-kooperatibak sortzea sustatu eta erraztu behar da, beren buruen merkaturatzaile izan 

daitezen. 

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen proiektuan badira neurriak 

karbono gutxiko ekonomia duen eredu energetikora joateko, eraginkortasun energetikoan, 

herritarren parte hartzean eta energia berriztagarrietan oinarrituta. Horretarako, eraikinetan 

energia berriztagarria errazago ezartzeko hainbat alderdi daude, banatutako eta erabat 

deszentralizatutako sortze-eredua sustatu ahal izateko. Eguzki-energia, instalazio 

fotovoltaikoen bidez etxebizitzen eraikinetan, zuzkidura, merkataritza edo industria erabilera 

nagusi izan eta 4.000 m2 baino gehiagoko estalkia duten eraikinetan. Era berean, xedapen 

indargabetzaileak aurreikusten du indargabetuta geratuko direla eraikinetako teilatu edo 

estalkietan energia fotovoltaikoa sortzeko sistemak instalatzea berariaz galarazten duten araudi 

guztiak. Dena dela, Nafarroa-mailan ez da hemen aztertutako alderdien erregulaziorik. 

 

Aurreko hori guztia kontuan izanda, herri-galdeketa honen xedea da erasandakoak interesatzea 

energia-erkidegoak arautzeko testu bat egiteari buruz, Foru Komunitatean energia-erkidegoei 

buruz gaur egun dauden zalantza batzuk argitzen laguntzeko eta beste pertsona edo erakundeek 

egin ditzaketen ekarpenak jasotzeko.  

 

3. ARAUAREN HELBURUAK: ENERGIA-ERKIDEGOAK ERRAZTEKO ESPARRUA.  

Azaldu den horren guztiaren ondorioz, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua 

bere eskumenen esparruan ari da lanean energia-erkidegoak arautzeko foru-agindu bat egiteko 

eta horrela horien garapena eta abian jartzea sustatzeko, deskarbonizatzeko eta herritarrak 

energiaren alorrean ahalduntzeko tresna izan daitezen. Horretarako, foru-ahalen irismena 

aztertu da, aipatutako zuzentarauetako aurreikuspenak, aginduak eta gomendioak oinarri 
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hartuta eta kontuan izanda Estatuan (ia) erregulaziorik ez dagoela; sektore elektrikoaren 

antolamenduan Estatuari dagozkion eskumen esklusiboak ere kontuan izan dira.2  

 

Zentzu horretan, eta zuzentarauetako edukiari dagokionez, energia-erkidegoak arautzeko 

testuaren zirriborrotik kanpo geratuko lirateke, Estatuaren eskumenak direlako: 

 

- Banaketa-sareko eragileei konpentsazio bat aitortzea, energia-erkidegoen artean (bi 

motetan) energia-transferentzia errazteko lankidetzaren truke; 

- Energia-erkidegoei (bi motetakoei) sartzeko tarifa gardenak eta ez baztertzaileak 

ezartzea; 

- Herritarren energia-erkidegoen ahalmenak garatzea, banaketa-sarearekiko; 

- Energia-erkidegoei (bi motatakoei) aitortzea antolatutako merkatuetan sartzeko 

eskubidea; 

- Tratu ez baztertzailea eta proportzionala bermatzea, sistema elektrikoko subjektu diren 

heinean. 

Ondorioz, arauzko testuaren oinarrizko artikuluen edukia apartatu hauen arabera antolatuko 

da: 

 

  Energia-erkidegoen definizioa eta motak: 

Zuzentarauetan jasotako diferentziazio-terminologia hartzen da. Gaur egun Estatuan dagoen 

araudiaren eta etorkizunean egon daitekeenarekin koherentzia izateko: 

 

- Sektore Elektrikoari buruzko Legea energia berriztagarrien erkidegoak sartzen ari da 

sistema elektrikoan.  

 

- Energia eta Klima Plan Nazional Integratua 2021-2030ean tokiko energia-erkidego 

figuraren barruan daude energia berriztagarrien erkidegoak eta herritarren energia-

erkidegoak. Beraz, Europako zuzentarauen transposizioa egiteko araudiren bat onartuz 

gero, horietan jasotzen diren bi figurak bereizten jarraituko dela aurreikusten da. 

 

 Energia-erkidegoen betekizunak: 

Energia-erkidegoek betekizun batzuk bete behar dituzte hala direla esateko: Besteak beste, 

partaidetza borondatezkoa eta irekia izatea eta kontrol eraginkorra. 2018/2001 Zuzentarauak 

aipatzen duen autonomia-betekizuna kontrol eraginkorrarekin lotuta dago, beraz, hemen 

sartuta dagoela esan nahi du. 

 

Zailagoa da hurbiltasun-irizpidearen definizioa, energia berriztagarrien erkidegoetan eskatu 

daitekeena. Ez Europa-mailan ez Sektore Elektrikoari buruzko Legera egindako figura honen 

transposizioan ez da zehazten noiz betetzen den bazkideen hurbiltasun-irizpidea SEL titularra 

den energia berriztagarrien proiektutik, beraz, zehaztu gabeko kontzeptu juridikoa dugu, 

interpretatu eta edukia eman behar zaiona. Hori zehazteko kontuan izan beharko da: 

 

                                                      

 
2 Estatuari dagokio sistema elektrikoko subjektuei ezar dakiekeen oinarrizko erregulazioa ezartzea, baita energia 
elektrikoa hornitzeko jarduerak arautuko dituzten gidalerroak ezartzea ere. 
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(i) Foru-komunitateko lurraldearen errealitatea. Distantzia fisiko bati dagokion 

hurbiltasun-betebeharra zehazten bada, halako moldez egin beharko da non distantzia 

hori ezartzeak ez duen mugarik jarriko bere kabuz energia berriztagarrien proiektuak 

garatzea eragotziko duenik. Kontuan izan beharko da, oro har, energia berriztagarrien 

iturriak aprobetxatzea (eolikoa, eguzkikoa, hidraulikoa) baliabidea existitzeak berak 

baldintzatzen duela eta, askotan, baliabide handiago hori urrun dagoela biztanle-

guneetatik (gogoan izan lurraldearen eremu zabalak, non biztanle-guneak 

errespetatzeko distantziak bideraezin egingo lukeen energia berriztagarrien erkidegoek 

proiektuak garatzea, hain zuzen ere, distantzia horregatik). 

  

(ii) km 0 energiaren ideia; distantzia handiegiak ezartzeak izaera hori hutsaldu dezake. 

Baina horrek ez du esan nahi udalerri baten muga fisikoetara mugatu behar denik. 

 

Hurbiltasun-betebeharrari dagokionez, kontuan izan beharreko erreferentziatzat aipa daiteke 

Energiaren Estatu Idazkaritzaren 2021eko irailaren 8ko Ebazpena, abenduaren 4ko 

TED/1161/2020 Aginduan ezarritakoaren babesean energia berriztagarrien araubide 

ekonomikoa ezartzeko bigarren enkantea deitzen duena. 

 

Deitutako enkantean 300 MW gordetzen ziren tokiko sorkuntza banatuko instalazioetarako. 

Ebazpen hartan, hainbat erreferentzia zeuden tokiko izaera izateari buruz, eta hura noiz 

betetzen den ulertzeari buruz, eta berariaz aipatzen zen, besteak beste, honako hau: 

instalazioaren sorkuntza-ekipoen zentro geometrikotik 30 km baino gutxiagoko distantzia 

batean osorik edo partzialki dauden udalerrietan erroldatutako edo egoitza fiskala duten parte-

hartzaileak.  

 

Irizpide horri berari eusten zaio 2022. urte honetan hirugarren enkantea deituko duen ebazpen-

proiektuan. 
 

Antzeko ildotik, abenduaren 22ko TED/1446/2021 Aginduak (energia-komunitateen proiektu 

pilotu bereziei pizgarriak emateko programaren laguntzak emateko oinarri arautzailek onartzen 

dituena –CE Implementa programa–, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 

esparruan) proiektutik hurbil dauden bazkideak edo kideak izatearen betebeharra zehazten du, 

eta eskatzen du haiek beren jarduera garatzea edo bizitzea hurbiltasun-mugatzat hartutako 

jardueraren kokapenaren jarduketa-erradioaren barruan. Jarduketa-erradio horretan, 

hurbiltasun-muga deialdi bakoitzean ezarriko da eta gehienez ere berrogeita hamar 

kilometrokoa izango da. 
 

Azkenik, hurbiltasun-betebeharra aipatzen da, halaber, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 

Institutuko zuzendari nagusiaren 2020ko irailaren 17ko Ebazpenean. Horren bidez, Kataluniako 

autonomia-erkidegoan energia berriztagarriko iturriekin energia elektrikoa sortzeko 

instalazioetan inbertsioak egiteko laguntzen lehen deialdia egiten da Europar Batasuneko 

funtsekin batera finantzatuta. Hain zuzen, honela ezartzen zuen: 

 

 “Deialdira aurkezteko, eta “tokiko” izaeraren baldintza betetzeko, ulertuko da bazkideak 

edo kideak energia berriztagarrien proiektuetatik hurbil daudela beren jarduera edo 

bizitokia proiektua dagoen lekutik 20 km-ko itzulinguruan badago gehienez”. 

 

 Eskubideak eta betebeharrak. 
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Eskubideen eta betebeharren araubide bat garatzen da, bai energia-erkidegoari bai bertako 

kideei aplikatu beharrekoa. Alabaina, eskubide eta betebehar horiek, batetik, sistema 

elektrikora lotuta egotetik, eta, bestetik, garatzen dituzten eta hornidura elektrikoarekin lotuta 

dauden jardueretatik eratorritakoak izango diren heinean, araubide horren definizioa ez da 

bereizi behar Sektore Elektrikoaren Legean ezarritako araubidetik, haren erregelamendutik eta 

hura garatzeko gainerako arauditik.  

 

 

 Beste alderdi batzuk. 

Azkenik, testu arauemaileak hau jasoko du: 

 

- Energia-erkidegoak eratzen laguntzeko bulegoak sortzeko aukera. Horrek zerikusia du 

Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak kudeatutako laguntzen lerroarekin.  

 

- Leihatila bakarra ezartzeko aukera ere aurreikusten da. Dela herritarrei jarraitu 

beharreko izapideak eta aurkeztu beharreko dokumentuak zein diren ezagutzea 

errazteko, dela, irismen handiagoarekin, benetako leihatila bakar gisa jarduteko, eta 

haren bitartez, energia-erkidegoak eratu nahi dituzten interesdunek izapideak egiteko. 

 

 

 

…/…. FORU AGINDUAREN ZIRRIBORROA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN ENERGIA-

ERKIDEGOAK ARAUTZEN DITUENA 

 

 

Nafarroako energia-erkidegoen araubidearen Foru Aginduaren proposamenaren testu osoa 

web-helbide honetan eska daiteke:  

 

gabinete.desarrollo.economico@navarra.es  

 

4. ARAUZKOAK ETA EZ-ARAUZKOAK DIREN KONPONBIDE ALTERNATIBOAK.  

 

Azaldutako arrazoiengatik Nafarroako Energia Erkidegoak arautzea beharrezkoa da, 

adierazitako helburuak lortzeko aukera bakarra baita.  

 

mailto:gabinete.desarrollo.economico@navarra.es

