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Jarri gurekin 
harremanetan! 

Zer da Energia Komunitate 
Berriztagarria (EKB)? 
2020/23 Errege Dekretuan, Energia Komunitateak “parte-hartze 
irekian eta borondatezkoan oinarritutako erakunde juridikoak 
dira, autonomoak eta bazkideek modu eraginkorrean kudeatuak. 
Bazkide hauek Komunitateak garatu dituen eta bere jabetzakoak 
diren energia berriztagarrien proiektuetatik gertu kokatuta 
egongo dira eta pertsona fi sikoak, enpresa mikro, txiki, ertainak 
edota tokian tokiko agintariak izango dira, udalerriak barne, 
beraien helburu nagusia bazkideei edo jarduten duten eremuei 
ingurumen-, ekonomia- edo gizarte-onurak ematea izanik, 
fi nantza-irabaziak eman ordez.“ Beraz, komunitate hauek edozein 
energia-bektoreren instalazioetan oinarritu daitezke, berriztagarria 
bada betiere.
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Poster honek autorearen iritziak baino ez ditu islatzen. 
Europar Batzordea ez da bertako informazioaz egin daitekeen 
erabileraren erantzule.
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Nola bizkortu daiteke 
energia-trantsizioa 
Ispasterren?

Energia-komunitate 
berriztagarriaren eraketa.

 Energia-sorkuntza iturri 
berriztagarriak erabiliz: eguzki-
energia, biomasa eta aero/
geotermia.
Energia-eraginkortasuneko
zerbitzuak.

 Hornidura, kontsumoa, agregazioa, 
energia biltegiratzea eta tokiko 
banaketa.

 Bero eta argindar mikro-sareak 
handitzea.

 Energia-zerbitzuak (EZE).
Ibilgailu-elektrikoen kargatzea.

Nola ari da laguntzen 
LocalRES Ispasterko 
energia-trantsizioan?  

 Energia-Komunitate 
Berriztagarriaren eraketa.
Ekintza zehatzen sustapena eragile 
publiko eta pribatuekin.

 Egungo mikro-sarea eta Bero-
Sarearen handitze-lanak.
Ideia-trukea prozesu honetan 
parte hartzen duten herriekin.

Zein izango dira 
herritarrentzako 
onura nagusiak?   
1  Tokiko energia-berriztagarri 

baliabideetara eta beste energia-
zerbitzu batzuetara sarbide 
erraza eta zuzena, inbertsiorako 
aukerarekin.

2 Energia auto-hornikuntzan
kontrol eta erantzukizun handiagoa.

3  Energia Komunitatean bertan diru-
sarrerak sortzea.

4  Sisteman berriztagarriak 
integratzea, eskariaren 
kudeaketaren bidez.

5 Bertako enplegua sortzea eta 
gizarte-kohesioa eta berdintasuna 
sustatzea. 

Nola har dezakezu 
parte komunitatean?  

1 Udalak antolatutako informazio-
bileretara joanez.

2 Energia berriztagarriak instalatzeko, 
partekatzeko edo horietan 
inbertitzeko prest zaudela adieraziz.

3 Energia-trantsizio baterako 
prozesuan aktiboki parte hartuz.
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