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Edinor Alba, Viuda de Sainz eta Grupo Kursaal-ek birgaitze 

integraleko Euskadiko aliantzarik handiena sortu dute 

⮚ Eraikinak birgaitzeko eta kontsumoan deskarbonizazioari irtenbideak emanez 

energetikoki efizienteak izan daitezen lortzeko akordio estrategikoa sinatu dute 

⮚ Egungo eraikinen parkeak azkeneko energiaren %30 inguru kontsumitzen du, 

eta Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratuak 2030ean energetikoki 1,2 

milioi etxebizitza birgaitzea hartu du helburutzat 

⮚ Euskal Herrian birgaitze-sektorea indartzeko eta finkatzeko balio du aliantzak 

⮚ Sinergia hau momentu garrantzitsuan dator, CO2 isuriak murrizteko europar 

funtsen zain 

 

Astelehena, 2021eko abenduak 20. Trantsizio energetikoa eraikinen birgaitzera ere 

heldu da  Edinor Alba, Viuda de Sainz eta Grupo Kursaal-en eskutik. Konpainiek 

eraikinak birgaitzeko eta kontsumoan deskarbornizazioari irtenbideak emanez 

energetikoki efizienteak izan daitezen lortzeko akordio estrategikoa sinatu dute. 

Egun, euskal populazioaren laurdena birgaitu beharreko gune urbanoetan bizi da eta 

gure erkidegoko etxebizitzen %60 baino gehiagok 40 urtetik gora dituzte. Datu hauek 

aintzat hartuta, Europar Batasunak 2050 bide-orria landu du, isuriak 1990eko mailetatik 

%80tik behera murrizteko. Helburu hauek lortzeko, eraikinen birgaitze energetikoa 

funtsezkoa da eta hori da aliantza hau sortzeko arrazoietako bat. 

Birgaitze energetikoa lehentasunezko neurri moduan agertzen da 2021-2030 Energia eta 

Klimaren Plan Nazional Integratuan, eta 2030erako 1,2 milioi etxebizitza energetikoki 

birgaitzea finkatzen du. Honela, bizitegi-eraikinetan eta merkataritzakoetan etekin 

energetikoa hobetzeko ekarpena egiten da, eta horien energia-kontsumoa murrizteko.  

Modu horretan, Edinor Alba, Viuda de Sainz eta Grupo Kursaal elkarrekin ariko dira 

tokiko eskalan trantsizio energetikoa sustatzeko energia sorkuntzaren deskarbonizazioa 

eta horren kontsumoaren efizientzia helburutzat duten birgaitze egitasmoetan. Eraikinen 
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inguratzaile termikoen, komunitatearen monitorizazioaren eta kontsumo elektrikoen 

analisiaren hobekuntzaren bidez egingo da, eta baita autokontsumorako eguzki-hartze 

fotovoltaikoaren eta auto hibrido eta elektrikoen konektoreen instalazioaren bidez ere.  

 

Edinor Alba-ri buruz 

Edinor-ek, Alba barruko enpresa, Petronor-en eskumendekoa %100ean, trantsizio 

energetikoko bere jarduera guztiak batzen dituenak, alternatiba iraunkorra eta 

ingurumenarekiko errespetuzkoa eskaintzen dio hiritargoari energiaren kontsumoan 

Tokiko Energia Komunitateen (TEK) bidez. Bere ereduak, gainera, inguruaren 

garapenean eta kalitatezko enpleguaren sorreran laguntzen du, tokiko hornitzaileen parte 

hartzea errazten duelako instalazioa egiteko eta horren mantenurako.  

 

Viuda de Sainz-i buruz 

Viuda de Sainz eraikuntzan diharduen enpresa da, bere proiektuek epe luzera gizarteari  

balio handia eskaintzen diotela dakiena. Bitarteko propioak izatea du ezaugarri, eta 

horrek espezializazio maila handia eta ekonomia zirkularrarekiko, inguruaren 

babesarekiko eta baliabideen erabilera arrazional eta iraunkorrarekiko konpromiso argia 

duten irtenbideak eskaintzea ahalbidetzen dio. Azken urteotan, Viuda de Sainz-ek 

dibertsifikazioaren aldeko ahalegina egin du, altuerako eraikinen industrializazioarekin, 

higiezinen sustapenarekin, hondakinen berreskuratze eta balorizazioarekin eta horien 

kontsumo energetikoak optimizatzeko etxebizitzen birgaitzearekin lotutako enpresen 

sorreraren aldeko apustua abiatuz.  

 

Grupo Kursaal-i buruz 

Grupo Kursaal eraikinen birgaitze osoan aditua da, birgaitze, isolamendu eta 

kontserbazio-jarduketen bidez, baita ondare arkitektonikoan esanguratsuenak diren 

eraikinetan ere. Birgaitzerako isolamendu termikoko sistemetan euskal enpresa 

aitzindaria da. 



 
 
 
 
 
 

3 
 

 

 

www.edinor.eus 
www.viudadesainz.com 
www.grupokursaal.com 

 

 

 

V K Comunicación 
Patricia Loredo 

944 01 53 06/ 629 74 90 47 
patricia@vkcomunicacion.com 
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