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AURKEZPENA 

 

 

Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialak esparru adostua garatzen 

du, etxebizitza-politikaren epe luzerako helburuak identifikatzeko eta lortu 

beharreko erronkak zeintzuk diren eta horiek lortzeko bakoitzak zein 

konpromiso hartu duen zehazteko. Aipatu ituna 2010eko ekainaren 16an 

berretsi zuten 75 agente sozial eta ekonomikok baino gehiagok. 

 

Lau erronka handik egituratzen dute ituna: 

 

- 1.- Bizitegirako lurzoruen merkatuan lurzoruaren 

eskuragarritasuna areagotzea. 

- 2.- Babestutako etxebizitza-parkea handitzea, alokairuan 

dauden etxebizitzen proportzioa igoz. 

- 3.- Eraikinen birgaitzea areagotzea eta hiriguneak berritu eta 

berroneratzeko programa estrategikoak zehaztea. 

- 4.- Instituzioen erantzukidetasuna hobetzea eta lankidetza 

publikoa eta pribatua sustatzea. 

 

Erronka horiek 15 jarduera-ildotan eta 87 ekintzatan garatuko dira, 2025. 

urterako bete beharko direlarik. Egiaztatu daitekeen bezala, hiria birgaitu 

eta berroneratzeko politika berriaren beharra berretsi, jaso eta adierazten 

du eta helburu horrek berebiziko garrantzia izango du etorkizuneko 

etxebizitza-politikan. 

 

Azken batez, hiria  birgaitu (etxebizitzak eta eraikinak) eta berroneratzeko 

(auzoak eta hiriak) politika da, eta, helburua Euskadiko bizitegi-parkearen 

arreta sistematizatzea da, etengabe kontserbatu eta uneoro hobetu dadin. 

Horretarako, osagai fisikoa hartzen da kontuan (batez ere higiezinen eta 

hiriguneen ikuspuntutik), eta, gainera, osagai sozialari ere erreparatzen 

zaio, berroneratzea lortu nahi baita gizartearen nahiz ekonomiaren 

ikuspegiaren aldetik. 
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Euskadiko birgaitze-politika Eusko Jaurlaritzak promulgatutako 278/1983 

Dekretuaren bidez hasi zen. Asmoa herrialde honetako hirigune 

garrantzitsuak jasaten ari ziren narriadura gelditzea zen. 

 

Euskadiko hiriguneen degradazioaren barruan, lehenik eta behin “hirigune 

historiko” gisa ezagunak ziren (eta ezagunak diren) aldeetan jardun nahi 

zen, normalean hiribildu eta hiriak sortu ziren lekuekin bat datozen 

guneetan hain zuzen ere, baita landa-izaeradun aldeetan ere, elizateetan. 

  

Hurrengo urteetan beste “Hirigune degradatu" batzuk gehitu ziren politika 

honetara eta Birgaitze Integratuko Aldeen kudeaketa eta laguntza-maila 

inguru berri horietara hedatu ziren. 

 

Politika honen xede nagusiak honakoak ziren: batetik, dauden etxebizitzen 

kalitatea hobetzea eta, bestetik, erabilera eta jabari publikoko 

hiriguneetako trazaduren eta akaberen kalitatea hobetzeko eragiketak egin 

eta oinarrizko ekipamenduak izateko aukera sustatzea. Hala ere, martxan 

jarritako politika ez da nahikoa izan egungo gizarteak eskatzen digun 

esku-hartzea egiteko ondare eraikian. 

 

Garapen berrietarako eskuragarri dagoen lurzorua, Euskadin, ondasun 

mugatua eta urria da (ia ez existitzen Bizkaia eta Gipuzkoa lurraldeetan), 

eta lurzoru eskuragarri gehien Arabak duen arren, biztanle gutxien du. 

Paradoxa honek lurraldeen arteko desoreka garrantzitsua berresten du. 

 

Hazkunde demografiko txikia eta etxebizitza-parke zabala ikusita, egungo 

biztanleriaren bolumenari dagokionez, urbanizatu eta eraiki beharreko 

lurzoru berrien sailkapena oso urruti dago hirigintzako esku-hartze oro 

zuzendu behar duten baliabideekiko errespetutik, egungo gure gizartearen 

eskakizunen arabera. 

 

1940 eta 1980 urte bitarteko garapenaren ondoriozko esku-hartzeetatik 

oinordetutako hiriguneei balioa emate aldera, hiriko sarea berritzeko, 

eraikin hondatuak ordezkatzeko edo eraikin eta etxebizitzak birgaitzeko 

esku-hartze garrantzitsuak egin behar dira. Ondorioz, helburu estrategiko 

saihestezinak dira, gure hirien hazkunde kohesionatuagoa eta orekatuago 

lortzeko. 
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Etxebizitza-parke eraiki horren zati handi batek, bi heren inguruk, 

zaharkitze-maila eta modernizazio-behar handiak ditu honako alderdietan: 

irisgarritasuna, instalazio teknikoak, inguratzailearen efizientzia 

energetikoa, bizigarritasun-baldintzak edo/eta estankotasun- eta 

segurtasun-baldintzak. 

 

HBBPE honen helburua Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialeko eta 

Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren 2010-2013 Plan Zuzentzaileko 

jarduera-ildoak garatzea da. Horretarako, politika horretan aurre egiteko 

aukera ematen duten elementuak proposatuko dira, gure hirietako hiri-

garapen trinkoaren oinarriak finkatuko dira eta RHE + Plataforma Sozialeko 

kideek parke eraikiaren efizientzia energetikoa eta irisgarritasuna birgaitu 

eta hobetzeko hartu dituzten konpromisoak garatuko dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ERAIKINAK BIRGAITU ETA HIRIA BERRITZEKO PLAN ESTRATEGIKOA 
1.- SARRERA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SARRERA 
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SARRERA 

 

 

XIX. mendearen erditik, hirigintzako politika, funtsean, hirietako hazkunde-

prozesua garatu eta arautzeko lanetan oinarritu da, garai bakoitzeko 

eskarietara egokitzen ziren hiri-baldintza eta –hornidurak bermatuz. 

 

Hasiera batean hiri neoindustrialetako auzoen eta errebalen kontrolik 

gabeko hazkunde eta garapenaren irtenbidea izan behar zen arren, hiri-

fenomenoa kudeatu eta arautzeko sistema gisa finkatu da, eta, azkenean, 

gizarte osoak era naturalean onartzen duen kultura finkatu gisa eratu da. 

 

Hirigintzaren ekintza arautzen zuten lehenengo arau-aztarnetatik, 

lurzoruari buruzko legediaren historiak zenbait aldaketa jasan ditu lurzoru-

mota desberdinetako jabeen eskubide eta betebeharrak definitzeari 

dagokionez. Dena dela, hiri berria sortzeko duen gaitasunari esker, lurzoru 

urbanizagarrian garatu dira funtsean kudeaketa-tresnak, hiri-lurzoruari 

“gertaera burutua" izaera emanez. 

 

Hiri-fenomenoa arautzen duen legedia espezifikoari erreparatzen badiogu, 

1956ko Lurzoruaren Legetik orain dela gutxiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko EAEko 2/2006 Legera edo 7/2008 Legera arte helburu nagusia 

hirien garapen hedakorra arautzea izan da, garai bakoitzean egokitzat jo 

diren estandarrak lortzeko kontrol-mekanismoak sartuz. 

 

Izan ere, hasieran, XIX. mendeko garapen industrialaren ondorioz, eta, 

gero, XX. mendeko 2. erdian, berreraikitzeko beharra eta 2. 

industrializazioa (gerraostearen ondorioz) zirela medio, etorkinak landa-

guneetatik hirietara iritsi ziren talde handietan, eta, hortaz, etxebizitza-

beharrari premiazko eta berehalako erantzuna eman behar zitzaion. Hori 

dela eta sortu ziren aipatutako arauak. 
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Presio demografiko eta migratorio handiena jasaten zuten hiriguneetako 

etxebizitza-behar larriari irtenbidea eman nahi zitzaion, eta, horretarako, 

etxebizitza-kopuru nahikoa eskaini nahi zen,  aterperik gabeko biztanle-

multzoak bezalako egoerak saihesteko edo/eta txaboladun auzoak eta 

infraetxeak sortzea ekiteko. Horrenbestez, zenbatekoak (egin beharreko 

etxebizitza-kopuruari zegokionez) lehentasun handiagoa zuen kalitateak 

baino (egin beharreko hiri-hornidurekin edo etxebizitza eta eraikinetako 

zerbitzuen eskakizunekin lotuta). 

 

Migrazio-mugimendu horiez gain, biztanleria hazi egin zen eta jaiotza-

tasak bereziki altuak izan ziren. Anekdota gisa, efektu honen ondorioz 

1956ko legegileak nahiz 1975ekoak egoitza-parkea sortzeko beharraren 

hazkundea aurreikusi zuten, ehuneko oso altuetan: “egungo mendearen 

amaieran, biztanleria hasierakoaren bikoitza izango da”  adierazi zen 

lehenengo kasuan; bigarrenean, aldiz, “beharrezkoa da aurretiaz eta 

arrazoia erabilita finkapen sozial eta ekonomiko egokia prestatzea datozen 

urteetan hiriguneak handituko dituzten biztanle-masa handientzat, une 

honetatik mende amaiera arte 22 milioi biztanle gehiago aurreikusten dira 

eta...”. Hau da, 52,5 milioi biztanlera iristea aurreikusi zuten estatuan. 

 

Bestalde, hainbat arrazoiren ondorioz, etxebizitza jabetzan izateko (ez 

alokairuan) kultura sustatu zen 50 eta 60ko hamarkadetan, eta, gainera, 

kontuan hartzen baditugu etxebizitza inbertsio gisa  jotzeak sortzen duen 

gaitasuna, aurreko atzerapen ekonomikoen prozesuei aurrea hartzeko 

hartutako zerga-neurriak, eta orokorrean herritarren oso eskura dauden 

finantza-baldintzak, azken urteetan gora egin du jabetzako egoitza-

parkeak eta alokairukoa baino nabarmen altuagoa da. 

Erreferentzia gisa, esan beharra dago 60ko hamarkadan etxebizitzaren 

% 70 baino gehiago alokairuan zegoen arren, egun portzentaje hori ez dela 

% 10era iristen. 

 

Denbora-tarte luze honetan zehar, krisi ekonomikoen prozesu desberdinak 

egon dira sektoreko, tokiko edo/eta izaera desberdineko egoeretako 

fenomenoei lotuta, eta eragin ezberdina izan dute higiezinen sektorean.  
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Duela gutxiko krisietako bat 70eko hamarkadako krisi energetikoarekin 

lotutakoa da. Ondoriorik esanguratsuena estatuko lehenengo araudia 

promulgatzea izan zen (eraikinetako baldintza termikoei buruzko NBE 

CT/79 Eraikuntzako Oinarrizko Araua). Oin berriko eraikuntzaren 

efizientzia energetikoa hobetzeko eta energia-kontsumoa murrizteko 

asmoz, isolatzaile termikoaren gutxieneko baldintzak sartzeko betebeharra 

jaso zen. 

 

Aurrekari horiek aintzat hartuta, egungo errealitateko hirien garapen 

nagusiak XX. mendearen 2. erdian egin dira, irisgarritasunaren eta, 

funtsean, efizientzia energetikoaren ikuspuntutik gabezia handiak dituzte, 

eta, gainera, biztanleria zahartua dute, baliabide ekonomiko mugatuak 

dituzte edo herritarren lekualdaketa-fenomenoak egon dira eta sektorerik 

behartsuenek okupatu dituzte. 

 

Bestalde, biztanleriari buruzko daturik berrienei erreparatuz gero 

(2.178.000 biztanle) eta biztanleria-datu hori etxebizitza nagusienarekin 

(802.840 etxebizitza) lotuz gero, okupazio-indizea 2,7 biztanlekoa da 

etxebizitzako, eta etxebizitza guztien kopuruari buruz ari bagara (997.294 

etxebizitza), 2,18 biztanlekoa etxebizitzako. Hori horrela, oin berriko 

etxebizitzen beharra oso mugatua dela ondoriozta liteke. 

 

Horrez gain, gure lurraldeko ezaugarri geomorfologikoak aztertuz gero, 

lurzoru erabilgarria baliabide mugatua, eskasa eta zaila da lortu, kudeatu 

eta prestatzeko, egoitza-izaeradun eraikuntzak egoera onean lortu ahal 

izateko. 

 

Gobernu honek garapen iraunkorrarekiko duen konpromisoak orain arte 

defendatutako garapen-eredua berriz aztertzea esan nahi du, 

ingurumenaren eta energiaren erabilera eta kudeaketa egokia lortzeko, 

beste baliabide batzuen artean. Eta garapen iraunkorra aipatzen dugunean, 

"egungo beharrak asetzen dituela, baina etorkizuneko belaunaldiei beren 

beharrak asetzeko gaitasuna arriskuan jarri gabe” esan nahi dugu 

(Brundtlan Txostena, Ingurumenaren eta Garapenaren Munduko Batzordea). 
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Orain arte hazkunde mugagabearen politika izan dugu, gerraosteko 

garapen-urteetako beharren ondorioz oinordetua, eta politika hori lurralde-

eredu mugatua baldintzatzen ari da, erkidegoetako eta zerbitzu 

publikoetako ekipamenduetarako irisgarritasuna bermatzen duten 

azpiegiturei dagokienez eta espazio libreen eskuragarritasun eta tamainari 

eta herritarrek horiek erabiltzeko duten aukerari dagokienez. 

Horrenbestez, ekintza publikoaren jarduera irmoa eskatzen du une 

honetan.  

 

Funtzioaren arabera banatutako hiri bereizi eta espezializatuen antolaketa-

ereduak (logela-hiria, industria-hiria, unibertsitate-hiria, osasun-hiria, 

administrazio-hiria, merkataritza-hiria, kirol-hiria...) neurri handiagoan 

sustatu du irisgarritasunaren eta komunikazioaren beharrei estaldura 

emateko eskari eta eskakizun berriak sortzea. 

 

Energia-kontsumoari dagokionez, energiaren azken erabilerari buruzko 

datuek, Eurostat etxeak eman eta jarduera-sektoreka zehaztutakoek, 

honakoa adierazten dute: EU27n kontsumitutako energiaren % 24,58 

bizitegi-sektorean ekoizten da, % 11,23 zerbitzuen sektorean, % 2,40 

nekazaritzaren sektorean, % 32,59 garraioaren sektorean, % 27,89 

industriaren sektorean eta % 1,31 beste sektore batzuetan. 

 

 

 

1. grafikoa. Energia-kontsumoaren banaketa sektoreka. EUROSTAT 

 

 

Iturria: Taula propioa, EUROSTATen datuetan oinarritua. 
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Hala ere, EEEk emandako datuen arabera, Euskadiko kontsumoa zerbait 

ezberdina da, energia-kontsumoak indar handiagoa duelako industrian eta 

txikiagoa bizitegi-sektorean: 

 

1.bis grafikoa. Energia-kontsumoaren banaketa sektoreka. EEE 

 

Iturria: Taula propioa, EEEren 2008rako datuetan oinarritua. 

 

Jarduera bakoitzaren garapenean egindako kontsumoari buruzko balio 

erlatibo horiek nabarmen aldatzen dira eraikuntza-prozesuak eskatutako 

energia-kontsumoa aztertzen bada, % 42ko energia-eskarira iristen baita. 

 

IDAEren arabera, egoitza-erabilerari lotutako kontsumoa honako 

ehunekoetan banatzen da: berogailua % 46, ur beroa % 20, etxeko tresna 

elektrikoak % 16, janariaren prestaketa % 10 eta argia % 7. 

 

2. grafikoa. Etxebizitzetako energia-kontsumoaren banaketa, etxeko jardueraka. 

 

 

Iturria: Taula propioa, IDAEren datuetan oinarritua. 
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Informazio hori aztertuta, atal bakoitzean energiaren efizientzia hobetzeko 

garrantzia nabarmentzen da. Bizitegi-sektoreak bi ikuspuntutik jorratzen 

du hori: 1) hirietako garapen-eredu hedakorra aldatzea eta 2) parke 

eraikiaren energia-eskari eta -kontsumoan esku hartzea, gutxienez % 45 

murriztuta, etxeetako eskarien % 20ko murrizketa orokorra lortzeko. 

 

Bizitegi alorrean, energia-kontsumoaren murrizketa horrekin batera 

energia-eskaria ere jaitsi behar da, energia aurrezteko neurriak hartuta. 

Horretarako, energetikoki eraginkorra den ekipamenduetan inbertituko da 

eta bizimodu eraginkorra eduki beharko da energiaren erabilerari 

dagokionez, hau da, erabilera eta mantenuaren kultura eta jarrera aldatu 

beharko dira. 

 

Ondorioz, azken hamarkadetan sortutako hiri zehaztugabe eta 

hedakorraren eredua berriz aztertu eta hiri trinkoarekin ordezkatzen 

badugu, hirian esku hartzeko sistema iraunkorragoa delako eta 

etxebizitzen eskari eta beharrari erantzuteko alternatiba delako, lurzoru 

urbanizagarriko eremuetan oin berriko eraikinak eraikitzearen aldean, 

muga garrantzitsuak aurkituko ditugu: 

 

• Hiria berroneratzeko eragiketetan, dauden eraikinak eta jarduerak 

ordezkatu behar dira, eta, beraz, eremu-aldaketak sortu, baina 

dentsitatea berrezartzea ez da beti nahikoa esku-hartzearen oreka 

ekonomikoa bermatzeko: baliabide ekonomikoak geroz eta 

mugatuagoak dira eta esku-hartzeek ez dituzte esku-hartzearen 

ondoriozko karga guztiak jasaten. 

 

• Hiria berroneratzean kontuan hartu behar dira egungo hiriaren 

hornidura-beharrak eta erabilera desberdinen egituraketa, hiriaren 

zonifikazio eta espezializazioaren bidez sortzen diren gizartearen 

bereizketa eta erabileren banaketa saihestuz: logela-hiria, 

unibertsitate-hiria, merkataritza-hiria, kirol-hiria, industria-hiria... 

Izan ere, lurzoru, azpiegitura eta zerbitzu berrien eskaria sortzen 

da behar horiek asetzeko, eta, ondorioz, baliabideen 

eskuragarritasuna arriskuan jartzen da. 
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• Egungo eraikuntzaren konfort- eta egokitasun-maila eraikuntza 

berriei eskatzen zaien betekizunetara iristen bada, eraikuntza 

berriko etxebizitzen eskaria jaisteaz gain, egungo parkerantz 

bideratuko da. Ildo horretatik, irisgarritasuna eta inguratzaile 

termikoa hobetzeko neurrietan esku hartzeak, besteak beste, 

nahikoa murrizten ditu osasun eta gizarteko arreta-beharrak eta 

mendetasuna, eta, era berean, eraikin horietan bizi diren pertsona 

nagusiei autonomia handiagoa ematen die.  

 

• Egungo eraikuntzan (1980tik aurreragokoa) esku hartzea xede 

ukaezina da, CO2 isuriak % 20 murrizteko, energiaren kontsumoa 

% 20 jaisteko eta energia berriztagarrien erabilera % 20 igotzeko 

2020rako (2020an 20/20/20). Hala ere, partikularren interesen 

(jabetza-eskubidea) ondoriozko oztopoa dugu berriz, interes 

komunen aldean: beharrezkoa da administrazioaren jarduera 

subsidiariorako aukera emango duen legezko esparrua izatea 

ekimen pribatuak halakorik egiten ez badu, baina, gainera, parke 

eraikiaren eta ukitutako biztanleriaren egoerari eta baldintzei 

buruzko ezagutza zehatza ere izan behar da. 

 

Politika guzti honetan funtsezko bi osagai daude: kudeaketa eta aldagai 

soziala. 

 

• Legezko tresna nahikoak eta egokiak ezarri behar dira, hirietako 

kudeaketa errazteko, politika berri hau benetan egitea posible izan 

dadin: (EAEko Legearen zirriborroan jasotako formulak, adibidez). 

Lurzoru urbanizagarria garatzeko aurreikusitako tresnen helburua 

lurzorua nahikoa, ondo urbanizatua eta hornitua prestatzea zen, 

biztanleriaren eskariei erantzuteko beharrezko eraikuntza jasan 

ahal izateko. Tresna horien antzera, hirien bilbean eta egungo 

eraikinetan esku hartzeko aukera ematen duten tresnak eta 

instrumentuak garatu behar dira, planteatutako erronka eta 

helburu berriak lortzeko. Diru-laguntzen eta bestelako laguntzen 

esparruak ezartzea ez da nahikoa, proaktiboak izatea beharrezkoa 

da. 
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Testuinguru honetan, etxebizitza-politika ezin da egungo biztanleriaren 

baldintzetatik aldendu: 

 

• Esku-hartzeen eragin zuzena du, bai banako gisa, bai talde gisa. 

 

•  “Ez esku-hartzearen” ondoriozko koste sozial, ekonomiko eta 

ingurumenekoa dago eta ebaluatu egin beharko litzateke bere 

ondorioez jabetzeko.  

 

Birgaitzerakoan  ezin dira apainketa-lanak soilik egin (mantenuko lanak 

egokiagoak dira) eta ezin da oinarrizko elementuetako esku-hartzeetan 

oinarritu. Kontuan hartu behar da honako xedeak dituzten elementuetan 

jardutea: 

 

• Higiezinaren bizitza baliagarria luzatzea: egokiagoa da egungo 

eraikuntzaren bizitza baliagarria luzatzea, eraikinok eraitsi eta 

berriak eraikitzea baino (salbu segurtasunaren eta 

ezegonkortasunaren ondorioz edo dentsitatea berrezartzeko 

prozesuen mende egotearen ondorioz beharrezkoa bada). 

• Etxebizitza berriaren eskaria murriztea: egungo parke eraikiaren 

bizigarritasun- eta konfort-baldintzak berreskuratzea lortu ahala, 

bertako okupatzaile eta/edo ondorengoek etxebizitza gutxiago 

eskatuko dituzte.  

• Egungo eraikuntza XXI. mendeko konfort- eta kalitate-

eskakizunetarako egokitzea. 

• Dauden baliabideen kontsumoa murriztea: parke eraikia 

berreskuratzeak, lurzoruaren kontsumoa murrizteaz gain, zerbitzu 

publikoen beharra gutxitzen du (garbiketa, zaintza, mantenua, 

segurtasuna, garraioa, ureztaketa, hondakinen bilketa, argiteria eta 

abarrerako zerbitzuak). Baina, batez ere, garrantzi handiko alderdi 

sozial batean du eragina: gizartearen kohesioa ahalbidetzen du eta 

pertsona nagusiei euren ohiko inguruan egoteko aukera ematen 

die, gastu soziala murriztuz. 

• Gizarte eta osasunerako arreta-beharrak murriztea: irisgarritasun- 

eta bizigarritasun-baldintzak hobetzean autonomia gehiago ematen 

zaie muga funtzionalak dituzten pertsonei, eta, beraz, 

baliabideekiko mendetasuna jaisten da (gizarte eta osasuneko 

arreta). 
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• Infraetxebizitzaren baldintzak ezabatzea. 

• Gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzea: egungo egoerara 

egokitzen direnak; izan ere, bilakaera kulturalak aldaketa 

nabarmenak sartu ditu gelaren erabilera egokirako egokitzat jotzen 

denaren gainean. 

• Aurreikus daitekeen egoerari aurrea hartzea, jaiotza-tasa baxuak 

eta biztanleriaren bizi-itxaropen altuak nabarmen aldatuko 

baitituzte etxebizitza-behar eta -eskariak etorkizun hurbilean. 

 

Azken batez, egun dagoen hirian esku hartu nahi duen etxebizitza-politika 

da, hiri trinkoaren alde egiten duena apustu hiri hedatuaren alde egin 

beharrean, "Low Carbon Country" herrialdearen aldeko konpromisotik. 

 

Programa honekiko koherente izanik, "Eraikinen eta etxebizitzen 

birgaitzea, irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa sustatzeko RHE+ 

plataforma soziala” sortu da estatu-mailan, non beren partaidetza eta 

eraketa onetsi duten agenteek hainbat konpromiso hartu dituzten, hemen 

adierazitako helburua lortzeko. 
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HIRIA BIRGAITU ETA BERRITZEKO PLAN ESTRATEGIKOAREN 

(HBBPE) HELBURUAK, METODOLOGIA ETA EDUKIAK 

 

 

Hiria Birgaitu eta Berritzeko Plan Estrategikoa (HBBPE) “Etxebizitzaren eta 

Hiri Berrikuntzaren 2010-2013 Plan Zuzentzailearen" osagarri gisa egiten 

da, edukian "Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialetik" eratorritako 

akordioak jasoz. 

 

“Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean” 100 agente sozial, 

ekonomiko, politiko, enpresarial eta profesionalek baino gehiagok hartu 

zuten parte eta, ituna prestatzeko partaidetza-prozesuan eta eztabaida 

irekian oinarrituta, erkaketa-prozesua garatu da HBBPE honen gaiarekin 

lotura zuzena duten taldeetako ordezkariekin. 

 

Agiri honek prozesu metodologikoaren emaitza nagusiak jasotzen ditu eta 

honako eskema honetan zehaztu dira. 
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EAEn hiria berritzeko eta berroneratzeko egungo egoeraren azterketa eta 

jarraitutako ibilbidearen ebaluazioa hartzen baditugu oinarritzat -agiri 

honetako 3 eta 4. kapituluetan laburbildu direnak-, planaren proposamen-

faseari aurre egiteko abiapuntu-egoeraren diagnostikoa (5. kapitulua) 

ezartzen da, AMIA azterketaren bidez.  

 

Proposamenen fase hau hasteko, etxebizitza-politikak hiria birgaitu eta 

berroneratzean kontuan hartu beharko dituen lehentasunei buruzko ohar 

bat jaso da (6. kapitulua) eta EAEko etorkizuneko Ikuspegia egiteko balio 

du (7. kapitulua). Ikuspegi horrek Planaren indarraldia gainditzen du eta, 

epe luzera, etxebizitza birgaitu eta hiria berroneratzeko lanetan 

inplikatutako instituzio eta agente guztien jardueretarako gida gisa erabili 

nahi da.  

 

Egindako etorkizuneko Ikuspegia kontuan hartuta, plana egituratzen duten 

bost jarduera-ardatz ezarri dira. Ardatz horiek, hain zuzen ere, 2010-2013 

aldian egin beharreko ahalegin eta baliabideetan ardaztutako 

lehentasunezko lan-eremuak osatzen dituzte, epe luzean planteatutako 

helburuak lortzeko.  

 

Bere izaera estrategikoa dela eta aukeratutako jarduera-ardatzak ekintza- 

eta jarduera-ildoetan banatzen dira (8. kapitulua), planaren indarraldian 

horien programazioa zein izango den ezartzen delarik. 

 

Amaieran, dokumentuak jarraipena, ebaluazioa eta kontrola egiteko 

sistema ezartzen du, aginte-taularen bidez (9. kapituluan garatu da hori). 

 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Etxebizitza 

Sailburuordetzak sustatutako lan hori Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol 

Zuzendaritzak zuzendu du. 
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 Lana egiteko LKS Ingeniería S. Coop. Enpresaren laguntza teknikoa eta 

talde eta agente sozial desberdinen (auzokideen elkartea, jabeen elkartea, 

kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkartea, finka-administratzaileak, 

higiezin-jabetzako agenteak, elkargo profesionalak, eta abar) eta 

erakundeen (EUDEL, Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak, Lurzoru eta 

Hirigintzako, Berrikuntza eta Kontroleko, eta Etxebizitzako Plangintzaren 

eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzetako teknikariak) partaidetza izan 

dituzte. Elkarrizketa eta lan-bileren bidez, lana aktiboa egin dute. 
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HURBILKETA KUANTITATIBOA EAE-KO HIRIAREN BIRGAITZE ETA 

BERRONERATZERANTZ: OINARRIZKO DATUAK 

 

 

Kapitulu honen bitartez, eta dauden datuak aztertuta, azken urteetan EAEn 

egondako hiriaren birgaitze eta berroneratzearen errealitaterako hurbilketa 

objektiboa egin nahi da. Horretarako, iturri ofizialetatik datozen datu eta 

informazio guztiak erabili dira. Informazio ofizial, eskuragarri eta 

eguneratua bilatu eta aztertzean, agerian geratu dira EAEko egoera 

ezagutzeko informazio kuantitatiboaren urritasuna eta mugak (irismena, 

eguneraketa, eta abar), hiriaren birgaitze eta berroneratzeari eta denboran 

izandako eboluzioari dagokienez. 

 

 

 

    ETXEBIZITZA-PARKEAREN EGUNGO EGOERA 

 

EAEn dauden egoitza-eraikinen eta etxebizitzen antzinatasunari buruzko 

azken datu ofizialak 2001. urtekoak dira. 

 

1. koadroa – Egoitza-eraikinen antzinatasun osoaren banaketa 2001ean 

 

  Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE guztiaren %a 

<1900 8.242 15.682 12.881 36.805 % 24,6 

1900-1940 2.058 9.271 6.798 18.127 % 12,1 

1941-1960 3.722 12.720 8.071 24.513 % 16,4 

1961-1980 6.457 18.389 11.522 36.368 % 24,3 

1981-2001 7.801 13.916 12.062 33.779 % 22,6 

GUZTIRA 28.280 69.978 51.334 149.592 % 100,0 

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 
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2. koadroa – Etxebizitzen antzinatasun osoaren banaketa 2001ean 

 

  Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE guztiaren %a 

<1900 11.209 32.814 40.509 84.532 % 9,5 

1900-1940 4.737 34.061 46.403 85.201 % 9,6 

1941-1960 13.533 86.367 56.570 156.470 % 17,7 

1961-1980 57.319 237.800 100.375 395.494 % 44,7 

1981-2001 37.053 76.217 50.445 163.715 % 18,5 

GUZTIRA 123.851 467.259 294.302 885.412 % 100,0 

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

 

Ateratako lehenengo ondorioetako bat da 325.000 etxebizitza inguru 

(326.203) barne hartzen dituzte 80.000 eraikin inguruk (79.445) 50 urtetik 

gorako antzinatasuna dutela 2010ean. Ondorioz, parke eraikiak 

antzinatasun-maila altua du eta birgaitze-lan ugari egin beharko dira. 

 

2001ean EAEn zeuden 885.000 familia-etxebizitza ingurutik, 9.000 

etxebizitza baino gehiago zeuden hondamen-egoeradun eraikinetan, 

18.000 etxebizitza egoera txarreko eraikinetan eta beste 58.000 

etxebizitza hutsunedun eraikinetan. Hau da, guztira, etxebizitzen % 10 

(85.000) hurrengo urteetan eraisteko aukera handiak zituzten eraikinetan 

zeuden, bereziki hondamen-egoeradun eraikinetan kokatutako 9.000 

etxebizitzak. 

 

Logikoa den bezala, eraisteko arriskua duten eraikinen proportzioa gorantz 

doa eraikuntzaren antzinatasuna igo ahala. Egoera honetan daude 1900 

aurreko eraikinetako etxebizitzen % 32 eta 1900 eta 1940 artean eraikitako 

etxebizitzen % 27. Aitzitik, 1960 ondorengo etxebizitzen % 1ek baino ez 

dauka hutsuneren bat eraikinean. 
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3. grafikoa. Familia-etxebizitzen banaketa, eraikuntza-urtearen eta eraikinen egoeraren arabera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

 

Hori horrela, dagoen informazioa abiapuntutzat hartuta ondorioztatu 

denez, 1980. urtea baino lehen eraikitako higiezinen (kopuru osoaren hiru 

laurden osatzen dute) irisgarritasun-baldintzak eta efizientzia energetikoa 

hobetzeko beharrez gain, eremu zabal batean jardun behar da, eraikuntzak 

berritzeko esku-hartzeen bidez, dauden eraikinak ordezkatuz. 

 

Balioespen horien arabera, EAEko etxebizitza-parkearen hondamen-maila, 

irisgarritasun txarra, igogailu-falta eta abar kontuan hartuta, beharrezkoa 

da datozen urteetan birgaitze-lan ugari egitea. 

<1900 1900 - 1940 1941 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2001 GUZTIRA 

68,2 73,3 
88,1 

96,9 97 
90,3 

20,6 
17,8 

8,7 2,2 
2,1 

6,6 7,3 6 
2,1 0,6 0,7 2 

4 2,9 1 0,4 0,2 1,1 

Ona Eskasa Txarra Erortzear
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    BIRGAITZEKO BEHARRAK 

 

 

Birgaitzeko beharraren orientazio-agiria gisa, eta eraikin eta auzo ahulen 

gainean egin beharreko inbentarioak jasoko dituen emaitzen zain, 

lehenengo hurbilketa “2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko 

Inkestako” emaitzak aztertuta egin da. 

 

“2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko Inkestan” argitaratutako 

datuen arabera, EAEko etxeen % 15,5ek birgaitzea behar duela adierazi da 

inkesta honetan. Zehazki, 129.000 familiak azaldu dute inkestan euren 

etxebizitzak birgaitzeko beharra. Horietatik 34.625ek urtebeteko epean 

kokatzen zuten behar hori. 

 

3. koadroa – EAEko etxebizitza birgaitzeko beharrak eta eskariak, 2008 

 

 Indizeak (etxeen %a) 
Etxebizitza-
kopurua 

Beharra* 15,52 128.669 

Eskaria 4 urte** 61,61 79.273 

Eskaria 2 urte** 50,31 64.733 

Eskaria urte 1** 26,63 34.265 

 
 

Iturria: 2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko inkesta. 
Etxebizitzen elementu pribatiboen kasuan, beharra gauzatzeko gutxienez 3.000 €-ko 

aurrekontu indibiduala behar dela ezarri da. 

(*): etxe guztien %a: (**): beharra duten etxe guztien %a. 

 

 

Inkesta horren arabera, Bizkaiak du behar-maila handiena, birgaitze-

beharra duen etxebizitza-kopuru handiagoa eta beharra urtebeteko epean 

kokatzen duten etxebizitza-ehuneko handiagoa, nahiz eta alde txikiarekin. 

Horrenbestez, lurralde horretan birgaitzeko premia handiagoa dela 

ondorioztatu daiteke. 
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4. koadroa – Etxebizitza birgaitzeko beharrak eta eskariak lurralde historikoka, 2008 

 

Beharra 

 Indizea 

(etxeen % a) 

Etxebizitza-

kopurua 

Eskaria 

urtebetera 

% 

bertikala 

Araba 15,58 18.231 4.855 14,2 

Bizkaia 16,35 71.544 19.052 55,6 

Gipuzkoa 14,36 38.893 10.357 30,2 

EAE 15,52 128.669 34.265 100 

 

 

Iturria: 2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko inkesta. 

 

Euren etxebizitza birgaitzeko beharra adierazten duten familien artean, 

elementu pribatiboen artean bainugela edo sukaldea aldatzea (% 44,8), eta 

ateak eta leihoak aldatzea (% 28,3) daude, eta, elementu komunen artean, 

fatxadak (% 22,1) eta igogailuak (% 19) dira birgaitzeko behar handiena 

duten elementuak, inkestatuen arabera. 

 

Datu horiek nolabaiteko erlatibotasunez baloratu behar dira, errolda 

egiteko helburua ez datorrela HBBPEren helburuekin bat kontuan hartuta. 

Ildo horretatik, partikular batek bere jabetza birgaitzeko beharrari buruz 

egin dezakeen balorazioak beharbada ez du zerikusirik efizientzia 

energetikoa, bizigarritasun-baldintzak edo/eta irisgarritasun-baldintzak 

hobetzeko irizpideekin. 

 

Gainera, aintzat hartu beharra dago erroldan “birgaitze” gisa definitutako 

obra-mota ez dela beti koherentea esku-hartze hauek zehazteko egun 

jorratzen ari den kontzeptuarekiko, ez eta obren irismenarekiko ere. 
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5. koadroa – Etxeek behar duten birgaitze-mota 2008 EAE 

 
Birgaitze-mota (baiezkoen %) Beharra duten etxeak (%) 

Elementu pribatiboak   

Bainugela-sukaldea aldatu 44,8 

Trenkadak bota-altxatu 3,3 

Lurzorua aldatu 22,4 

Uraren eta elektrizitatean instalazioak konpondu 9,8 

Berogailua instalatu 7,7 

Leihoak-ateak aldatu 28,3 

Beste batzuk 3,6 

Etxeen %a, elementu pribatiboren baten kasuan 63,3 

Elementu komunak   

Fatxada 22,1 

Teilatua 14 

Igogailua 19 

Gas naturala 0,6 

Beste elementu batzuk 9,4 

Etxeen %a, elementu komunen baten kasuan 52,3 

 

 

Iturria: 2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko inkesta. 
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    ETXEBIZITZAREN 2006-2009 PLAN ZUZENTZAILEAREN EBALUAZIOA, HIRIA 

BIRGAITU ETA BERRONERATZEARI DAGOKIONEZ 

 

Atal honen bidez, eta eskuragarri dagoen informazioan oinarritua, Eusko 

Jaurlaritzako aurreko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren 

Etxebizitzaren 2006-2009 Plan Zuzentzaileari dagokion aldian hiria birgaitu 

eta berroneratzearen alorrean garatutako jarduera islatu da. Alde batera 

utzi dira 2009ko uztailaren 22ko agindua (etxebizitzak birgaitzeko 

aparteko finantza-neurriei buruzkoa), krisiaren aurkako neurri gisa hasia, 

eta 2010eko otsailaren 25ko agindua (lehentasunezko esku-hartzea behar 

duten auzo eta hiriguneak hobetzeko diru-laguntzen HIRIBER programa 

arautzen duena), +Euskadi 09 programarekin lotuta dagoena. 

 

 

 

  BIRGAITZEA 

 

2006 eta 2009. urteen artean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte 

Gaietako Sailak 53,88 milioi euro bideratu zituen etxebizitzak eta eraikinak 

birgaitzeko laguntzetara, ohiko aurrekontuetan. Kopuru horiek ikusita esan 

daiteke urtero bataz beste 13,47 milioi euro bideratu zirela birgaitzeko 

laguntzetara aldi horretan, hau da, aurreko 2002-2005 aldian emandako 

urteko bataz besteko kopurua (10,58 milioi euro) baino apur bat gehiago.  
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4. grafikoa – Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzak 2006-2009 (milioi €) 

 

 
 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

 

Dena dela, Gobernu-aldaketan Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 

hartutako lehenengo neurrietako bat birgaitzea laguntzeko aparteko 

agindu bat argitaratzea izan zen, guztira 12,44 milioi euro osagarriko 

zenbatekoan.  

 

2009an Inbertsioen Aparteko Plan hori martxan jartzean nabarmen handitu 

ahal izan da etxebizitzak birgaitzeko laguntza publikoen onura jaso duten 

familien bolumena. Gauzak horrela, 2009aren amaieran, aurrekontu-

egikaritzaren maila % 100ekoa izan dela egiaztatu da. Azkenean, 

aurrekontua 22.440.472 eurotara  igo da, hau da, laurtekoko bataz 

besteko balio baino % 66,59 kopuru handiagora.  

 

 

Laguntzen tipologia kontuan hartuta, eta atzeranzko begiradaz, EAEn 2002 

eta 2008. urteen artean ekintzen % 88 eta birgaitzeko laguntzen 

aurrekontuko % 75,5 birgaitze isolaturako zirela ikusi da. Laguntzen 

dekretuan zehaztutakoa jotzen da birgaitze isolatutzat, hau da, “Birgaitze 

Integratuko Alde” (BIA) baten mugetan sartzen ez diren eraikinetan 

egindako birgaitzea, birgaitze integratutzat jotzen den mugan dauden 

higiezinetan egindakoaren aldean.  
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6. koadroa – Birgaitze isolatu eta integraturako diru-laguntzak. Etxebizitza-kopurua eta zenbatekoa 

(2002-2008) 
 
 
 
 

  Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Guztira 

  Etx. kop. m. euro Etx. kop. m. euro Etx. kop. m. euro 

2002 10.449 2,9 1.591 1,9 12.040 4,8 

2003 9.813 4,1 1.346 1,8 11.159 5,9 

2004 20.616 11,4 3.298 3,7 23.914 15,1 

2005 13.583 12,4 1.888 4,1 15.471 16,5 

2006 12.403 10,6 1.502 3,5 13.905 14,1 

2007 10.845 10,8 953 2,5 11.798 13,3 

2008 14.366 11,4 1.648 3,1 16.014 14,5 

Guztira 92.075 63,6 12.226 20,6 104.301 84,2 

 
 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

                5. grafikoa – Birgaitzeko diru-laguntzen bataz besteko zenbatekoa (2002-2008) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 
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2009an, Aparteko Aginduaren zenbatekoa barne, eta banaketa 

geografikoari erreparatuta, Araban 3,5 milioi euro inguruko diru-laguntzak 

eman dira, 3.241 etxebizitza birgaitzen laguntzeko. Bizkaian, 10,4 milioi 

euro ingururi esker 10.657 etxebizitza birgaitu ahal izan dira eta 

Gipuzkoan diru-laguntzaren kopurua 8,6 milioitik gorakoa izan da eta 

6.636 etxebizitzari eragin dio. 

 

7. koadroa – Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzak. Lurralde Historikoak.-2009 

 

LH 
Diru-lag 
zenbat. 

Etxebizitza-
kop. 

Araba 3.420 3.241 

Bizkaia 10.358 10.657 

Gipuzkoa 8.662 6.636 

EAE, guztira 22.440 20.534 

   

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

 

Laburbilduz, birgaitzeko laguntzen zenbatekoan gorazko joerari 
eutsi zaiola esan daiteke, baina jarduera-irizpide pasiboarekin, 
eskatzaileei utzi baitzaie esku-hartzeei euren beharren araberako 
lehentasuna emateko aukera. 

  

 

 

 

  HIRIA BERRONERATZEA ETA IRISGARRITASUNA 

 

Arlo horretan, Eusko Jaurlaritzak diru-laguntzak eman ditu Birgaitze 

Integratuko Aldeetan edo Egoitza Alde Degradatuetan ondare urbanizatua 

eta eraikia birgaitzeko. 

 

Nahiz eta ez dagoen 2009. urteari buruzko daturik, 2008ko deialdian 10 

udalerriri eta birgaitzeko hirigintza-sozietate bati (SURBISA) eman zitzaien 

diru-laguntza. Bestalde, hirigintzako agiriak eta urbanizazio-proiektuak 

idazteko lanetan oinarritutako 17 proiektu berrik diru-laguntza jaso zuten. 

 

 

3.3.2. 
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5.095.374

4.115.145

752.060

Gipuzkoa Bizkaia Araba

2007-2008 aldiko diru-laguntzen multzoa osorik aztertuz gero (obren eta 

proiektuen arteko biurteko txandaketa dela eta), laguntzak Gipuzkoako 

udalerrientzat dira batez ere. Bost milioi euro baino gehiago (kopuru 

osoaren % 51,1) eman ziren Gipuzkoan, eta, horien artean, Pasaiako Udalari 

(2 milioi euro) eta Ordiziakoari (ia 1,8 milioi) emandako laguntzak 

nabarmentzen dira. 

 

6. grafikoa. Alde Degradatuen Programaren diru-laguntzak lurralde historikoka. 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. Urte anitzeko inbertsio-programak. 

 

Ildo beretik, Eusko Jaurlaritzako egungo Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio 

Sailak lehentasunezko esku-hartzea behar duten auzo eta guneetan esku 

hartzeko Laguntzen Agindua onetsi du (HIRIBER), +Euskadi 09 

programaren barruan. 15 milioi euroko hornidura du.  

 

Irisgarritasuna hobetzeko programari dagokionez, Etxebizitzaren 2006-

2009 Plan Zuzentzailearen indarraldian ikusi da baliabideak aurreko aldian 

baino ugariagoak izan direla, ekintza-kopurua baxuagoa izan den arren. 

2002-2009 aldian, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako lehengo Sailak 24,14 

milioi inguru bideratu zituen irisgarritasuna sustatzera. 



 

 
 

 

 

ERAIKINAK BIRGAITU ETA HIRIA BERRITZEKO PLAN ESTRATEGIKOA 
3.- HURBILKETA KUANTITATIBOA EAE-KO HIRIAREN BIRGAITZE ETA BERRITZERANTZ: OINARRIZKO DATUAK 35 

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Araba Gipuzkoa Bizkaia

 

   

       8. koadroa – Irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-laguntzak 2002-2009 

 

Guztira 2002-2005 Guztira 2006-2009 

  Kop. m. € Kop. m. € 

Planak 76 1.072 93 1.066 

Obrak 612 9.868 528 12.136 

Guztira 688 10.940 621 13.202 

 
 

Udalei, tokiko erakunde txikiei, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei eta erabilera 

publikoari emandako diru-laguntzak. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

 

Lurraldeen ikuspuntutik, 2006-2009 aldian, Gipuzkoak eta Bizkaiak diru-

laguntzen % 45 inguru jaso zuten, eta, Arabak, aldiz, gainerako % 10a. 

 

7. grafikoa – Irisgarritasuna hobetzeko diru-laguntzen eboluzioa lurralde historikoka. 2001-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 
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    SAILAREN INBERTSIOA HIRIA BIRGAITU ETA BERRONERATZEARI 

DAGOKIONEZ, 2006-2009 

 

Etxebizitza Sailak ohiko aurrekontu-partidetan aurreikusitako inbertsioak 

172,00 milioira iritsi ziren, guztira, 2009an. Zenbateko hori 2008ko 

kopurua (176,15 milioi euro) baino 4 milioi inguru baxuagoa da. Hala ere, 

uztailaren 31ko aparteko aginduaren bidez gaitutako partidak zenbateko 

osoa 184,44 milioi eurora igo zuen, aurreko urteetan baino nabarmen 

gehiago, alegia. 

 

Hurrengo koadroan jaso dira hiria birgaitu eta berroneratzeko politikarekin 

lotutako inbertsioen kopuruak, beltzez nabarmenduta. Dena dela, 

“Familientzako diru-laguntzak eta subsidioak” izenekoaren ildoan, birgaitze 

isolaturako eta integraturako laguntzak, beste laguntza mota batzuk, diru-

laguntzak eta subsidioak sartzen dira, eta, ondorioz, hiria birgaitu eta 

berroneratzeko kopurua ezin da ezagutu jarduera-ildo horietako 

batuketaren bidez. 
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9. koadroa – Sailaren (Etxebizitza Zuzendaritza) inbertsioak 2006-2009 

 

Bataz beste 
2002-05 2006 2007 2008 2009 Bataz beste 2006-09 

  M. € % M. € M. € M. € M. € M. € % 

Lurzoruaren erosketa 11,28 9,40 23,06 38,7 28,92 25,29 28,99 17,64 

Urbanizazioa 9,39 7,80 11,45 7,84 6,9 15,69 10,47 6,37 

Etxebizitzen eraikuntza 40,7 33,70 37,05 30,43 22,02 14,51 26 15,82 

Bestelakoak 0,35 0,30 0,31 0,79 4,77 1,24 1,78 1,08 

Inbertsio zuzenak, 
guztira 61,72 51,16 71,87 77,76 62,61 56,73 67,24 40,91 

Lurzorua erosi eta 
urbanizatzeko diru-lag. 0,2 0,20 0,25 0 0 0 0,06 0,04 

Diru-lag. VIPESA Etx. 
Sus. 13,09 10,90 19,21 24,5 22,96 26,26 23,23 14,14 

Diru-lag. Sus. Hitzartuak 5,41 4,50 4,85 5,03 3,37 8,51 5,44 3,31 

Diru-lag. Sus. Alokairua 2,88 2,40 7,6 7,23 20,39 19,93 13,79 8,39 

Diru-lag. Alokabide 1,49 1,20 6,79 5,29 7,88 5,89 6,46 3,93 

Familientzako diru-lag. 
eta subsidioak 22,16 % 18,37 19,24 20,96 27,25 24,61* 23,02 % 14,00 

Alde degradatuak 6,22 5,20 1,9 4 4,33 4,39 3,66 2,2 

Irisgarritasuna 2,58 2,10 3 3 3,97 2,57 3,14 1,91 

Eraikal programa 0,92 0,80 0,45 0,54 1,15 1,92 1,02 0,62 

Bizigune programa 3,63 3,00 10 14,38 21,59 21,19 16,79 10,22 

Lehentasuneko eta 
atzera eskuratzeko 
eskubidea 0,33 0,30 0,5 0,5 0,5 0 0,38 0,23 

Iraunkortasuna 0 0 0,02 0,27 0,15 0 0,11 0,07 

Bestelakoak 0 0 0,14 0 0 0 0,04  0,02 

Guztira diru-lag. eta 
trans. kapitalak 58,91 % 48,84 73,95 85,7 113,54 115,27 97,12 % 59,09 

Inbertsioak, guztira 120,63 %100,00 145,82 163,46 176,15 172,00 164,36 %100,00 

 

 

Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 
*Ez da jaso uztailaren 31ko Aparteko Aginduaren zenbatekoa: 12,44 milioi euro. 

Halaber, ez da jaso HIRIBER Aginduaren zenbatekoa: 15 milioi euro. 
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Koadro hori irakurrita atera daitekeen lehenengo ondorioetako bat zera da, 

azken urteetan zehar aldatu egin direla Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 

Saialaren jarduera eta aurrekontuaren jomuga, inbertsio propioa murriztu 

egin delako, VISESA eta ALOKABIDE sozietate partaideen jarduera eta 

BIZIGUNE programarena sustatze aldera. 

 

Sailak etxebizitzak eraikitzera bideratutako aurrekontua bataz beste 40,7 

milioi eurokoa izan zen 2002-2005 aldian, eta, 2009an, ostera, 14,5 milioi 

eurora pasa zen (% 64ko murrizketa). Aitzitik, VISESA sozietate partaideari 

bideratutako diru-laguntzak 13,9 milioi eurotik 26,26 milioi eurora igo 

ziren (% 100,61eko hazkundea aldi berean). 

 

Antzeko aldaketa sortu da hitzartutako sustapenei dagokienez. 2002-2005 

aldian bataz beste 5,11 milioi euro izatetik 8,51era pasa ziren 2009an 

(% 57,30eko igoera) eta ALOKABIDE sozietatearentzako diru-laguntzak 

1,49 milioi eurotik 5,89 milioi eurora pasa ziren aldi berean (hots, 

% 295,30eko igoera). 

 

BIZIGUNE programan sortutakoa datu esanguratsua eta azpimarratzekoa 

da. Izan ere, bere hornidura batez beste 3,63 milioi eurokoa zen 2002-

2005 aldian (sortu zen aldian) eta 21,19 milioi eurora pasatu zen 2009. 

urtean (% 483,75eko igoera, hain zuzen ere).  

 

Laburbilduz, 2002-2005 aldiko eta 2006-2009 aldiko Plan Zuzentzaileen 

emaitza orokorrak alderatzen baditugu, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 

Sailaren zuzeneko inbertsio orokorrak (lurzoruaren inbertsioak barne) 

% 8,95 handitu ziren eta enpresa partaideentzako diru-laguntzak eta beste 

laguntza batzuk % 68,85 igo ziren. Esan beharra dago bigarren aldian 

ekonomia azkar hazi zela eta ordura ezezaguna zen baliabide-igoera sortu 

zuela. 

 

Bestalde, Alde Degradatuei emandako laguntzek % 41,24ko murrizketa 

jasan zuten, eta, irisgarritasunari emandako laguntzak, aldiz, ia ez ziren 

aldatu, % 0,40ko gutxieneko murrizketa baino ez zuten izan eta. 
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Etxebizitzaren 2006-2009 Plan Zuzentzaileak, hiria birgaitu eta 

berroneratzeko ardatzaren helburu nagusien artean, honakoak zehaztu 

zituen: birgaitze-sozietateekin eta udalekin lankidetza hobetzea eta 

sozietate berrien sorrera sustatzea, behar hori antzematen den 

udalerrietan edo eskualde-buruetan. 

 

Plan Zuzentzaileak udalerrietako eta eskualdeetako birgaitze-sozietateekin 

harremanak estutzeko beharra adierazten zuen, emaitza positiboagoak 

lortzeko, baina, ikusi den bezala, jarduerak beste helburu batzuetara 

bideratu ziren eta birgaitzea eta berritzea galtzeko arriskuan zeuden ideia 

baztertuak bihurtu ziren. 

 

Datu horrek agerian uzten du azken urteetako etxebizitza-politikaren 

lehentasuna lurzoru urbanizagarriko garapen berrietan oin berriko 

eraikinak sustatzea zela, eta zegoen eraikuntzan esku hartzeari ez zitzaion 

lehentasunik eman. Izan ere, Etxebizitza Sailaren aurrekontuak, tradizioz, 

eraikuntza berriko etxebizitzetara bideratu dira. 

 

Hori horrela, Sailak alde degradatuetan egin dituen inbertsioak nahiko 

murrizten dira 2006-2009 aldian, aurreko plangintza-aldiarekin (2002-

2005) alderatuta, % 2,2 osatzen dute (Sailak laguntzetara bideratzen duen 

ataletik), aurreko aldiko % 5,2ren aldean.  

 

Historikoki, emandako laguntzak arreta handiagoa jarri dute etxebizitza 

partikularrak birgaitzeko orduan, eraikinak birgaitzerakoan baino, nahiz 

eta 2006-2009ko Plan Zuzentzailean sistema bat ezarri zen, Eraikinen 

Ikuskapen Teknikoa (EIT) egitean premiazko gisa kalifikatutako eraikineko 

elementu komunak birgaitzera zuzendutako ekintzen laguntzak 

indartzeko. Baina, errealitateari erreparatuz gero, EITak oraindik ez dira 

martxan jarri eta 2009ko urritik aurrera hasi dira horren gaineko lanak 

agente inplikatuekin. 

 

Hiria berriz urbanizatzeari eta ekipamenduak berrezartzeari dagokionez, 

jarduera mugatua izan da, bai Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak 

emandako laguntzen eta horien jarraitutasunaren ikuspuntutik, bai esku 

hartzeko eremuen ikuspuntutik, Birgaitze Integratuko Aldeetan oinarrituta 

eta hiriburuetako Alde Funtzionaletako udalerrietara orientatuta egon 

direlako. 
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Hiria birgaitzeko eta berroneratzeko eremuan, azken urteetan nabarmen 

murriztu dira politika honetara bideratutako funtsak. Aitzitik, HIRIBER 

aparteko planak (15 milioi euro) azken bost urteetan xede horretara 

bideratutako kopuru osoa baino inbertsio handiagoa osatzen du. 
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HIRIA BIRGAITU ETA BERRITZEKO IBILBIDEAREN BALORAZIOA 

 

 

EAEko Hiria Birgaitu eta Berroneratzeko lehenengo Plan Estrategiko (HBBPE) 

honen ikuspuntutik, egokitzat jo da eraikinak birgaitu eta hiria berritzeko 

jarraitutako ibilbidearen balorazioa egitea, helburuak, aldagaiak eta 

informazio kualitatiboak osatzeko. 

 

Gai horien gaineko jarduerak duen konplexutasuna egiztatu behar da -

bereziki hiria berroneratzeari dagokionez- eta inflexio-puntu bat 

sinbolizatu, etxebizitzaren euskal politikan jauzi kuantitatiboa eta 

kualitatiboa egiteko abiapuntua izango dena. 

 

IZARTU programa, aurreko legegintzaldietan Ogasun eta Herri 

Administrazio Sailak garatua, Europako Kontseiluaren URBAN programaren 

kopia zen, EAEn aplikatua. Hala ere, hasiera batean programa honen 

helburua hirian sektore-politika desberdinen prozesu integratzaile gisa 

esku hartzea zen arren, azkenean diru-laguntzak jaso zitzaketen 

proiektuen leihatila bat gehiago izan zen. 

 

Gai honetan nolabaiteko eraginkortasuna izan duten esku-hartzeek, 

funtsean, lotura izan dute Eusko Jaurlaritzako Birgaitze Alde Integratuen 

(BIA) aitorpen-dekretuetatik sortutako udalerrietako eta eskualdeetako 

birgaitzeko hirigintza-sozietateak martxan jartzearekin.  

 

Sozietate horiek, beharren alorreko ezagutzatik abiatuta eta beren 

kudeaketa-gaitasuna kontuan hartuta, etxebizitza-jabeen erkidegoekin 

egiten dute lan Euskal Autonomia Erkidegoko hiri eta eskualde batzuetan, 

eta gai honi lotutako esperientzia esanguratsuak garatu dituzte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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Jarraian ikus daitekeen mapan, udalerriko edo eskualdeko Birgaitzeko 

Hirigintza Sozietateren (BHS) bat edukitzeagatik nolabaiteko laguntzaren 

bat duten udalerriak nabarmendu dira. 

 

Ikus daitekeen bezala, BHS baten laguntzarik ez duten lurralde-eremu oso 

zabalak daude. 

 

8. grafikoa – BHS, tokiko agentzia edo eskualdeko agentziaren baten laguntza duten udalerriak 

 

 

 

 
Berdea: Birgaitze Integratuko Aldeei (BIA) edo Alde Degradatuei baino ez zaie 
ematen arreta, birgaitze integratuen laguntzak jasotzeko aukera dutelarik.  
Gorria: BIAz gain, Birgaitze Isolaturako laguntzak bideratzen dira. 
  
Iturria: Bertan eginda.  
 

 

Mapa honen kuantifikazioa jarraian azalduko diren koadroetan islatuko da. 

Bertan, Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak dituzten udalerriak zehaztu dira, 

sozietatearen izenari, sozietatearen arreta jasotzen duten udalerriei eta 

udalerri horietako biztanleei buruzko datuak jasota.  
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Nabarmentzekoa da Euskadiko biztanleriaren % 62 BHSren bat edo 

zerbitzuak eman diezazkion eskualde edo tokiko garapen-agentziaren bat 

duen udalerrian bizi dela. 

 

10. grafikoa – BHS, tokiko agentzia edo eskualdeko agentziaren baten laguntza duten udalerriak. 

Udalerriko biztanleria, guztira. 
 

BHS UDALERRIAK BIZT. 2009 

ARICH S.A. Vitoria-Gasteiz 235.661 

ARABARRI S.A. Araba, gainerako LH 78.158 

AZKOITIA LANTZEN S.A. Azkoitia 11.266 

BEASAIN LANTZEN S.A. Beasain 13.557 

BERUALA S.A. Bermeo 16.937 

DEBEGESA 
Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, 
Mendaro, Mutriku, Soraluze 

72.353 

DURANGO ERAIKITZEN S.A. Durango 28.229 

ERETZA S.A. Barakaldo 98.460 

ERRAZTEN S.A. Lekeitio 7.480 

ERRETENGIBEL S.A. Tolosa 18.800 

OARSOALDEA S.A. Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun 70.654 

PARVISA Donostia 185.357 

SESTAOBERRI 2010 S.A. Sestao 29.476 

SURADESA 
Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, 
Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintza-
Gatzaga, Oñati 

62.345 

SURBISA Bilbo 354.860 

SURPOSA S.A. Portugalete 48.105 

URDUÑEDERRA S.L. Urduña 4.220 

BIZTANLERIA, GUZTIRA, BHS-DUN 
UDALERRIETAN (% 62)  1.335.918 

BIZTANLERIA, GUZTIRA, EAE-N  2.172.175 

 

 

Baina errealitatea oso bestelakoa da: BHSen jarduera-eremua sozietatearen 

eraketak berak zehazten du eta eraketa sortu zuen BIAren eremura 

mugatuta dago, eskualdeetako sozietateen kasuan salbu. 
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Hori dela eta, sozietate horien benetako arreta duen biztanleria nabarmen 

baxuagoa da, Euskadiko biztanle guztien % 25, hain zuzen ere. 

 

11. grafikoa – BHS, tokiko agentzia edo eskualdeko agentziaren baten laguntza duen biztanleria: Bere 

jarduera-eremuan sartutako biztanleria 

 

BHS 
ERAKETA 

DATA 
JARDUERA-ARLOA 

JARDUERA- 
ARLOKO 

BIZTANLERIA 

ARICH S.A. 1982 Hirigune Historikoa BIA 7.891 

ARABARRI S.A. 1989 
Sare historikoak eta BIAk 
Araba LHn, Vitoria-Gasteizen 
salbu 

18.000 

AZKOITIA LANTZEN S.A. 1987 Azkoitia udalerria 11.266 

BEASAIN LANTZEN S.A. 2006 Beasain udalerria 13.557 

BERUALA S.A. 1991 Bermeo udalerria 16.937 

DEBEGESA 1991 Deba Barrena eskualdea 72.353 

DURANGO ERAIKITZEN S.A. 2002 Durango udalerria 28.229 

ERETZA S.A. 2001 Barakaldo udalerria 98.460 

ERRAZTEN S.A. 2003 Lekeitio udalerria 7.480 

ERRETENGIBEL S.A. 1998 Tolosa udalerria 18.800 

OARSOALDEA S.A. 1993 Oarsoaldea eskualdea 70.654 

PARVISA 1989 
Alde zaharra, Amara Zaharra 
Sagues eta Altza BIAk 25.000 

SESTAOBERRI 2010 S.A. 2005 Txabarri - El Sol BIAk 1.298 

SURADESA 1986 Deba Goiena eskualdea 62.345 

SURBISA 1985 
Zazpi kaleak, Bilbo Zaharra 
BZBBB 41.127 

SURPOSA S.A. 1986 Portugalete udalerria 48.105 

URDUÑEDERRA S.L. 2002 Urduña udalerria 4.220 

BHS, GUZTIRA   545.812 

 

 

12. koadroa – Laburpena: BHS, tokiko agentzia edo eskualde agentziaren baten laguntza duten 

udalerrietako biztanleria, guztira, eta beren jarduera-eremuan sartutako biztanleria, guztira. 

 

BHS-EN ARRETADUN BIZTANLERIA, 
GUZTIRA 545.812 

EAE-KO BIZTANLERIA, GUZTIRA 2.172.175 

BHS bizt. % / EAE bizt. % 25 
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Sozietate hauek dinamizatzaile eta kudeatzaile gisa duten gaitasuna 

ukaezina da, birgaitzeko espedienteetan banaketari buruzko datuan ikus 

daitekeen bezala. Izan ere, BHSrik gabeko inguruetan espediente-kopurua 

baxuagoa da. 

 

Bestetik, aipatzekoa da EAEko udalerri batzuetan birgaitzeko udal-

laguntzak daudela eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak ematen 

dituenekin bateragarriak direla. Hori da, besteak beste, Bilbo, Donostia-San 

Sebastian, Eibar edo ARABARRIn sartutako udalerrien kasua. 

 

Orain arte, horretara bideratutako baliabideak ez dira nahikoak izan 

birgaitze-lanak sustatzeko eta, horren harira, birgaitze-politikaren eragina 

eta emaitzak mugatu dituzte, zeuden beharrak kontuan hartuta.  

 

2002ko ekitaldian, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak lehenengoz atera 

zuen hiria berroneratzeko programa, urte anitzetako proiekzioduna, alde 

degradatuetara zuzendutakoa. 2005ean, ondare urbanizatu eta eraikia 

birgaitzeko laguntzen beste deialdi bat egin zen, Birgaitze Integratutako 

Aldeetan edo Egoitza Alde Degradatuetan. 

 

Ondoren, 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren bidez, orduko Etxebizitza 

eta Gizarte Gaietako Sailak ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-

laguntzen emakida arautu zuen, Birgaitze Integratuko Aldeetan edo Egoitza 

Alde Degradatuetan. 

 

Deialdi honi jarraiki, Sailak, 2007ko azaroko lehenengo ebazpenean, onetsi 

egin zituen laguntzak, 9,7 milioi euro baino gehixeagoko zenbatekoan, 

alde degradatuak eraiki eta urbanizatzeko obretarako (laguntza hauek urte 

anitzetakoak dira eta 2007-2009 aldian banatu ziren). 

 

Era berean, 2008ko abenduan ebatzitako diru-laguntzen jarduera berri 

batek atea ireki zion birgaitze-planak eta urbanizazio-proiektuak idazteko 

laguntza berriak emateko aukerari, ia 216.000 eurotan, urte anitzetarako 

eta 2008 eta 2010 urteen artean banatuta. 
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2008. urteko deialdian 10 udalerriri eta birgaitzeko hirigintza-sozietate bati 

(SURBISA) eman zitzaien diru-laguntza; bestalde, hirigintzako agiriak eta 

proiektuak idazteko lanetan oinarritzen diren 17 proiektu berrik jaso zuten 

diru-laguntza. 

 

Azkenik, 2009ko apirilean, 2008koaren antzeko deialdia egin zen agiriak 

idazteko, eta 2009-2011 aldian garatu beharreko 10 proiekturi 126.000 € 

inguruko laguntzak ematea ebatzi zen. 

 

13. koadroa – Alde Degradatuetan ondarea birgaitzeko emandako diru-laguntzak. 2007-

2009 
Kontzeptua 2007 2008 2009 2010 2011 Guztira 

Birg. Azterketa eta 
Planen idazketa* 26.003 109.868 22.983 50.932 17.950 227.196 

Urbanizazio-proiektuen 
idazketa* 67.373 294.026 160.072 59.696 -- 581.167 

Eraikuntza-obrak 707.057 1.462.853 1.365.377 -- -- 3.535.287 

Urbanizazio-obrak 1.148.913 2.376.000 2.219.651 -- -- 5.744.564 

Guztira 1.949.346 4.242.747 3.768.083 110.088 17.950 10.088.214 

 
 

* Urte anitzetako programak. 
Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. 

 

2006-2009ko Plan Zuzentzailea egin eta garatzean murriztu egin da 

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxebizitza-politikaren gidaritzan 

duen jarduera, eta VISESA sozietate publikoaren jardueraren alde eta 

BIZIGUNE programaren sustapen nagusiaren alde egin da apustu. Horrek 

etxebizitza pribatuen alokairua merkatuan martxan jartzea ahalbidetzen 

du, herri-administrazioak itzulkinik jaso gabe.  

 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak badaki HBBPE 

hau garatzeko inguruabarrek eta testuinguruak eraldaketa nabarmena 

jasan dutela aurreko planen aldean. Baliabide-urritasunaren mugak nagusi 

diren une honek estrategia berriak planteatu beharra dakar. Nahitaezkoa 

da irisgarritasun-irizpideetara hobeto egokitzen diren irizpide eta 

helburuak aztertzea, hiria birgaitu eta berroneratzeko politikaren 

eraginkortasun handiagoa bermatzeko. 
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Laburbilduz, nahiz eta hiri eraikiari balioa ematearen ideia zen 
Etxebizitzaren 2006-2009 Plan Zuzentzailearen inspirazio-
printzipioetako bat, orokorrean, eta ikuspuntu historikotik 
abiatuta, EAEn eraikinak birgaitu eta hiria berroneratzerakoan 
garatutako politika kontinuistatzat kalifika genezake, laguntza-
dekretuetan aldaketa txikiak jasanda, baina 80ko hamarkadaren 
hasieran diseinatutako printzipio, irizpide eta helburuei eutsiz. 
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EGUNGO EGOERARI BURUZKO DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA 

(AMIA AZTERKETA) 

 

 

Kapitulu honetan egungo egoeraren diagnostikoa aurkeztu da. 

Horretarako, hiria birgaitu eta berroneratzeko politika eta estrategia 

berriaren diseinuari aurre egiteko alderdi ahul eta sendo nagusiak 

identifikatu dira, eta ingurutik eta egungo testuinguru politiko, sozial, 

ekonomiko eta teknologikotik eratorritako aukerak aprobetxatu eta 

mehatxuei erantzuna eman zaie. 

 

Ahulezia, Mehatxu, Indar eta Aukeren azterketa hau egiteko, agiria 

idazterako orduan parte hartu duten agenteekin izandako elkarrizketak 

hartu dira oinarritzat. 

 

 

    AHULEZIAK 

 

A1 Orain arte pisu txikia izan dute EAEko eraikinen birgaitze 
integralak eta hiriaren berroneratzeak, eta, hortaz, baliabide-
hornidura eskasa izan da, oin berriko etxebizitzak sustatzeko 
erabilitakoaren aldean. 

A2 Hiria sistematikoki berroneratzeko politika koherentea eta 
jarraitua falta da, hiria berritzeko ekintzetan benetako 
esperientziak dituena. 

A3 Tramitazioa konplikatua da eta epe luzeak daude Administrazioak 
birgaitze-kudeaketari erantzuna emateko. 

A4 Leihatilak sakabanatuta daude eta deskoordinazioa nagusia da 
birgaitzeko laguntza desberdinen artean: Etxebizitza, EEE, Foru 
Aldundiak, Udalak...: gainjartzeak, bateraezintasunak, 
bikoiztasunak... 

A5 EAEko lurraldeko estaldura ez da parekidea BHS bidezko 
birgaitze-aholkularitzari dagokionez eta zerbitzurik gabeko 
guneak daude. 

A6 Zerga-tresnek eragin urria dute birgaitzeko erabakiak hartu behar 
direnean. 

 

 

 

5. 

5.1. 
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A7 Birgaitzeko sustapenen eta diru-laguntzen politika oso orokorra 
da eta kopuru oso mugatuak ditu. 

A8 Efizientzia energetikoari dagokionez, gabezia handiak daude 
1979ko eraikinetako baldintza termikoei buruzko lehenengo 

araudiaren aurreko etxebizitzetan, irisgarritasuneko ohiko 
arazoez gain. 

A9 Faktore sozialak eragina du hirigunerik degradatuenean, pertsona 
nagusiak eta/edo baliabide ekonomiko urridunak...daude eta. 

A10 Jabeek ez daukate beren jabetzen balio-galeraren pertzepziorik. 
Orain arteko dinamika: 2007. urtea baino lehen, higiezin bat 
erosteak berehalako errentagarritasuna eragiten zuen eta 
gainbalioak espero ziren, denborak aurrera egite hutsagatik. 

A11 Foru Aldundien inplikazioa ez da parekidea. 

A12 Eraikinak birgaitu eta hiria berroneratzeko dauden politika, 
laguntza eta tresnei buruzko informazioa urria da. 

A13 Birgaitzeak erakargarritasun urria du sustatzaileentzat, 
errentagarritasun falta dela eta. 

A14 Gaiari buruzko sentikortasuna falta da jabe-erkidegoen 

administrazioan eta kudeaketan. 

A15 Euskadin etxebizitza-parkea birgaitzeko benetako beharrari eta 
premiari buruzko informazioa falta da: 120.000 etxebizitza dira 
1940 baino lehenagokoak eta 585.000 etxebizitza 1940 eta 1980 
artekoak. 

A16 Legedia ahula eta eskasa da. 

A17 Esku hartzen duten sektoreetako agenteek ez dute kualifikazio 
eta esperientzia nahikoa birgaitzeari dagokionez. Profesionalei 
eta gremioei prestakuntza espezifikoa falta zaie. 
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    MEHATXUAK 

 

M1 Hirigintzaren kultura hiriaren hazkunde eta hedapenaren 
dinamikan ainguratuta dago, finkatutako guneak birgaitu eta 
berritzeari ekin beharrean. 

M2 Gizarteak, sustatzaileek eta sektoreko agenteek ez dute 
aldaketarik nahi hirietako hazkunde-ereduan. 

M3 Egoera ekonomikoa: aurrekontu-murrizketak egon dira 
Administrazioko maila guztietan (udaletan barne), bilketa-
gaitasuna erortzearen ondorioz. Eraikinak eta etxebizitzak 
birgaitzeko obrak atzeratu egin daitezke, egungo krisi egoera 
dela eta (familien zailtasun ekonomikoak, kreditua lortzeko 
mugak, eta abar), 

M4 Birgaitze- eta mantenu-lanak jabeen artean egiteko kultura urria 
da eta etxebizitza berriak lehentasuna du norberarena 
birgaitzearen aldean, finkatutako hiria berreskuratzeak eragiten 
dituen abantailak sozial eta urbanistikoak baloratu gabe.  

M5 Jabeek ez dute kontzientziarik jarrera energetiko eta 
eraginkorraren beharrari buruz, seguru asko ez dituztelako 

ezagutzen helburu hori duten birgaitutako etxebizitzetako 
aurrezki energetikoaren benetako datuak. 

M6 Auzo ahuletan hondamen-segida bizkorrak gertatzeko arriskua 
dago. 

 

5.2. 
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    INDARRAK 

 

I1 BHSak eta bildutako esperientzia: 

• Arazoaren  ezagutza zehatza eta zuzena, batez ere 

hirigune historikoetan. 

• Esperientzia eta gertutasuna: sinesgarritasuna jabe-
erkidegoen aurrean. 

• Auzoak BERRONERATZEKO jarrera proaktiboa 
(irisgarritasuneko hobekuntzak eta egoitza-eraikinen 
birgaitze energetikoa). 

I2 Jabeek higiezinak kontserbatu eta mantentzeko legezko 
betebeharra dute. 

I3 Birgaitzeko Laguntzen Aparteko Planaren emaitzen ondorioak 
(2009ko uztailaren 22ko Agindua). 

I4 Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 
sustatutako etxebizitza-politika berriarekiko interesa. 

I5 Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren emaitza, hiria birgaitu eta 

berroneratzeko politikako (garatzeko lehentasuna duena) agente 
sozial, enpresarial eta profesional nagusien atxikipena kontuan 
hartuta.  

I6 Eusko Jaurlaritza Eraikinen eta etxebizitzen birgaitzea, 
irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa sustatzeko RHE+ 
plataforma sozial berrian integratzea, agente sozial, enpresarial 
eta profesionalen partaidetzarekin, gai honetan konpromisoak 
hartzen dituztela. 

I7 Higiezin-jabetzako agenteen, finka-administratzaileen eta hiriko 
jabe-elkarteen ezagutza (Know How) eta horien guztien 
prestutasuna, politika hau garatzen laguntzeko. 

 

5.3. 
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    AUKERAK 

 

A1 Etxebizitza-parkea birgaitzeko beharrari buruzko kontzientzia 
geroz eta handiagoa, Administrazioko maila guztietan eta agente 
pribatuetan (eraikitzaileak, higiezin-jabetzako agenteak, jabeak).  

A2
 

Hiria birgaitu eta berroneratzeko bultzadaren eta Euskadiko 
iraunkortasunaren aldeko erronka berrituaren arteko koherentzia: 
“Garapen Iraunkorraren Euskal Estrategia”11 (“lurraldearen 

erabilera iraunkorra lortzea eta hiri finkatuaren berritzea eta 

birgaitzea sustatzea”) Ecoeuskadi 2020. 

• Etxebizitza eta eraikinak birgaitzea eta auzoak berritzea, 
epe ertain eta luzerako irtenbide iraunkor gisa, lurzoru 
berriak okupatzen dituzten etxebizitza berriak eraiki 
beharrean.  

• Dauden etxebizitzen bizitza baliagarria luzatzea, 

birgaitze egokiaren bidez. 

• Auzoak suspertzea, berritzearen bidez. 

A3 Une-aukera: Etxebizitza Sailak sustatutako “Etxebizitzaren aldeko 
Itun Sozialaren” eta "Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren 2010-
2013 Plan Zuzentzaile" berriaren garapena.  

A4 Birgaitzearen sustapena ekonomiaren suspertzearekin, 
enpleguaren bultzadarekin eta eraikuntzako enpresa txiki eta 
ertainen jarduera indartzearekin lotzea (Europa mailako 
erronkarekin bat).  

A5 Goranzko ingurumen-kontzientzia: sentsibilizazioa klima-
aldaketaren aurrean, efizientzia energetikoren aldeko interesa, 
lurzoruaren kontsumo saihesgarriaren iraunezintasuna. 

• Alkateen Europako Itunaren sinadura, EEEren eskutik. 

• Kontsumo energetikoaren aurrezkia, eraikinen birgaitze 

energetiko egokiaren eta kontsumo-ohituren 
egokitzapenaren bidez. 

A6 Programa, funts eta esperientzien existentzia, Europa- eta estatu-
mailan.  

 

5.4. 
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A7 Hiria birgaitu eta berroneratzeak gizartean eta lurraldean izan 
dezakeen eragina: 

• Bizi-kalitate hobeari, gizartearen kohesioari eta pertsona 

nagusien eta inguruan mugitzeko zailtasunak dituztenen 
egonaldia luzatzeari laguntza ematea. 

• Lurraldearen orekari laguntza ematea. 

A8 EITak erabiltzea, lehentasunezkotzat jotzen diren ekintzei 
lehentasuna emateko iragazki gisa. 
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ERAIKINAK BIRGAITU ETA HIRIA BERRITZEKO POLITIKAREN 

LEHENTASUNAK 

 

 

Aurreko kapituluan deskribatutako abiapuntu-egoeraren arabera, Eusko 

Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak beharrezkotzat jo du 

etapa berria hastea, EAEn eraikinak birgaitu eta hiria berroneratzeko 

erronka irmoari eutsiz eta honako gaiei lehentasuna eskainiz: 

 

 

HIRIA BIRGAITU ETA BERRONERATZEKO POLITIKA ESKU HARTZEKO 

LEHENTASUNAK EZARRIKO DITUEN IKUSPEGI INTEGRATURANTZ 

ORIENTATZEA 

 

Hiria birgaitu eta berroneratzeko politika berriak ikuspegi integratua izan 

behar du, gizartearen laguntza ikuspuntu tekniko, ekonomiko, sozial eta 

komunitariotik aztertzen duena eta esku-hartzeen emaitza bermatzeko 

beharrezko zeharkako ekintza guztiak kontuan hartzen dituena. 

 

Ezinbestekoa izango da lehentasunezko eremuak mugatzea, lurralde eta 

hiri-tipologia desberdinen berezitasunak kontuan hartuta (gizartean ahulak 

diren eremuak, gerraosteko auzoak, landa-udalerriak, eta abar), HBB 

politika hiriburu eta udalerri handietan oinarritzen dela saihestuz. 

 

Lehentasunezko esku-hartzea behar duten guneak mantendu beharko dira. 

Gune horietan, izaera desberdineko faktoreak nahastuta egon daitezke – 

batez ere birgaitze-beharrak eta arazo sozialak (besteak beste, zahartzea 

edo langabezia). Horrez gain, nahitaezkoa izango da degradazio-maila 

txikiagoa duten beste sare batzuk ere integratzea (gerraosteko auzoak, 

zabalguneak, eta abar), non enfasia efizientzia energetikoa eta 

irisgarritasuna hobetzeko birgaitze-ekintzekin lotuta egon daitekeen. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

1. LEHENTASUNA 
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Epe labur edo ertainean, birgaitzeko laguntzen irizpideak berrikusi eta 

aldatu beharko dira, helburu hauetarako: 

 

• Auzoetan modu integratuan esku hartzea, ahulezia-mailaren 

arabera eta “Hirigune historikoen” eta “Alde degradatuen” mugak 

eta definizioak gaindituz. 

• Elementu komunetan esku hartzeari lehentasuna ematea, sistema 

teknikoetan esku-hartzea barne. 

• Elementu komunen gaineko esku-hartzea eta irisgarritasun-

baldintzen hobekuntza batera gauzatzea, jarduerei lehentasuna 

emanez, komuneroen akordio handienari eta eremuaren ahulezia 

handienari jarraiki. 

• Efizientzia energetikoa: ondare eraikiaren efizientzia energetikoak 

aukera bat eskaintzen du birgaitzeari bultzada handia emateko eta 

interes politiko eta sozialeko lehen-mailan jartzeko, birgaitze-

beharrik “klasikoenak” edo lehenengo sortutakoak ahaztu gabe. 

• Kalitatearen aitorpenak eta profilak ezartzea, birgaitzeko esku-

hartzeari dagokionez, eska daitezkeen gutxieneko baldintzen 

hobekuntza sustatuz. 

 

Edonola ere, bai kudeaketa- eta ekonomia-baliabideak hornitzeko, bai 

lehentasunak ezartzeko, ahalegin handia egin behar da arazoaren ezagutza 

sakontzeari dagokionez, EAEn esku hartzeko beharrak zehaztu ahal 

izateko. 

 

Eskuragarri dagoen informazio estatistiko urria eta, sarritan, eguneratu 

gabea medio, ezinezkoa da gai honetan daukagun erronkaren ezagutza 

zehatza izatea, kuantitatiboki eta kualitatiboki. 
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HIRIA BIRGAITU ETA BERRONERATZEKO POLITIKAN BALIABIDEAK SARTZEA 

 

 

HBB politika oin berriko eraikinen eraikuntzarekin bizi behar da, 

aurrekontu-murrizketak dituen eta sustatzaile pribatuentzat oso 

erakargarria ez den (errentagarritasun-pertzepzio urria) testuinguruan, 

behar-bolumen garrantzitsu eta neketsuari dagokionez. 

 

Hala ere, HBB herrialdea berregituratzeko politika gisa aitortzeak, planaren 

garrantzia sozial eta ekonomikoak, bizi-kalitatearen hobekuntzarako 

laguntzak eta hirigunearen iraunkortasunarekiko laguntzak kudeaketa- eta 

ekonomia-baliabideen goranzko eta mailaz mailako hazkuntza eragingo 

dute, gai honetan jarduera eraginkorra garatzeko eta emaitza 

esanguratsuak lortzeko. 

 

HBB politika epe ertain edo luzerako politika gisa planteatu behar da. Izan 

ere, kontuan hartu behar da baliabide ekonomiko handiak izanda ere 

denbora behar dela emaitzak lortzeko. 

 

2. LEHENTASUNA 
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DAUDEN LAGUNTZA ETA TRESNEI BURUZKO INFORMAZIOA HOBETZEA 

 

Etxebizitza edo eraikinen birgaitze garrantzitsuetarako beharrezko 

kredituaren murrizketak, jabe-erkidegoetan akordioak lortzeko zailtasunak, 

egungo birgaitze-laguntzen sakabanatzeak eta horiek kudeatzen dituzten 

administrazio edo organismoen sakabanatzeak are zailagoa bihurtzen dute 

birgaitzea herritarren eta jabe-erkidegoen esku uzteko ideia bultzatu eta 

sustatzea. 

 

HBB politika berriak ahalegin berezia egin nahi du dauden laguntza eta 

tresnei buruzko informazioa eta komunikazioa hobetzeko. 

 

Herritarren arteko birgaitzea sustatze aldera, lehentasunezkotzat jo da 

etxebizitzen jabeei zuzendutako sentsibilizazio- eta kontzientziazio-

kanpainak egitea, beren jabetzak mantentzeko ardurari buruz. Horrela, 

etxebizitza iraupen mugatuko ondasuna dela azpimarratuz, etxebizitzaren 

balioa jaistea saihestu nahi da.  

 

Ildo horretatik, funtsezkoa da agente sozial, enpresarial eta profesional 

desberdinek Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialera eta Eraikinen eta 

etxebizitzen birgaitzea, irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa 

sustatzeko RHE+ plataforma sozialera atxikitzean hartu dituzten 

konpromisoak aintzat hartzea. 

 

Finka-administratzaileek, arkitektoen eta arkitekto teknikoen elkargo 

profesionalek eta gainerako agenteek bulegoak osatzeko konpromisoa 

hartu dute eta partaidetza hori komunikazio, aholkularitza eta 

informaziorako funtsezko formula da, plana eta jarduera- eta laguntza-

ildoak hobeto hedatu ahal izateko.  

3. LEHENTASUNA 
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BIRGAITZEKO HIRIGINTZA-SOZIETATEEN, ELKARGO PROFESIONALEN, 

FINKA-ADMINISTRATZAILEEN, UDALEN, HIRIKO JABE-ELKARTEEN ETA BESTE 

AGENTE BATZUEN BIDEZ KUDEAKETA INDARTZEA, LURRALDE OSOARI 

ESTALDURA ESKAINTZEKO. 

 

Udalek, BHSek, finka-administratzaileek, hiriko jabe-elkarteek eta 

arkitektoen eta arkitekto teknikoen elkargo profesionalek ondo ezagutzen 

dute beren jarduera-eremua, tokian tokikoak direlako eta arazoetatik eta 

jabe-erkidegoetatik hurbil daudelako. 

 

Horren harira, Eusko Jaurlaritzaren politikak HBB alorrean duen 

lehentasunetako bat izango da babes teknikorako euskarririk ez duten 

EAEko udalerri edo eskualdeetan birgaitze-kudeaketa babestea, bai 

zuzenean tokian tokiko zerbitzu teknikoen bidez, bai horretarako 

sortutako gertuko arreta-bulegoen bidez, ukitutako udalerrien arabera. 

 

EAEko lurralde osoarekiko estaldura hedatzeko asmoz, udalek egokitzat jo 

beharko dute hirigune historikoetan esku hartzeko beharraren ondorioz 

sortutako Birgaitzeko Hirigintza Sozietateen jarduera-eremua udalerrietako 

beste eremu batzuetara handitzea, baldin eta hori beharrezkotzat jotzen 

bada HBB alorreko jarduera-beharrei erantzuna emateko. 

 

4. LEHENTASUNA 
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ADMINISTRAZIOEN LANKIDETZA ETA ZEHARKAKO JARDUERA SUSTATZEA 

 

Politikan lehentasuna izan behar du Etxebizitza Sailaren eta Gobernuko 

beste sail batzuen (adibidez: Gizarte Gaiak, Kultura, Industria…) arteko 

koordinazioak, bai eta administrazio desberdinen eta inplikatutako beste 

erakundeen (EEE…) arteko koordinazioak, emandako laguntzen arteko 

bikoiztasun eta bateraezintasun posibleak ekiteko eta emaitza 

eraginkorragoak eta hobeak lortzeko. 

 

HBB politikak arreta berezia jarriko du politika sozialen integrazioan. 

 

Sail eta administrazio desberdinen arteko, eta, bereziki, esku-hartze 

sozialean eskumenak dituztenekiko koordinazioa eta lankidetza 

ezinbestekoak dira hiriaren berroneratze osoa jorratzeko. Izan ere, kasu 

gehienetan, lehentasunezko esku-hartzea behar duten aldeak bat datoz 

egoerarik ahulenean dauden sektore sozialekin: pertsona nagusiak edo/eta 

baliabide urridunak. 

 

Beste erronka saihestezin bat foru-aldundiek hiria berroneratzeko orduan 

izan beharreko inplikazioa da. Horrez gain, birgaitzea babesteko zerga-

politika (egun etxebizitza erostera orientatua) garatu behar da.  

 

5. LEHENTASUNA 
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Laburbilduz, HBB politika berriaren lehentasunak honakoak dira: 

 

 

• Hiria birgaitu eta berroneratzeko politika esku hartzeko lehentasunak 

ezarriko dituen ikuspegi integraturantz orientatzea. 

 

• Auzoen birgaitze integratua nagusitzea. 

 

• Birgaitze-lanetan esku hartzeko lehentasunak ezartzea, laguntzen 

bitartez. 

 

• Etxebizitza-parkearen benetako egoerari buruzko ezagutza hobetzea. 

 

• Hiria birgaitu eta berroneratzeko politikan baliabideak sartzea. 

 

• EAEko lurralde osoaren estaldura lortzea, birgaitze-lanak kudeatzeko. 

 

• Herritarrei dauden laguntza eta tresnei buruzko informazioa eta 

aholkularitza hobetzea, HBB politika berrian sartutako agente guztien 

prestakuntza eta partaidetza sustatuz. 

 

• Laguntzen gainjartzea ekiditea.  

 

• Laguntza-ildo desberdinak eta inplikatutako administrazioen kudeaketa 

koordinatu eta bateratzea. 

 

• Aurkeztu beharreko dokumentazioa homogeneizatzea, enbor komuna 

bilatuz. 

 

• BHSak leihatila bakarrak gisa jardutea ahalbidetzea, herritarrek 

laguntzak tramitatu behar dituztenean. 

 

• Udalek birgaitze isolatuan duten lankidetza sustatu eta bultzatzea.  

 

• Aldundiak hiria berroneratzeko lanetan duen inplikazioa bultzatzea. 
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POLITIKA BERRIAREN IKUSPEGIA 



 

 

ERAIKINAK BIRGAITU ETA HIRIA BERRITZEKO PLAN ESTRATEGIKOA 
7.- HIRIA BIRGAITU ETA BERRITZEKO POLITIKA BERRIAREN IKUSPEGIA 

 

66 

 

 

 

 

HIRIA BIRGAITU ETA BERRONERATZEKO POLITIKA BERRIAREN 

IKUSPEGIA (HBB) 

 

 

EAEko HBB politika maila altuko itun sozial eta politikoan eusten den 

erronka da eta iraunkortasuna laguntzea, herritarren bizi-baldintzak 

hobetzea eta ekonomia garatzea ditu oinarritzat. 

 

Oinarri horiek aintzat hartuta, EAEko HBB politika ez da euskal etxebizitza-

politikaren ardatz nagusia soilik; iraunkortasun handiagoko beste politika 

batzuekiko politika koherente eta integratua ere bada. 

 

Politika hau eraginkorra izan dadin, sail eta instituzioen arteko lankidetza 

eta erakunde publiko eta pribatuen arteko laguntza altua beharrezkoak 

dira, kudeaketan arreta berezia jarri behar dela ahaztu gabe.  

 

Baloratu eta aprobetxatu egin behar da Birgaitzeko Hirigintza Sozietateek 

jasotako esperientzia, bai eta elkargo profesional, sindikatu, enpresa-

elkarte eta jarduera honekin lotutako gainerako agenteek duten 

prestutasuna, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin lankidetzan 

orientazio berri hau garatzeko. Horren harira, nahitaezkoa da etxebizitza-

jabeen artean beren etxeak mantendu eta unean uneko eskakizunen 

arabera egokitzeko ardura hedatzea. 

 

Hiria birgaitu eta berroneratzeko politika EAEko lurralde osoan hedatu eta 

eraginkorra izateko helburua duen politika proaktiboa izan behar da. 

Horretarako, hirigunearen eta landa-gunearen berezitasunak eta auzo, 

erkidego eta pertsona desberdinen egoera eta behar espezifikoak zainduko 

dira eta estaldura emango zaio, apurka-apurka, EAEn dagoen etxebizitza-

parke osoari. 

 

 

 

 

7. 
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EGUNGO HIRIAN ESKU HARTZEKO HELBURUA DUEN ETXEBIZITZA-
POLITIKA, HIRI TRINKOAREN ALDE EGITEN DUENA APUSTU, HIRI 
HEDATUAREN ALDE BEHARREAN. 
 
HERRIALDEKO GIZARTEAN, EKONOMIAN ETA INGURUMENEAN 
ERAGIN HANDIA DUEN LEHENTASUNEZKO POLITIKA, EUSKO 
JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA BURU DUENA ETA 
LANKIDETZAN ETA KUDEAKETAREN PROAKTIBOTASUNEAN 
OINARRITZEN DENA. 
 
“EUSKADI, a LOW CARBON COUNTRY” 
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ARDATZAK ETA JARDUERA-ILDOAK 

 

 

 

ARDATZAK JARDUERA-ILDOAK EKINTZAK 

1.1.  Ahulezia-parametroak zehaztea. 1980 baino 
lehenagoko EAEko Auzo eta Eraikinei buruzko 
Inbentarioa egitea, identifikaziorako oinarri 
gisa. Esku hartzeko lehentasunak 
programatzea. 

E1-E2 

1.2. Esku-hartzeen jarraipena egiteko informazio-
sistema diseinatzea. 

E3-E5 

1.3. Lehentasunezko Aldeak mugatzea eta horien 
artean esku-hartzeak ateratzea, epe laburrerako 
esperientzia pilotu gisa. 

E6 

 

1. ARDATZA 

DIAGNOSTIKOA 
SAKONTZEA ETA 

LEHENTASUNETAN 
OINARRITUTAKO ESKU-
HARTZEA SUSTATZEA 

 

 

1.4. HBB alorreko ezagutza kudeatzea. E7-E8 

2.1. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 

Sailburuordetzaren zuzendaritza indartzea, HBB 
politika berrian. 

E9 

2.2. Laguntza-sistema eta araudia egokitzea, 
ekimen pribatuaren jarduera lagunduz. 

E10-E19 

2.3. Gizarteari estrategia, laguntza eta kudeaketa-
tresnen berri ematea. 

E20-E22 

 

2. ARDATZA 

EAE-N HIRIA BIRGAITU 
ETA BERRONERATZEKO 
POLITIKA BERRIA 

BIRFORMULATU ETA 
ZUZENTZEA 

 
2.4. Herritarren sentsibilizazioa eta 

kontzientziazioa: mantenu-kultura sustatzea. 
E23-E24 
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ARDATZAK JARDUERA-ILDOAK EKINTZAK 

 

3.1. Udal, BHS, elkargo profesional, higiezin-
jabetzako agente, finka-administratzaile eta 
hiriko jabe-elkarteen gaitasunak aprobetxatzea. 

E25-E28 

3.2. Arreta zuzeneko estaldura handitzea, EAEko 
lurralde osoari informazioa, kudeaketa eta 
aholkularitza teknikoa errazteko. 

E29 

 

3. ARDATZA 

KUDEAKETA 
PROAKTIBOAREN 

GAITASUNA INDARTZEA 
HIRIA BIRGAITU ETA 
BERRONERATZEARI 

DAGOKIONEZ, EAE-KO 
LURRALDE OSORA HEDATUZ 3.3. Administrazio-prozedurak sinplifikatzea. E30-E31 

4.1. Industria Sailarekin eta, bereziki, Energiaren 
Euskal Erakundearekin (EEE) lankidetzan 
aritzea, efizientzia energetikoa hobetzeari eta 
energia berriztagarriak erabiltzeari dagokienez 
politika bateratua egiteko orduan. 

E32-E34 

4.2. Eusko Jaurlaritza, aldundi eta udalen politika 
sozialekiko koordinazioa. 

E35 

4.3. Foru-ogasunekin adostasuna bilatzea, EAE 

osoan birgaitze-lanak nahikoa sustatuko dituen 
zerga-politika koherentea garatzeko. 

E36-E37 

4.4. Foru-aldundiekin koordinazioa izatea, auzoak 
eta alde behartsuak berriz urbanizatu eta 
ekipamenduz hornitzeko laguntzen programa 
sortze aldera. 

E38 

4.5. Europako baliabideak lortzea. E39-E40 

4.6. Finantza-erakundeekin hitzarmenak bilatzea. E41-E42 

 

4. ARDATZA 

INPLIKATUTAKO BESTE 
AGENTE BATZUEKIN 

LANKIDETZAN ARITZEA 
(ERANTZUKIDETASUNA) 

 

 

4.7. Beste agente batzuekin lankidetzan aritzea, 
HBB politika bideragarria izan dadin eta hiri-
hazkunde hedakorraren alternatiba legez finka 
dadin. 

E43-E46 

 

5. ARDATZA 

EGUNGO LEGEZKO TRESNAK 
ETA ARAUDIAK BERRIKUSTEA 

 

5.1. HBB eragiketen estaldura juridikoa bermatzeko 
beharrezko legezko eta arauzko oinarria egitea. 

 

 

E47-E49 
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1. ARDATZA EPE LUZERA ESPERO DEN ERAGINA 

  

Ardatz honetan espero den eraginaren ondorioz, zuzenean ezagutuko 
dira EAEko egoitza-parkearen benetako kontserbazio-egoera eta esku-
hartze posibleen indarra. 
 

Hori horrela, esku-hartzeko lehentasunak ezarri ahalko dira, 
diagnostiko argi eta egokian oinarrituta. Diagnostikoa sakontzean, 
beharrezko ekintzak planifikatu eta kudeatzeko lehentasunak eta forma 

berriak ezarri ahalko dira. 
 

Eskariari erantzuna emateko eredua eraldatu nahi da. Egun 
partikularren borondatearen araberako diru-laguntzak emateko soilik 
esku hartzen duen arren, efizientzia energetikoa eta irisgarritasuna 
hobetzeko jarduerara orientatuta egongo da, EAEko lurralde osoan 
dauden benetako beharren eta esku hartzeko premiaren ezagutzan 
oinarrituta. 

 

 

 

1. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK 

1.1. Ahulezia-parametroak zehaztea eta 1980 baino lehenagoko EAEko 
Auzo eta Eraikinei buruzko Inbentarioa egitea, esku hartzeko 

lehentasunen identifikazio eta programaziorako oinarri gisa. 

1.2. HBB alorreko kudeaketa eta zaintza estrategikorako informazio-
sistema diseinatzea. 

1.3. HBB planifikatzeko esperientzia pilotuak egitea, auzoetan edo 
multzo eraikietan. 

 

1.4. HBB alorreko ezagutza kudeatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.                                                             1. ARDATZA: DIAGNOSTIKOA SAKONTZEA ETA 

LEHENTASUNETAN OINARRITUTAKO ESKU-HARTZEA SUSTATZEA 
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1. ARDATZA ADIERAZLEAK 2013 XEDEAK 

a1. 80ko hamarkadaren aurreko eraikin eta auzo 

behartsuei buruzko inbentarioa EAEn. 

2010-2011rako 
aurreikusia 

a2. Hiria birgaitu eta berroneratzeko politikaren 
jarraipen eta ebaluaziorako sistema 
espezifikoa. 

2011rako 
aurreikusia 

a3.  Zaintza teknologiko eta estrategikorako 
sistema. 

2011rako 
aurreikusia 

a4. Sailaren partaidetza duten nazioarteko sareen 
kopurua. 

2 

a5.  HBB plan pilotuen garapenerako sinatu 
beharreko hitzarmen-kopurua. 

9 

 

a6.   HBBri buruzko jardunaldi-kopurua EAEn. 4  
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1. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

 

1.1 JARDUERA-ILDOA 

1.1.  Ahulezia-parametroak zehaztea eta 1980 baino lehenagoko EAEko Auzo eta 
Eraikinei buruzko Inbentarioa egitea, esku hartzeko lehentasunen identifikazio 
eta programaziorako oinarri gisa. 

 

  1.1 JI - 1. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E1. 80ko hamarkadaren aurreko auzoei eta horiek osatzen dituzten eraikinei 
buruzko inbentarioa egitea.  

 

 

 

Azterketaren oinarrizko edukiak:  

• Eraikin-mota nagusien eraikuntza-ezaugarriak. 

• Irisgarritasun-maila. 

• Eraikinen kontserbazio-egoera. 

• Azpiegituren egoera. 

• Espazio publikoaren egoera. 

• Gizarte, demografia eta ekonomiari buruzko funtsezko ezaugarriak. 

• Jabetzen eta elkarteen egitura garrantzitsuak: jabe-erkidegoak, 
mankomunitateak, auzokide-elkarteak, beste batzuk. 

 

Espero den emaitza:  

• Eraikuntzaren arazoak eta gabeziak identifikatzea, geografikoki 

kokatuta. 

• Auzo bakoitzaren ahulezia-maila identifikatzea. 

• Arazoak egiaztatu eta mugatzea. 

• Konparazio-azterketak eta helburuak. 

• Esku-hartzeko lehentasunak zehaztea. 
 

Inbentarioaren ezaugarriak: 

• Egitura irekia, etorkizunean egoitza-sare guztietara heda 

daitekeena. 

• Informazio-geruza berriak integratzeko gai dena. 

• BHSen eskura dagoena, informazioa eguneratze aldera. 

• Euskal Estatistika Sisteman eta Etxebizitzaren Behatokian 

integratuta dagoena. 

• Erroldako informazioa berritzean, eguneratzeko aukera ematen 

duena. 

• Udalen partaidetza eta lankidetzara irekia dagoena, alderik 

erabakigarrienetan eta esku hartzeko lehentasunak zehaztean. 

• Lurraldeko Estrategia garatzeko aukera ematen duena, 46. 

jardueran ezarritakoaren arabera. 
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  1.1 JI - 2. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E2. Esku hartzeko lehentasun-irizpideak ezartzea, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren HBBrako, 

ahalik eta modu objektiboenean, eraikin eta auzoei buruzko inbentariotik 
ondorioztatutako ahulezia-maila eta premian oinarrituta eta honakoak kontuan 
hartuta: 

• Hondamen-kasurik berezienetan, ukitutako esfera administratibo, 

agente eta jabe guztien ekintza bateratzeko gaitasuna. 

• Udalaren balorazioa, ekimena eta inplikazioa, eta BHS, elkargo 

profesional, finka-administratzaile, higiezin-jabetzako agente, hiriko 
jabe-elkarte eta abarren kudeaketa-gaitasuna. 

• Etxebizitza-jabeen eskari objektiboa eta auzo-elkartearen 

konpromisoa. 

• Interes kulturala. 

• Prebentzio-ekintzaren aukera, hondamen handiagoaren aurrean. 
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1.2 JARDUERA-ILDOA 

1.2.  HBB alorreko kudeaketa eta zaintza estrategikorako informazio-sistema 
diseinatzea. 

 

  1.2 JI - 3. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E3. Informazio estatistikoaren sistema diseinatu eta martxan jartzea. 

Sistema hori datu-base georreferentziatuan (GIS) oinarrituko da, eraikin eta auzoei 
buruzko inbentarioarekin bat etorriko da eta HBB politikaren jarraipena eta 
ebaluazioa ahalbidetuko ditu, honako helburu hauekin: 

• Ekintzen erregistroa eta laguntzen tramitazioa ahalbidetzea. 

• Ordezkatutako, birgaitutako, sortu berriko, higiezinen merkatuan 

jarritako, babestutako eta ostatu emateko etxebizitzen estatistikari 
eustea. 

• Finantziazio bereziko ekintzak eta alokairurako parke publikoan 

sartutako etxebizitzak zehatz erregistratzea. 

• Jarduerak sistema partekatu, homogeneo eta bakarretik integratu 

eta koordinatzea, intranet gisa, ekintzen tramitazio eta 
jarraipenerako, udaletan eta gertuko kudeaketa-bulegoetan irekita.  

 

  1.2 JI - 4. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E4. Aurrerapenerako eta Zaintza Teknologiko eta Estrategikorako sistema 
egituratzea 

joera orokorren, esperientzia berritzaileen eta estatuko nahiz nazioarteko praktika 
onen ikaskuntzaren berri izateko.  

Ikus erreferentzietako 3. eranskineko agiriak eta organizazioak. 

 

  1.2 JI - 5. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E5. Europako sareetan sartzea sustatzea, esperientziak trukatzeko (Intelligent 
Energy Europe, eta abar...)  
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1.3 JARDUERA-ILDOA 

1.3.  HBB planifikatzeko esperientzia pilotuak egitea, auzoetan edo multzo 
eraikietan. 

 

  1.3 JI - 6. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E6. Alde estrategikoetako edo multzo eraikietako HBB jarduera pilotuak 
gauzatzea (1). 

Lankidetza-hitzarmen espezifikoan oinarrituta egongo dira eta honako helburuak 
izango dituzte: 
 

• Erkidegoaren partaidetza sustatzea, planaren garapenerako eta 

hitzarmenetako oinarri gisa. 

• Egoitza-moten eta egoitza-eraikinen patologiak ezagutzea. 

• Hiriaren eta eraikinen irisgarritasuna hobetzea. 

• Azpiegiturak eta espazio publikoa hobetzea. 

• Eraikinen inguratzaile energetikoa eta elementu komunen 

modernizazioa birgaitzea, Eraikingintzaren Kode Teknikoan 
ezarritako gutxienekoei eutsiz eta eskatutako gutxieneko horien 
hobekuntza sustatuz, bai eta berogailu eta ur bero sanitarioaren 
ekoizpen-instalazioak zentralizatuz ere. 

• Dentsitatea berrezartzeko eta bideragarritasuna berma dezaketen 

gainbalioak sortzeko aukerak aztertzea, baliabide publikoak 
jartzeko beharra murriztuz. 

• Esku-hartze publiko eta pribatuak ekonomikoki baloratzea. 

• Lehentasunak ezarri eta etapak programatzea. 

• Ekonomia eta gizartea suspertzeko estrategiak, hala badagokio. 

 

 

 
(1) Ekimen pilotu hauei esker, hiri-lurzoru finkatuak sortzeko plangintza- eta kudeaketa-tresna 
berrien beharra eta hutsune juridikoak identifikatu ahalko dira.  Gainera, ekimen horien esker, 
sustapen eta kudeaketarako hartu beharreko neurriak berretsi edo egokitzea ahalbidetuko da. Auzoei 
buruzko inbentarioa egin ahala plan piloturen bat idazten bada, inbentario horren ondorio-motak eta 
esku hartzeko lehentasunak indartu ahalko dira. Auzoak berroneratzeko planak plangintza 
espezifikoko tresnak izan behar dira hiri-lurzorurako, lurzoru urbanizaezinetan plan partzialak bezala, 
eta plangintza orokorreko maila izango dute. Ikus 5. ardatzeko 47. jarduera. 
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1.4 JARDUERA-ILDOA 

1.4.  HBB alorreko ezagutza kudeatzea 

 

  1.4 JI – E7/8. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E7/8. Hiria birgaitu eta berroneratzeko politikari buruzko jardunaldiak eta 
sektoreko agenteak eta profesionalak prestatzeko jardunaldiak antolatzea. 
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2. ARDATZA EPE LUZERA ESPERO DEN ERAGINA 

  

Ardatz honetako jardueraren ondorioz espero diren eraginak honako 
ezaugarri hauek dituzte: 

 

• HBB politika berriaren ikuspegi integrala, helburu teknikoez gain, 

helburu ekonomiko, sozial eta komunitarioak jorratuko dituena, 
beste administrazio eta agenteekin lankidetzan. 

• Honakoei eragiten dien osagai kulturala: 

o Batetik, instituzio, organizazio edo/eta pertsona 
administratzaile edo/eta kudeatzaileei, eta EAEko 
udalerrietako hiria birgaitu eta berroneratzeko lanean ari diren 
enpresa pribatuei. 

 

o Etxebizitzen jabe diren herritarrei, beren etxebizitzak 
birgaitzeko betebehar, laguntza eta tresnen gaineko 
informazio hobea eta etxeak mantentzeko kultura handiagoa 
dutenei, zehazki.  

 

• Aurrez ezarritako irizpide eta lehentasun zehatzen inguruan 

baliabideak kudeatu, esleitu edo administratzeko osagaia, 
etorkizunetako laguntzak zehaztuko dituena:  

 

o Eraikinaren birgaitze integrala, etxez etxeko ekintzak 
beharrean. Hori horrela, higiezinaren inguratzaile osoaren 
efizientzia energetikoa hobetzeko, irisgarritasun hobetzeko 
eta instalazio teknikoak hobetu eta zentralizatzeko egingo da 
lan. 

o Erkidegoko elementuen modernizazioa, eraikinaren eta bere 
hirigunearen ezaugarriak aintzat hartuta: egitura, 
irisgarritasuna, efizientzia energetikoa, instalazioak, estalkiak, 
fatxadak...  

o Diruz lagun daitezkeen esku-hartzeen gutxieneko aurrekontua 
berriz aztertzea eta laguntzen balioespenak modu objektiboan 
lantzea, planaren helburuei edo auzoko HBB programari, EITk 
emandako gomendioei edo/eta jardueraren bidez lortutako 
lorpen ego hobekuntzei jarraiki. 

o Diru-laguntzen zenbatekoa berraztertzea, baldin eta horien 
helburuak kontserbazio eta mantenu hutseko alderdiak 
badira.  

o Jabe-erkidegoei zuzendutako laguntza ekonomikoak. 

 

 

 

8.2.                2. ARDATZA: EAE-N HIRIA BIRGAITU ETA BERRITZEKO POLITIKA BERRIA 
BIRFORMULATU ETA ZUZENTZEA 
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2. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK 

2.1. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren zuzendaritza 
indartzea, HBB politika berrian. 

2.2. Laguntza-sistema handitu eta HBBra egokitzea, ekimen pribatuaren 

jarduera lagunduz. 

2.3. HBB politika berriaren estrategia eta tresnen (laguntzak, kudeaketa-
tresnak) informazioa eta komunikazioa indartzea. 

 

2.4. Herritarren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa: mantenu-kultura 
sustatzea. 

 

 

ARDATZA ADIERAZLEA GUZTIRA 2013 

a1.  Birgaitutako etxebizitza-kopurua: 70.500 2. ARDATZA 

Banakako jardueretako etxebizitzak 68.100 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 2.400 

a2.  Etxebizitza bakoitza birgaitzeko batez 

besteko diru-laguntza: ((((€ etxebizitzako)€ etxebizitzako)€ etxebizitzako)€ etxebizitzako)   

Banakako jardueretako etxebizitzak 875 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 15.000 

a3.  BirgaitzeBirgaitzeBirgaitzeBirgaitze----lanetarako laguntzen zenbatekoa lanetarako laguntzen zenbatekoa lanetarako laguntzen zenbatekoa lanetarako laguntzen zenbatekoa 

(milioi (milioi (milioi (milioi €)€)€)€) 95,82 

Banakako jardueretako etxebizitzak 59,82 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 36,00 

a4.  Induzitutako inbertsio osoa birgaitzeInduzitutako inbertsio osoa birgaitzeInduzitutako inbertsio osoa birgaitzeInduzitutako inbertsio osoa birgaitze----laneko laneko laneko laneko 

(milioi (milioi (milioi (milioi €)€)€)€) 1.127,71 

Banakako jardueretako etxebizitzak 975,07 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 152,64 

a5. Aurreikus daitekeen birgaitzearekin lotutako a5. Aurreikus daitekeen birgaitzearekin lotutako a5. Aurreikus daitekeen birgaitzearekin lotutako a5. Aurreikus daitekeen birgaitzearekin lotutako 

itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen Zerga) (milioi itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen Zerga) (milioi itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen Zerga) (milioi itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen Zerga) (milioi €)€)€)€) 116,90 

Banakako jardueretako etxebizitzak 72,98 

EAE-N HIRIA 
BIRGAITU ETA 
BERRITZEKO 
POLITIKA 
BERRIA 
BIRFORMULATU 
ETA 
ZUZENTZEA 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 43,92 
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a6.  Jardueren %a / guztira   

Banakako jardueretako etxebizitzak % 96,60 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak % 3,40 

a7.  Etxebizitza berriaren beharrak “aurreztea”, 
hiria birgaitu/berritzearen bidez 8.730 

Banakako jardueretako etxebizitzak 
(jardueren % 10) 6.810 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak (jardueren % 80) 1.920 

a8.  Hiri birgaitzeko aurrekontua (milioi €) 31 

a9. Birgaitze energetikoko etxebizitza-kopurua 2.400 

a10. Lanpostu zuzenak 2.923 

a11. Sortutako lanpostu baliokideak (zuzenak, 

zeharkakoak eta induzituak) 9.428 

a12. Estrategiaren bilakaerari buruzko urteko 
txostena   

 

a13.  Urteko sentsibilizazio-kanpaina   
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2. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

 

2.1 JARDUERA-ILDOA 

2.1. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren zuzendaritza indartzea, HBB 
politika berrian 

 

  2.1 JI - 9. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E9. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak HBB politikaren zuzendaritza 
eta ardura hartzea, honako helburu hauekin: 

 

• Estrategia, bere ezarpena, jarraipena eta eguneraketa kudeatzea. 

• Hitzarmenak adostu, ekintzak koordinatu eta Eusko Jaurlaritzako 
gainerako sail inplikatuekin eta sozietate publikoekin lankidetzan 
aritzea, bai eta foru-aldundiekin eta, bereziki, udalekin ere. Publiko 
eta pribatuaren arteko lankidetza sustatzea. 

• Solaskide zuzen eta bakarren funtzioa garatzea HBB alorrean, 

agente inplikatu guztientzat.  
• BHS, elkargo profesional, finka-administratzaile, higiezin-jabetzako 

agente, enpresa-elkarte eta politika honetan inplikatutako beste 
agenteak koordinatu eta dinamizatzea. 

• Arazoak diagnostikatu eta lehentasunak ezartzea, udalen arabera. 

• HBBrako funts ekonomikoak (ohikoak eta bereziak) kudeatzea. 

• Diseinatutako politika kudeatzeko beharrezko tresnak eta neurriak 

ezartzea. 

• Legezko eta arauzko proiektuak egin eta sustatzea, politika honi 

estaldura juridikoa emateko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERAIKINAK BIRGAITU ETA HIRIA BERRITZEKO PLAN ESTRATEGIKOA 
8.- ARDATZAK ETA JARDUERA-ILDOAK 

 

83 

2.2 JARDUERA-ILDOA 

2.2. Laguntza-sistema handitu eta HBBra egokitzea, ekimen pribatuaren jarduera 
lagunduz. 

 

  2.2 JI - 10. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E10. Laguntzak emateko irizpide berriak finkatzea, honako hauetan arreta 
berezia jarrita: 

• Eraikinaren birgaitze integrala bultzatu eta sustatzea, etxebizitzaz 
etxebizitzako ekintzak beharrean. Hori horrela, erkidegoko 
elementuak modernizatzeko helburuei lehentasuna emango zaie, 
eraikinaren eta hirigunearen ezaugarrien arabera: egitura, 
irisgarritasuna, efizientzia energetikoa, instalazioak, estalkiak, 
fatxadak... 

• Diruz lagun daitezkeen esku-hartzeen gutxieneko aurrekontua 

kontuan hartzea, lortutako kalitate-profilen arabera (efizientzia 
energetikoa, irisgarritasuna, iraunkortasuna...). 

• Laguntzen balioespena modu objektiboan lantzea, auzoaren HBBko 

plan edo programaren helburuei, edo EITk emandako gomendioei 
jarraiki. 

• Kontserbazio eta mantenu hutseko alderdien diru-laguntzak 

berraztertzea. 

• Jabe-erkidegoei babesa emateko diru-laguntzei lehentasuna ematea 

elementu komunetan, efizientzia energetikoarekin eta 
irisgarritasunarekin lotutako alderdiak hobetzeari dagokionez. 

• Laguntza publikoak erreskatatu eta itzultzeko aukera ematen duten 

formulak diseinatzea, baliabide horiekin garatutako esku-hartzean 
gainbalioak sortzen direnean. 

• Formulak diseinatzea kaudimengabeziagatiko zorrak jabetza-

erregistroan inskribatzeko, kudeatzeko eta eguneratzeko. 
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  2.2 JI - 11. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E11. Foru Ogasunei, beren eskumenen esparruan, BEZaren tasa murriztua 
(estatuaren eskumena) eta zerga-arinketa (foruaren eskumena) eskatuko zaizkio, 
etxebizitzak eta egoitza-eraikinak kontserbatu, mantendu edo modernizatzeko obra-
mota guztietarako. 

 

 

  2.2 JI - 12. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E12. Birgaitze generikorako laguntza ekonomikoen oinarria ezartzea, etxebizitzak 

eta eraikinak birgaitzeko berezko ekimenetarako, zerga-arinketaren eta BEZ 
murriztuaren zerga-laguntzetan oinarrituta.  
 

Oinarrizko irizpideak: 

• EITren gomendioak betetzea. 

• Elementu komunen eguneraketa sustatzea. 
 

 

  2.2 JI - 13. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E13. BirgaitzeBirgaitzeBirgaitzeBirgaitze----lanetarako bigarren mailako laguntza ekonomikoak ezartzealanetarako bigarren mailako laguntza ekonomikoak ezartzealanetarako bigarren mailako laguntza ekonomikoak ezartzealanetarako bigarren mailako laguntza ekonomikoak ezartzea, HBB 

programaren esparruan sustatuta, zerga-arinketaren eta BEZ murriztuaren zerga-

laguntzetan oinarrituta.  

 

Oinarrizko irizpideak: 

• Inguratzailearen efizientzia energetikoa hobetzeko eta irisgarritasun-

baldintzak hobetzeko esku-hartzea sustatzea, Eraikingintzaren Kode 
Teknikoko oinarrizko eskakizunak hobetzen dituzten emaitzak sarituz. 

 

 

  2.2 JI - 14. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E14. Desjabetzeen edo ekintza subsidiarioen kudeaketarako legezko esparru 
egokia ezartzea, beharrezkoa bada, eraikin bat osorik birgaitzeko, beren-beregi 
"beharrezko birgaitzea" dela adierazita. 
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  2.2 JI - 15. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E15. Berroneratzeko prozesuetan dauden auzoetan, eta, eraikinetan, beren elementu 
komunen birgaitzearen arabera, alokairuko etxebizitzak eta etxebizitza huts 
isolatuak ondare publikora atxikitzeko egungo funts ekonomikoak koordinatzea. 

 

 

  2.2 JI - 16. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E16. Laguntzak eta araudia egokitzea, esperientzia pilotuak amaitzean eta 
legedia eta araudi espezifikoa promulgatzean. 

 

 

  2.2 JI - 17. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E17. Kopuru bereziko eta denbora mugatuko laguntza-ildoa ezartzea, HBBren 

esperientzia pilotuetan konprometitutako/ukitutako jabe-erkidegoei. 
 

 

  2.2 JI - 18. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E18. Lehentasunezko esku-hartzea behar duten auzo eta aldeetan esku hartzeko 
programa (HIRIBER) mantendu edo berriz orientatzeko egokitasuna aztertzea. 
 

 

  2.2 JI - 19. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E19. Foruko eta tokiko administrazioen beste funtsen bidez osatu beharreko funts 
ekonomiko berezia ezartzeko bideragarritasuna aztertzea, degradazio-mugan 
dauden auzoetarako (lankidetza-hitzarmen espezifikoen bidez kudeatzen dira horiek). 
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2.3 JARDUERA-ILDOA 

2.3. Estrategiaren eta tresnen (laguntzak, kudeaketa-tresnak) informazioa eta 
komunikazioa. 

 

  2.3 JI - 20. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E20. HBBri buruzko informazioa bateratu eta hobetzea, Eusko Jaurlaritzako 
webguneen eta ZUZENEAN14 zerbitzuaren bidez. Azken horrek honakoak 
garatzen ditu: 
 

• dauden laguntzak eta horien osagarritasuna. 

• Sailaren eta beste erakunde batzuen babes-zerbitzuak. 
 

 

  2.3 JI - 21. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E21. Komunikazio-materialak prestatzea (publizitatea, dokumentalak, 
erreportajeak), HBB plan pilotuetan bildutako informazioan oinarrituta. 

 

 

  2.3 JI - 22. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E22. Intentsitate desberdineko komunikazio-kanpainak egitea, beste erakunde 
batzuekin koordinatuta: EEE, udalak, eta abar. 

 

 

 

2.4 JARDUERA-ILDOA 

2.4. Herritarren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa: mantenu-kultura sustatzea. 

 

 

  2.4 JI - 23. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E23. Komunikazio-estrategiak diseinatzea, jabeak etxebizitza eta eraikineko 
elementu komunak kontserbatu, mantendu eta hobetzeko duen ardurari buruz, 
kanpainetako lema nagusi gisa.  
 

Garai hauetako bizi-kalitatea eta konforta ahalbidetu behar dira 50 urtetik gorako 
egoitza-eraikinetan, behar bezala birgaituta. 
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  2.4 JI - 24. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E24. Komunikazio bereziko estrategiak diseinatzea, honako gaiei buruz: 
 

• Erabiltzaile guztiek etxebizitza erabiltzean eduki beharreko ohitura 

onak. 

• Kontsumo energetikoan eta praktika onean eragina duten ohiturak. 

• EB 20/20/20/2020ren konpromisoak eta egoitza-eraikinetan 

energia aurrezteko aukerak. 

• Ondare propioari balioa ematearen garrantzia. 

• Eguneroko obrak (adibidez, fatxadak margotzea) aprobetxatzeko 

aukera, birgaitze energetikorako. 
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3. ARDATZA EPE LUZERA ESPERO DEN ERAGINA 

  

Ardatz hau garatzean, HBB alorrean kudeaketa-gaitasuna indartu nahi 
da. 
Ezin da birgaitze-politika eraginkorrik eduki, kudeaketa proaktiborik 
gabe.  
Hori dela eta, Etxebizitza Saileko funtzio eta zerbitzuak HBB alorrean 
indartzearekin batera, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeekin 

lankidetzan, EAEko lurralde osora hedatu nahi da politika hau, era 
eraginkorrean, Birgaitzeko Hirigintza Sozietateek osatzen dituzten 
gertuko bulegoen bidez edo elkargo profesionalek sor ditzaketen 
bulegoen bidez, beren esperientzia eta jakintza aprobetxatuz eta 
bultzatuz. 
Baliabide ekonomikoez harago, birgaitze-lanetarako eman daitezkeen 
laguntzarik onenak kudeaketa eta aholkularitza tekniko espezializatua 
eta independentea dira. 

 

 

 

3. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK 

3.1. Udal, BHS, elkargo profesional, higiezin-jabetzako agente, finka-

administratzaile eta hiriko jabe-elkarteen gaitasunak indartu eta 
aprobetxatzea. 

3.2. Arreta zuzeneko estaldura handitzea, EAEko lurralde osoari 
informazioa, kudeaketa eta aholkularitza teknikoa errazteko. 

 

3.3.  Administrazio-prozedurak sinplifikatzea. 

 

8.3.                                             3. ARDATZA: KUDEAKETA PROAKTIBOAREN GAITASUNA 

INDARTZEA HIRIA BIRGAITU ETA BERRITZEARI DAGOKIONEZ, EAE-KO 

LURRALDE OSORA HEDATUZ 
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3. ARDATZA ADIERAZLEAK 2013 XEDEAK 

a1. EAEn bizi eta gertuko bulegoen arreta duten 

biztanleen %a, estrategian laguntzen duten 

udalerrietan. 

% 100 

a2. Elkargo profesionalen Sailburuordetzarekin egin 

diren eta  estrategia garatzen laguntzea helburu 
duten lankidetza-hitzarmenen kopurua. 

4 

 

a3.  Elektronikoki tramitatutako birgaitze-espedienteen 

kopurua. 

% 100 

 

 

3. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

 

3.1 JARDUERA-ILDOA 

3.1.  Udal, BHS, elkargo profesional, higiezin-jabetzako agente, finka-
administratzaile eta hiriko jabe-elkarteen gaitasunak indartu eta aprobetxatzea. 

 

  3.1 JI - 25. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E25. BHSak udaletako eta Eusko Jaurlaritzako informazio eta kudeaketa 
eskuordetuaren leihatila bakar bihurtzea, apurka-apurka, Ordezkaritzen lana 
laguntza-espedienteen tramitazio-prozeduraren amaieran oinarrituz. 
 

•  

 

  3.1 JI - 26. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E26. Eusko Jaurlaritza, udal, eta arkitektoen eta arkitekto teknikoen elkargo 
profesionalen artean hitzarmen zehaztuak ezartzea, HBB politika berriaren 
helburuak betetzeko, herritarren informazio, aholkularitza tekniko eta arreta 
profesionalerako beharrak hobeto estaltzen lagun dezaten. 

•  
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  3.1 JI - 27. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E27. BHSen jarduera-eremua hedatu eta xede soziala zabaltzea, udalerri eta 
eskualdeen barruan: alde zaharretatik 1980. urtearen aurreko egoitza-sare 
guztietara. 
 

Funtziorik tradizionalenez gain, eta BIA eta Alde degradatuak ahaztu gabe, honakoak 
egin daitezke, besteak beste: 

• Auzoen HBB beharrei buruzko diagnostikoa.  
• HBB programen idazketa eta kudeaketa.  
• Auzokideen elkarte eta erkidegoei laguntza.  

• Birgaitze-lanen sustapena. 

 

  3.1 JI - 28. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E28. BHS, arkitektoen eta arkitekto teknikoen elkargo profesional, finka-
administratzaile, higiezin-jabetzako agente, hiriko jabe-elkarte eta enpresa-elkarteen 
artean topaketa-foroa ezartzea, lankidetza, informazio-trukaketa, prestakuntza-

beharrak, kudeaketa eta HBB politikaren legezko eta arauzko eskakizunak sustatzeko. 
•  
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3.2 JARDUERA-ILDOA 

3.2.  Arreta zuzeneko estaldura handitzea, EAEko lurralde osoari informazioa, 
kudeaketa eta aholkularitza teknikoa errazteko. 

 

  3.2 JI - 29. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E29. Gertuko bulego berrien sorrera sustatzea, diziplina anitzetan. Horretarako, 
formula egokia bilatuko da, ahal dela eskualde-mailakoa, BHSrik gabeko lurraldeetan, 
mankomunitatea, koadrila eta garapen-agentzien ondoriozko sinergiak 
aprobetxatuko dira, auzoei buruzko inbentarioen lehentasunezko esku-hartzea behar 
duten udalerri gisa identifikatutakoak aztertuko dira eta udalerri txikien edo landa-
udalerrien berezitasunei erantzuna emango zaie. 
 

 

 

3.3 JARDUERA-ILDOA 

3.3.  Administrazio-prozedurak sinplifikatzea. 

 

  3.3 JI - 30. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E30. Birgaitze-espedienteen tramitazio elektronikoa bultzatzea, herritarrak 
zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 
Legea betez. 
 

 

  3.3 JI - 31. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 
 

 

E31. Laguntza-espedienteak tramitatzeko egungo prozedurari buruzko 
entzunaldia egitea, etxebizitza-jabe bakoitzeko diru-sarreren baldintza 
subjektiboetan oinarrituta. 
 

Sinplifikazio posibleak identifikatzea, jabe-erkidegoei zuzendutako eta helburu 
argiagoak (elementu komunak modernizatzea eta irisgarritasuna eta efizientzia 
energetikoa hobetzea, besteak beste) lortzeko laguntzen hipotesitik. 
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4. ARDATZA EPE LUZERA ESPERO DEN ERAGINA 

  

HBBk izaera “poliedrikoa” du, etxebizitzaz gain beste errealitate 
batzuek ere eragina baitute: demografia (jaiotza-tasa, bizi-itxaropena, 
bizikidetza-unitateen egitura...), alderdi sozialak (biztanleriaren 
jatorria, kultura, ohiturak...), jarduera ekonomikoak (langabezia-tasa, 
prestakuntza-maila, auzoan dauden jarduera ekonomikoen indizea, 
zerbitzuen eskaintza eta eskariaren dibertsifikazioa...), oinarrizko 

azpiegiturak, ekipamenduak, eta abar.  
 

Ikuspegi desberdinetatik egiten den inplikazio hori da, hain zuzen ere, 
auzoetako jarduera integratuaren oinarria. Ondorioz, ardatz honetan 
garatu beharreko jardueraren eraginak kooperazioa indartu behar du, 
honako helburu hauek lortzeko: 
 

• Jardueren zeharkakotasuna eta diziplina-aniztasuna 

bermatzea. 

• Baliabide publikoen erabileran eraginkortasuna hobetzea. 

• HBBren eragin soziala hobetzea. 

• Ingurumen, ekonomia, gizarte eta lurraldearen 

iraunkortasuna bultzatzea. 

• Jardueretan kalitatea hobetzea. 

• Birgaitze-kultura eta bere suspertzea indartzea. 

 

8.4.                                                            4. ARDATZA:  INPLIKATUTAKO BESTE 

AGENTE BATZUEKIN LANKIDETZAN ARITZEA (ERANTZUKIDETASUNA)  
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4. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK 

4.1. Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE) lankidetzan aritzea, 

efizientzia energetikoa hobetzeari eta energia berriztagarriak 
erabiltzeari dagokienez politika bateratua egiteko orduan. 

 

4.2. Eusko Jaurlaritza, aldundi eta udalen politika sozialekiko 

koordinazioa sustatzea. 

4.3. Foru-ogasunekin adostasuna bilatzea, EAE osoan birgaitze-lanak 

nahikoa sustatuko dituen zerga-politika koherentea garatzeko. 

4.4. Foru-aldundiekin koordinazioa izatea, auzoak eta alde behartsuak 
berriz urbanizatu eta ekipamenduz hornitzeko laguntzen programa 
sortze aldera. 

4.5. Europako baliabideak lortzea. 

4.6. Finantza-erakundeekin hitzarmenak bilatzea. 

 

 

4.7. Beste agente batzuekin lankidetzan aritzea, HBB politika 
bideragarria izan dadin eta hiri-hazkunde hedakorraren alternatiba 
legez finka dadin. 

 

ARDATZA ADIERAZLEA GUZTIRA 

4. ARDATZA a1. Foru-aldundiekin esparru-akordioa 
egitea, hiria birgaitu eta berroneratzeko 
politikaren zergak modu homogeneoan 
arautzeko. 

 
2010 - 2011 

a2. Berogailuaren eskari energetikoa 
murriztea, etxebizitza-eraikinetan 
birgaitze energetikoa eta integrala egin 
ostean. 

bataz beste % 45 

a3. Aurreikusitako aurrezkia   

(€) urteko tarifan 2.424.709 

CO2 tona urtean 8.299,37 

kW orduko 21.556.800 

INPLIKATUTAKO 
BESTE AGENTE 
BATZUEKIN 
LANKIDETZAN 
ARITZEA 
(ERANTZUKIDETAS
UNA) 

Petrolioaren tona baliokideak  5.654 
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4. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

 

4.1 JARDUERA-ILDOA 

4.1.  Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE) lankidetzan aritzea, efizientzia 
energetikoa hobetzeari eta energia berriztagarriak erabiltzeari dagokienez 
politika bateratua egiteko orduan. 

 

  4.1 JI - 32. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E32. EEEren eta Sailaren laguntzak koordinatzea birgaitzeari dagokionez, 
bikoiztasunak saihestuz eta horien arteko bateragarritasuna bermatuz.  
 

• Administrazio-prozeduren multzo komuna bilatzea, administrazioan 

koordinazio handiagoa lortzeko. 

• “20/20/20” konpromisoetarantz bateratzea. 
 

 

 

  4.1 JI - 33. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E33. Etxebizitza Sailaren eta EEEren artean lankidetza-hitzarmena diseinatzea, 
dagoen etxebizitza-parkeko birgaitze energetikoa berritzeko ekintza bateratuak 
indartze aldera. Honakoak jorratuz, esate baterako: 
 

• Materialak, kalitate-prezio harremana, eraikuntza-sistemak. 

• Interes kulturaldun sare eta eraikinetarako irtenbide bideragarriak. 

• Irtenbideen amortizazioa eta errentagarritasuna. 

• District heating  delakoa sare finkatuetarako. 

• Aurrezteko helburuak, Eraikingintzaren Kode Teknikoaz harago. 

• HBB politika CO2 isurien merkatuaren logikan integratzea. 

• Dauden eraikinen ziurtagiri energetikoa. 
•  

 

  4.1 JI - 34. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

E34. Alkateen Europako Itunaren orientazioak zabaltzea. EEEk sinatutako itun 

honen bidez, udalek aurkeztu beharreko Energia Iraunkorrerako Ekintza Planak 
(urtebeteko epean, sinatu ondoren zenbatzen hasita) auzo eta multzo eraikietako HBB 
programekin lotzen dira, besteak beste. 
 http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/CoM_text_layouted/Texte_Convention_ES.pdf 

•  
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4.2 JARDUERA-ILDOA 

4.2.  Eusko Jaurlaritza, aldundi eta udalen politika sozial eta sektorialekiko 
koordinazioa. 

 

  4.2 JI - 35. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

E35. Gizarte Politika, Osasun, Merkataritza, Kultura, Hezkuntza eta abarretako 
arduradunekin lankidetza-akordioak diseinatzea, benetako HBB politika integratua 
martxan jartzeko, eta, horrela, auzoetan jarduera kultural, ekonomiko eta komertziala 
sustatzeko. 
 

 

 

4.3 JARDUERA-ILDOA 

4.3.  Foru-ogasunekin adostasuna bilatzea, EAE osoan birgaitze-lanak nahikoa 
sustatuko dituen zerga-politika koherentea garatzeko. 

 

  4.3 JI - 36. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E36. Etxebizitzen birgaitze-lanetako zergei buruzko txostena egitea, obra 
berriarekin alderatuta, hiru lurralde historikoetan: 

• Dauden zerga-laguntzak aztertzea. 

• HBB politikak altxor publikoari eragiten dizkion itzulkinei buruz 

sakontzea, oin berriko eraikuntzakoekin alderatuta. 

• Ez esku-hartzearen kostua aztertzea: zeintzuk diren inplikazioak 

gizarte eta osasuneko beharretan, CO2 isurien kuotetan..., baldin eta 
HBB politika garatzen ez bada. 
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  4.3 JI - 37. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E37. Foru-aldundiekin esparru-akordioa negoziatzea, EAEko lurralde osoan eta 
herritar guztiengan homogeneoak izango diren HBBrako zerga-laguntzak 
ezartzeko: 

• Etxebizitza berriak dituen pareko zerga-arinketak ezartzeko aukera 

sakontzea, birgaitze-lanetan udalaren eta foruaren zergatik 
eratorritako eraginak argi eta garbi konpentsatzen saiatuz, diru-
sarreren mugarik gabe, eta etxebizitza-erosketaren zerga-abantailak 
etxebizitzen birgaitzera migratzen direlarik, pixkanaka-pixkanaka. 

• 1980 baino lehenagoko etxebizitza erosteagatik zerga arintzeko 

aukera hedatzea, baldin eta eraikineko elementu komunak birgaituko 
badira. 

 

 

 

4.4 JARDUERA-ILDOA 

4.4. Foru-aldundiekin koordinazioa izatea, auzoak eta alde behartsuak berriz 
urbanizatu eta ekipamenduz hornitzeko laguntzen programa sortze aldera. 

 

  4.4 JI - 38. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E38. Instituzio arteko laguntza-esparru orekatua sortzea, hiria berriz urbanizatu 
eta ekipamenduak berrezartzeko, dauden ekimen batzuk erreferentziatzat hartuta 
(adibidez, Arabako Foru Aldundiaren ekintzak ARABARRIren bidez, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren ekimenak, eta SURADESA birgaitze energetikorako, bai eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak egoitza-lurzorua urbanizatzeko egindako ekimenak ere). 
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4.5 JARDUERA-ILDOA 

4.5.  Europako baliabideak lortzea. 

 

  4.5 JI - 39. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E39. EEErekin lankidetzan, egungo laguntzak aztertu eta Etxebizitza Sailak 

zuzendutako kudeaketa egitea, efizientzia energetikoaren birgaitzea sustatzeko eta 
egungo eraikuntzetarako irisgarritasuna hobetzeko Europako funtsak lortze aldera. 

 

  4.5 JI - 40. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E40. Beste laguntza-bide batzuk eta Europako funts batzuk aztertzea, ez 

daudenak nahitaez eremu energetikoarekin lotuta, Saileko sozietate publikoek AVSn18 
(Etxebizitza eta Lurzoruaren Sustatzaile Publikoen Elkarte Espainiarra), eta, horren 
bidez, CECODHASen19 (Etxebizitza Sozialaren Europako Batzordea) parte hartzen 
dutela aprobetxatuz. 

 

 

4.6 JARDUERA-ILDOA 

4.6.  Finantza-erakundeekin hitzarmenak bilatzea. 

 

  4.6 JI - 41. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E41. Finantzazio-formula bereziak sustatu / hitzartzea jabe-erkidegoentzat, 
Etxebizitza Sailburuordetzarekin lankidetzan diharduten finantza-erakundeetan 
kreditu bereziak lortzeko. 
 

 

  4.6 JI - 42. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E42. Finantza-erakundeek HBB politikan parte hartzeko akordioak diseinatzea. 
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4.7 JARDUERA-ILDOA 

4.7.  Beste agente batzuekin lankidetzan aritzea, HBB politika bideragarria izan 
dadin eta hiri-hazkunde hedakorraren alternatiba legez finka dadin. 

 

  4.7 JI - 43. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E43. Jabe-elkarteekin elkarlanean aritzea, mantenu-kultura eta HBB politika berria 
sustatzeko. 
  

 

  4.7 JI - 44. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E44. Arkitektoen eta arkitekto teknikoen elkargo profesionalekin lankidetzan 
aritzea gertuko bulegoak martxan jarri eta HBB alorrean bereziki kualifikatutako 
profesionalak prestatzeko orduan, arreta tekniko kualifikatu eta fidagarria 
bermatzeko eta HBB politikaren laguntza, behar eta eskakizunen dibulgazio nahikoa 
eta zabala ziurtatzeko. 
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  4.7 JI - 45. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E45. Finka-administratzaileen elkargo profesionalekin elkarlanean aritzea HBB 
alorrean bereziki kualifikatutako profesionalak prestatzeko orduan, jabe-erkidegoekin 
elkarrizketa egokia bermatu ahal izateko. Horrela, beharrezko akordioak sustatu eta 
bultzatuko dira eta HBB politikaren laguntza, behar eta eskakizunen dibulgazio 

nahikoa eta zabala ziurtatuko da. 
 

 

  4.7 JI - 46. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E46. “ERAIKUNE, Euskadiko Eraikuntzaren klusterra” elkartearekin elkarlanean 
aritzea lan-talde espezifikoak eratzeko, eraikuntzaren sektoreko balio-kateko agente 

guztiek osatuta, HBB alorrean berrikuntza garatu eta aplikatu ahal izateko. 
Horretarako, agente desberdinen prestakuntza-beharrak, segurtasunarekin lotutako 
gaiak, dauden materialak, lanak martxan jartzeko unea eta HBB politikaren 
ondoriozko baldintzak eta eskakizunak aztertuko dira. 
 

 

  4.7 JI - 47. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E47. Unibertsitatearekin elkarlanean aritzea prestakuntza akademiko, 

graduondoko titulu, ikasketa espezifiko eta ikerketarako taldeen prestakuntzarako, 
HBBri, kudeaketari eta prozesuei dagokienez. 
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5. ARDATZA EPE LUZERA ESPERO DEN ERAGINA 

  

Hiria birgaitzeko eta berroneratzeko lanak arautzen dituen araudia 
1983koa da. Data horretatik aurrera aldaketa txikiak sartu dira, baina 
funtsa ez da aldatu. 
 

Era berean, indarrean dagoen hirigintzako araudia (2/2006 Legea) 
lurzoru urbanizagarrien garapena eta kudeaketa bermatzeko 
beharrezko ekintza eta mekanismoetan oinarritzen da funtsean. Lege 

hau, aurrekoak bezala, hirien hazkunde-eredu hedakorrean egituratuta 
eta oinarrituta dago. 
 

HBB politika sistematikoaren erronkek agerian uzten dute hiri-lurzoruan 
esku hartzeko hirigintza-tresna tradizionalak urriak izan daitezkeela. 
Hori dela eta, jarduera horren ondorioz ardatz honetan espero den 
eragina honakoa da: EAEn eraikinak birgaitzeko eta auzoak eta 
eskakizunak berritzeko erronkari eraginkortasunez aurre egingo dioten 
legezko tresnak eta araudiak izatea.  

 

 

 

5. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK 

 5.1. HBB eragiketen estaldura juridikoa bermatzeko beharrezko legezko 

eta arauzko oinarria prestatzea. 

 

 

 

5. ARDATZA ADIERAZLEAK 2013 XEDEAK 

 a1. Eraikinak birgaitu eta auzoak berritzeko 
politika garatu eta gauzatzeko beharrezko 
tresna juridikoak barne hartzen dituen legea 
egitea. 

2010 -2011 

 a2. Legea araudi-aldetik garatzea. 2011-2012 

 

 

 

 

8.5.                                                        5. ARDATZA: EGUNGO LEGEZKO TRESNAK ETA 

ARAUDIAK BERRIKUSTEA 
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5. ARDATZA JARDUERA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

 

5.1 JARDUERA-ILDOA 

5.1. HBB eragiketen estaldura juridikoa bermatzeko beharrezko legezko eta arauzko 
oinarria egitea. 

 

  5.1 JI - 47. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

E47. HBB politika babestuko duen Legea (eta arauzko garapena) egitea, honako 
alderdiak jasoko dituena, besteak beste: 

Kontserbazioko oinarrizko betebeharrei dagokienez. 
• Jabeak eta jabe-erkidegoak duten kontserbazio-betebeharra. 

• Eraikinen Ikuskapen Teknikoa. 

• Efizientzia energetikoa.  
• Dauden eraikinen ziurtagiri energetikoa. 

• Administrazioak ostatua emateko duen beharraren irismena. 

• Beste batzuk. 

HBB plangintzaren tresnak berrikusteari dagokionez: 
• Etxebizitza-parkearen eta bere kontserbazio-egoeraren inbentarioak 

eta datu-baseak. 

• Auzoetako eta hiri-multzoetako HBB planak eta programak. 

Plangintza orokorraren pareko maila. 
• Eraikin-multzoen planak eta proiektuak. 

• Jarduera-motak HBBn. 

• Espazio publikoa, azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzeko planak 
eta programak. 

• Gainbalioen sorrera dentsitatea berrezartzearen edo hazkundearen 
bidez, HBB finantzatzeko. Hainbanaketa. 

• Proiektu eta obren kudeaketa. Egikaritze-aginduak. 
• Agente birgaitzailea. 

• Kaudimengabeziaren kasu bereziak kudeatzeko funts ekonomiko 

bereziak. 

• Beste administrazio batzuekin koordinatutako estrategiak. 

• Esperientzia pilotuak. 
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  5.1 JI - 48. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E48. Hiria birgaitu eta BERRONERATZEKO laguntzetarako aginduen irizpideak 
berrikustea.  

 

Laguntzak emateko irizpide berriak finkatzea, honako hauetan arreta berezia jarrita: 
 

• Eraikinaren birgaitze integrala sustatzea, etxebizitzaz etxebizitzako 
ekintzak beharrean. Hori horrela, erkidegoko elementuak 
modernizatzeko helburuei lehentasuna emango zaie, eraikinaren eta 
hirigunearen ezaugarrien arabera: egitura, irisgarritasuna, efizientzia 
energetikoa, instalazioak, estalkiak, fatxadak... 

• Diruz lagun daitezkeen esku-hartzeen gutxieneko aurrekontua 

berrikusi eta zehaztea. 

• Laguntzen balioespena modu objektiboan lantzea, HBB plan edo  

programako helburuei edo EITk emandako gomendioei jarraiki. 

• Kontserbazio eta mantenu hutseko alderdien diru-laguntzak 

berraztertzea. 

• Laguntza ekonomikoak elementu komunetan esku hartzeko 

laguntzetara bideratzea. 

• Laguntza publiko bereziak erreskatatzeko aukera ematen duten 

formulak diseinatzea, esku-hartzean gainbalioak dauden 
kasuetarako. 

• Formulak diseinatzea kaudimengabeziagatiko zorrak jabetza-

erregistroan inskribatzeko, kudeatzeko eta eguneratzeko. 
 

 

  5.1 JI - 49. EKINTZA 2010 2011 2012 2013 + 

 

E49. Obra berrirako araudi sektoriala HBBren beharretara egokitzen dela 
bultzatu edo sustatzea.  
 

• Irisgarritasunaren Legea. 

• Eraikingintzaren Kode Teknikoa. 

• Indarrean dagoen hirigintza-plangintza. 

• Jabari publikoaren okupazioa ahalbidetzea (baldintza hori galdu 

gabe), efizientzia energetikoa, irisgarritasuna edo/eta 
bizigarritasuna hobetzeko. 

• EITren Araudia, HBB politika proaktiboaren esparruan. 

• Jabetza Horizontalaren Legea (estatukoa). 
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9. PLANAREN KONTROL ETA 
JARRAIPENERAKO AGINTE-TAULA 
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PLANAREN KONTROL ETA JARRAIPENERAKO AGINTE-TAULA 

 

Jarraian, planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko aginte-taula integrala 

aurkeztu da, behintzat plana ezartzeko lehenengo urratsei dagokienez. 

Izan ere, kontuan hartu behar da planak berak egungo informazio 

objektiboaren eta ezagutza integratuaren defizita planteatzen duela, 

lurralde osoan esku hartzeko lehentasunak ezarri eta helburuak zehazteko. 

Hortik dator 1. ardatzaren planteamendua: Diagnostikoa sakontzea eta 

lehentasunetan oinarritutako esku-hartzea sustatzea 

 

Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko aginte-taula integrala ezartzea, 

beraz, tresna bizia da eta hobetu egin daiteke, bere ezarpena aurrera doan 

heinean. 
  

Planaren jarraipena erraztuko duen aginte-taula ezartzearen azken 

helburua honakoa da: jardueraren eraginkortasunean edo berehalako 

emaitzetan soilik pentsatu beharrean (garatutako jarduera-kopurua, 

emandako laguntzen bolumena eta egindako inbertsioen bolumena), epe 

luzera lortu nahi diren eragin eta ondorioak jorratzea, apurka-apurka eta 

beharrezko informazioa eskuratu ahala, eta zerbitzuak gizartearen eskari 

eta beharretara egokitzea, nahiz eta prozesu hau neurtzeko zailagoa den.  

 

Aginte-taulak HBBPEn jasotako ekintza desberdinen egikaritze-maila neurtu 

eta kontrolatzeko erabiliko diren adierazleak definitzen ditu. Horietako 

bakoitzaren ezaugarri ezberdinak eta ekintza-aniztasuna ikusita, adierazle 

kuantitatiboak (haztatzeko errazagoak) eta kualitatiboak (balorazio 

zailagoa dutenak) daude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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Lehenengoetarako zenbakien datuak erabiltzen dira, eta, bigarrenetarako, 

aldiz, jarduera zehatzaren egikaritza zehatzaren bidez edo jarduerarekin 

lortutako eraginaren bidez egin behar da ebaluazioa. 

 

Jarraian ikusten diren tauletan, era sintetikoan jaso dira aurreko 

kapituluetan zehaztutako ardatz eta ekintza desberdinetan landutako 

adierazle guztiak. 

 

 

 

Hiria Birgaitu eta Berroneratzeko 2010-2013 Plan Estrategikoaren jarraipenerako 

aginte-taula (1. ardatza) 

 

ARDATZAK ADIERAZLEA 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA 

a1.  80ko hamarkadaren aurreko 
eraikin eta auzoei buruzko 
inbentarioa, EAEn. 

    
 

a2.  Hiria birgaitu eta 
berroneratzeko politikaren 
jarraipen eta ebaluaziorako 
sistema espezifikoa, Udalei 
eta BHSei irekia. 

    

 

a3.  Zaintza teknologiko eta 
estrategikorako sistema. 

    
 

a4.   Sailak partaidetza duen 
nazioarteko sareen kopurua. 

1  1  2 

a5.   HBB plan pilotuen 
garapenerako sinatutako 
hitzarmen-kopurua. 

2 3 4  9 

 

1. ARDATZA 

DIAGNOSTIKO
A SAKONTZEA 
eta 
lehentasunetan 
oinarritutako 
esku-hartzea 

sustatzea 

 

 

a6.   HBBri buruzko jardunaldi-
kopurua EAEn. 

1 1 1 1 4 
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Hiria Birgaitu eta Berroneratzeko 2010-2013 Plan Estrategikoaren jarraipenerako 

aginte-taula (2. ardatza) 

 

ARDATZAK ADIERAZLEA 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA 

a1.  Birgaitutako etxebizitza-kopurua: 18.200 17.400 17.300 17.600 70.500 

Banakako jardueretako etxebizitzak 18.000 17.000 16.500 16.600 68.100 

Eraikinen birgaitze integraletako jardueretako 

etxebizitzak 200 400 800 1.000 2.400 

a2.  Etxebizitza bakoitza birgaitzeko batez 

besteko diru-laguntza: (€ etxebizitzako)           

Banakako jardueretako etxebizitzak 1.000 1.000 800 700 875 

Eraikinen birgaitze integraletako jardueretako 

etxebizitzak 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

a3.  BirgaitzeBirgaitzeBirgaitzeBirgaitze----lanetarako laguntzen lanetarako laguntzen lanetarako laguntzen lanetarako laguntzen 

zenbatekoa (milioi zenbatekoa (milioi zenbatekoa (milioi zenbatekoa (milioi €)€)€)€) 21,00 23,00 25,20 26,62 95,82 

Banakako jardueretako etxebizitzak 18,00 17,00 13,20 11,62 59,82 

Eraikinen birgaitze integraletako jardueretako 

etxebizitzak 3,00 6,00 12,00 15,00 36,00 

a4.  Birgaitzea4.  Birgaitzea4.  Birgaitzea4.  Birgaitze----lan bakoitzeko sortutako lan bakoitzeko sortutako lan bakoitzeko sortutako lan bakoitzeko sortutako 

bolumen ekonomikoa, guztira (milioi bolumen ekonomikoa, guztira (milioi bolumen ekonomikoa, guztira (milioi bolumen ekonomikoa, guztira (milioi €)€)€)€) 306,12 302,54 266,04 253,01 1.127,71 

Banakako jardueretako etxebizitzak 293,40 277,10 215,16 189,41 975,07 

Eraikinen birgaitze integraletako jardueretako 

etxebizitzak 12,72 25,44 50,88 63,60 152,64 

a5. Zergaa5. Zergaa5. Zergaa5. Zerga----itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen itzulkina (BEZ+EIOZ+Sozietateen 

Zerga) (milioi Zerga) (milioi Zerga) (milioi Zerga) (milioi €)€)€)€) 25,62 28,06 30,74 32,48 116,90 

Banakako jardueretako etxebizitzak 21,96 20,74 16,10 14,18 72,98 

Eraikinen birgaitze integraletako jardueretako 

etxebizitzak 3,66 7,32 14,64 18,30 43,92 

a6.  Jardueren %a / guztira 
          

Banakako jardueretako etxebizitzak 
% 98,90 % 97,70 % 95,38 % 94,32 % 96,60 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 

% 1,10 % 2,30 % 4,62 % 5,68 % 3,40 

a7. Etxebizitza berriaren beharrak murriztea, 
hiria birgaitu/berroneratzearen bidez. 

1.960 2.020 2.290 2.460 8.730 

Banakako jardueretako etxebizitzak 
1.800 1.700 1.650 1.660 6.810 

Eraikinen birgaitze integraletako 
jardueretako etxebizitzak 

160 320 640 800 1.920 

a8.  Hiri birgaitzeko aurrekontua (milioi €) 
16,50 4,92 11,50 12,95 46 

 

2. ARDATZA 

EAEn hiria birgaitu 
eta berroneratzeko 
POLITIKA BERRIA 
BIRFORMULATU 
ETA ZUZENTZEA 

 

a9. Birgaitze energetikoko etxebizitza-
kopurua 

200 400 800 1.000 2.400 
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ARDATZAK ADIERAZLEA 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA 

a10. Lanpostu zuzenak 
793 784 689 656 2.923 

a11. Sortutako lanpostu baliokideak 
(zuzenak, zeharkakoak eta induzituak) 

2.559 2.529 2.224 2.115 9.428 

a12.  Estrategiaren bilakaeraren urteko 
txostena. 

Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana  

a13.  Urteko sentsibilizazio-kanpaina. 
Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana 

Urteroko 

lana  
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Hiria Birgaitu eta Berroneratzeko 2010-2013 Plan Estrategikoaren jarraipenerako aginte-taula (3. 

ardatza) 

 

ARDATZAK ADIERAZLEA 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA 

a1. EAEn bizi eta gertuko 
bulegoen laguntza duten 
biztanleen %a, estrategian 
laguntzen duten 
udalerrietan. 

 % 35 % 75 % 100 % 100 

a2. Elkargo profesionalen 
Sailburuordetzarekin egin 
diren eta estrategia 
garatzen laguntzea 
helburu duten lankidetza-
hitzarmenen kopurua. 

 2 2  4 

3. ARDATZA 

KUDEAKETA-
GAITASUNA 
INDARTZEA hiria 

birgaitu eta 
berroneratzeari 
dagokionez, 
EAEko lurralde 
osora hedatuz 

a3. Elektronikoki 
tramitatutako birgaitze-
espedienteen kopurua. 

  % 50 % 100 % 100 

a1. Foru-aldundiekin esparru-
akordioa egitea, hiria 
birgaitu eta berritzeko 
politika berriaren zergak 
modu homogeneoan 
arautzeko. 

     

a2. Berogailuaren eskari 
energetikoa murriztea, 
etxebizitza-eraikinetan 
birgaitze energetikoa eta 
integrala egin ostean. 

% 45     

a3. Aurreikusitako aurrezkia:      

(€) urteko tarifan 904.933,09 897.315,95 954.125,10 

999.339,8

1 3.755.714 

CO2 tona urtean 2.172,23 2.153,94 2.290,31 2.398,84 9.015,32 

kW orduko 8.045.280 7.977.560 8.482.620 8.884.600 

33.390.06

0 

4. ARDATZA 

Inplikatutako BESTE 
AGENTE 
BATZUEKIN 
LANKIDETZAN 
ARITZEA 
(erantzukidetasuna) 

 

 

Petrolioaren tona baliokideak  1.978,83 1.892,62 2.030,96 2.135,21 8.038 
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Hiria Birgaitu eta Berroneratzeko 2010-2013 Plan Estrategikoaren jarraipenerako aginte-taula (5. 

ardatza) 

 

ARDATZAK ADIERAZLEA 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA 

a1.  Eraikinak birgaitu eta 
auzoak berritzeko 
politika garatu eta 
gauzatu ahal izateko 
beharrezko tresna 
juridikoak barne hartzen 
dituen legea egitea. 

     

5. ARDATZA 

EGUNGO 
LEGEZKO 
TRESNAK ETA 

ARAUDIAK 
BERRIKUSTEA 

a2. Legea araudi-aldetik 
garatzea. 
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2010-2013KO PROGRAMA EKONOMIKOA 

 

1. eranskina. 2010-2013ko Programa Ekonomikoa (1-2 ardatzak) milioi eurotan 
 

ARDATZAK JARDUERA-ILDOA 2010 2011 2012 2013 

1.1. Ahulezia-parametroak zehaztea eta 1980 baino 
lehenagoko EAEko Auzo eta Eraikinei buruzko 
Inbentarioa egitea, esku hartzeko lehentasunen 
identifikazio eta programaziorako oinarri gisa. 0,15 0,46     

1.2.  HBB alorreko kudeaketa eta zaintza 
estrategikorako sistema informatikoa diseinatzea.   0,25 0,25   

1.3.  HBB planifikatzeko esperientzia pilotuak eta esku-
hartzeak egitea, auzoetan edo multzo eraikietan. 2,6 1,05 4,1 5,5 

1. ARDATZA 

DIAGNOSTIKOA 
SAKONTZEA ETA 
LEHENTASUNETAN 
OINARRITUTAKO ESKU-
HARTZEA SUSTATZEA 

 

1.4.  HBB alorreko ezagutza kudeatzea. 0 0,25 0,1 0,1 

2.1. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren 
zuzendaritza indartzea, HBB politika berrian.     

2.2.  Laguntza-sistema handitu eta HBBra egokitzea, 
ekimen pribatuaren jarduera lagunduz.     

Etxebizitzak birgaitzeko laguntzak, 12. jarduera 
18,00 17,00 13,20 11,62 

Eraikinak birgaitzeko laguntzak, 13. jarduera 
3,00 6,00 12,00 15,00 

Lehentasunezko esku-hartzea behar duten auzo 

eta aldetan esku hartzea. 18 eta 19. jarduerak 
16,50 1,05 4,10 5,50 

 

2. ARDATZA 

EAE-N HIRIA BIRGAITU 
ETA BERRONERATZEKO 
POLITIKA BERRIA 
BIRFORMULATU ETA 
ZUZENTZEA 

 

2.3/2.4.  HBB politika berriaren estrategia eta tresnen 
(laguntzak, kudeaketa-tresnak) informazioa eta 
komunikazioa indartzea.  

         Herritarren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa: 
mantenu-kultura sustatzea. 

 

0 0,25 0,75 0,5 

 

1. ERANSKINA 
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1. eranskina. 2010-2013ko Programa Ekonomikoa (3-4-5 ardatzak) milioi eurotan 
 

ARDATZAK JARDUERA-ILDOA 2010 2011 2012 2013 

3.1. Udal, BHS, elkargo profesional, higiezin-jabetzako 
agente, finka-administratzaile eta hiriko jabe-
elkarteen gaitasunak indartu eta aprobetxatzea. 

    

3.2.  Arreta zuzeneko estaldura handitzea, EAEko 
lurralde osoari informazioa, kudeaketa eta 
aholkularitza teknikoa errazteko. 

 0,1 0,1 0,1 

3. ARDATZA 

KUDEAKETA 
PROAKTIBOAREN 
GAITASUNA INDARTZEA 
HIRIA BIRGAITU ETA 
BERRONERATZEARI 
DAGOKIONEZ, EAE-KO 
LURRALDE OSORA 
HEDATUZ 

3.3. Administrazio-prozedurak sinplifikatzea.     

diseinua   
4.1.  Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE) 

lankidetzan aritzea, efizientzia energetikoa 
hobetzeari eta energia berriztagarriak erabiltzeari 
dagokienez politika bateratua egiteko orduan.  Esku-hartzeak 

diseinua   4.2. Eusko Jaurlaritza, aldundi eta udalen politika sozial 
eta sektorialekiko koordinazioa. 

 Esku-hartzeak 

4.3. Foru-ogasunekin adostasuna bilatzea, EAE osoan 
birgaitze-lanak nahikoa sustatuko dituen zerga-
politika koherentea garatzeko. 

    

4.4. Foru-aldundiekin koordinazioa izatea, auzoak eta 
alde behartsuak berriz urbanizatu eta 
ekipamenduz hornitzeko laguntzen programa 
sortze aldera. 

    

 

4. ARDATZA 

INPLIKATUTAKO BESTE 
AGENTE BATZUEKIN 
LANKIDETZAN ARITZEA 
(ERANTZUKIDETASUNA) 

 

 

4.5. Beste agente batzuekin lankidetzan aritzea, HBB 
politika bideragarria izan dadin eta hiri-hazkunde 
hedakorraren alternatiba legez finka dadin. 

    

5. ARDATZA 

EGUNGO LEGEZKO 
TRESNAK ETA ARAUDIAK 
BERRIKUSTEA 

5.1. HBB eragiketen estaldura juridikoa bermatzeko 
beharrezko legezko eta arauzko oinarria egitea. 0 0,25   

2010201020102010----2013 PROGRAMA EKONOMIKOA, GUZTIRA2013 PROGRAMA EKONOMIKOA, GUZTIRA2013 PROGRAMA EKONOMIKOA, GUZTIRA2013 PROGRAMA EKONOMIKOA, GUZTIRA                                  139.83 milioi 
€ 

40,25 26,66 34,60 38,32 
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PLANA EGITEN PARTE HARTU DUTEN AGENTE ETA PERTSONAK 

 

Eraikinak Birgaitu eta Hiria Berroneratzeko Plan Estrategiko hau Eusko Jaurlaritzako 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Etxebizitza Sailburuordetzak sustatu du. 

Honakoek, hain zuzen ere: 

 

SAILBURUA:        IÑAKI ARRIOLA 

SAILBURUORDEA:       M. PAZ LARRUMBIDE 

LURZORU ETA HIRIGINTZAKO ZUZENDARIA:   RAFAEL FARIAS 

ETXEBIZITZA, BERRIKUNTZA ETA KONTROLEKO ZUZENDARIA:  IGNACIO DE LA PUERTA 

ETXEBIZITZA PLANGINTZA ETA PROZESU ERAGILEETAKO ZUZENDARIA:   MARIO YOLDI 

 

 

AGIRIAREN IDAZKETA-LANAK 

 

ZUZENDARITZA: IGNACIO DE LA PUERTA, Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko 

zuzendaria 

 

KOORDINAZIOA: JUSTO ARANGUREN, Etxebizitzaren Sustapen Zuzeneko Zerbitzuko 

burua. 

 

IDAZKARITZA TEKNIKOA 

 

LKS, Ingeniería S. Coop., honako hauek parte hartu dutela: 

 

JOSÉ LUIS AZKÁRATE 

JAVIER PUERTAS 

CRISTINA MÚGICA 

MARCOS SEGUROLA 

2. ERANSKINA 
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KOLABORAZIOAK: 

 

ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZARA ATXIKITAKO LANGILEAK 

 

Ana Telleria  Kabineteko aholkularia 

Tomás Alonso  VISESAko zuzendaria 

Ferrán Solé i Palleja    ORUBIDEko zuzendaria 

Patricia Val  Biziguneko sailburu eskuordetua 

Ricardo Crespo Etxebizitzako Bizkaiko Lurraldeko 
ordezkaria 

José de la Fuente Martín 
Etxebizitzako Arabako Lurraldeko 
ordezkaria 

Agustín de Lorenzo  Kontrolerako Laborategiaren eta Araudiaren 
Zerbitzuko burua 

Pedro Rodríguez  Lurzoruaren Zuzendaritzako Zerbitzuko 
burua 

José Antonio González  Plangintza Zuzendaritzako Zerbitzuko burua 

Txomin Gutiérrez  Plangintza Zuzendaritzako Zerbitzuko 
teknikaria 

María Caballero  Gipuzkoako Ordezkaritzako teknikaria 

Lourdes  Etxaniz  Gipuzkoako Ordezkaritzako teknikaria 

Maider Estensoro  Gipuzkoako Ordezkaritzako teknikaria 

Juan González Rosales Arabako Ordezkaritzako teknikaria 

José Luis Peciña Arabako Ordezkaritzako teknikaria 

Mari Sol Pineda Bizkaiko Ordezkaritzako teknikaria 
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TOKIKO ADMINISTRAZIOETARA ETA BHS-TARA ATXIKITAKO LANGILEAK 

 

EUDEL 
Bittor Oroz 

Montserrat García 

BARAKALDOKO UDALA Ignacio Tejerina 

ARABARRI 

Jokin Villanueva Zubizarreta 

Sebastián Bayo 

José Carlos Marín  

DEBEGESA 
Esther Zarrabeitia Peñalba 

Juan Ángel Balbás 

PARVISA 
Iñaki Maiza 

Ignacio Usarraga Unsain 

SESTAO BERRI 2010 Luis Carlos Delgado Ortiz 

SURBISA 
Marta Ibarbia 

Josu Urriolabeitia 

SURADESA Luis Lascurain 

 

 

BESTE AGENTE BATZUK 

 

ARABAKO AUZO-ELKARTEEN FEDERAZIOA 
Miguel Ángel Fernandez 

Fernando Cuesta 

ARABAKO HIRI JABEEN ELKARTEA 
Isabel Martí 

Blanca de la Peña 

BIZKAIKO HIRI JABEEN ELKARTEA 
María Jesús Ellacuría 

José Miguel Alonso Sanz 

SEA/UNECA 

Enrique González 

Aitor Otaola 

Alfredo Cuber 

ASCOBI-BIEBA 
Iñaki Urresti 

Antonio Calvo 

GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKA 
ADMINISTRATZAILEEN ELKARGOA 

Iñaki Gorostidi Pérez 

BIZKAIKO FINKA ADMINISTRATZAILEEN ELKARGOA Luis de Prado 
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ORGANIZAZIO, AGIRI ETA ERREFERENTZIA-ARAUDIAREN ZERRENDA 

 

 

 
1.- Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeari buruzko abenduaren 
5eko 278/1983 Dekretua. 
 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19831224&s=1983189 

 

2.- Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala. 
 
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

430/eu/contenidos/noticia/pacto_social_vivienda/eu_psv/psv.html 

 

3.- 2008ko Etxebizitza Beharrei eta Eskariei buruzko inkesta. 
 

http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_125/opt_1/tipo_1/ti_Etxebizitz
en_beharrei_eta_eskariei_buruzko_inkesta_EBEI/temas.html 
 

http://eu.eustat.es/document/datos/ENYDV_IND_e.pdf 

 

4.- 2009ko Inbertsioen Aparteko Plana 
 
http://www.etxebide.info/q01a/q01aetxebide.jsp?&comando=q01aNoticias

&accion=verNoticia&id=9756&lang=eu 

 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

18874/eu/contenidos/informacion/noticias/eu_noticias/adjuntos/Noticia_P

lan_Extraordinario_Rehabilitac_EU.pdf 

 

5.- Etxebizitzaren 2006-2009 Plan Zuzentzailea 
 
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/pd06_e.pdf 

 

6.- Izartu programa 
 
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19356/es/ 

 

7.- Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) 
 
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

b2120c/eu/contenidos/informacion/cont_men_infor/eu_info/info_cre_inste

c.html 
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8.- Birgaitze Integratuko Aldeetan edo Egoitza Alde Degradatuetan 
ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen emakida 
arautzen duen 2007ko maiatzaren 2ko Agindua. 
 

http://www.euskadi.net/cgi-

bin_k54/bopv_20?e&f=20070509&a=200702585 

 

9.- Lehentasunezko esku hartzea behar duten auzo eta hiriguneak 
hobetzeko diru-laguntzen Hiriber programa 
 

http://www.euskadi.net/cgi-

bin_k54/bopv_20?e&f=20100309&a=201001316 

 

10.- 2009ko abenduaren 31ra arte etxebizitzak birgaitzeko aparteko 
finantza-neurriei buruzko 2009ko uztailaren 22ko Agindua, Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailarena 
 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090731&s=2009146 

 

11.- Garapen Iraunkorraren Euskal Estrategia 
 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

5832/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/eavds_pma/eu_9688/pma_

2002_2006.html 

 

12.- Alkateen Europako Ituna, tokiko energia iraunkorraren alde 
 
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/CoM_text_layouted/Texte_C

onvention_ES.pdf 

 

13.- Arreta berezia behar duten auzo, hirigune eta hiribilduak 
hobetzeko Kataluniako 2/2004 Legea 
 
http://siu.vivienda.es/siu/legislacion/003753.%20L%202-2004%20CAT.pdf 

http://www.gencat.cat/diari_c/4219/04253099.htm 

 

14.- Zuzenean zerbitzua 
 
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-home/eu 

 

15.- EB 20/20/20ren konpromisoak 
 
http://ec.europa.eu/spain/novedades/temas/medio_ambiente_es.htm 
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16.16.16.16.---- Herritarrak zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko  Herritarrak zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko  Herritarrak zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko  Herritarrak zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko 

ekainaren 22ko 11/2007 Legeaekainaren 22ko 11/2007 Legeaekainaren 22ko 11/2007 Legeaekainaren 22ko 11/2007 Legea 

  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf 

 

17.- Eraikuntzaren Kode Teknikoa 
 
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33 

 

18.- AVS (Etxebizitza eta Lurzoruaren Sustatzaile Publikoen Elkarte 
Espainiarra) 
 
http://www.promotorespublicos.org/public/manager.php 

 

19.- CECODHAS (Etxebizitza Sozialaren Europako Batzordea) 
 
http://www.cecodhas.org 
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BIRGAITZE-LANETARAKO EUROPAKO FUNTSAK 

 

 
EGITURA FUNTSAK: 

 

ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAKO FUNTSA (EGEF): 
 

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF) delakoren helburua 

kohesio ekonomiko eta soziala sustatzea da. Horretarako, eskualdeko 

desoreka nagusiak zuzentzen dira, eskualdeen garapen eta birmoldaketan 

parte hartzen da, eta, era berean, gainerako egitura-funtsen esku-

hartzeekiko sinergia bermatzen da. 

EGEF funtsak energia berriztagarrien eta efizientzia energetikoaren gaineko 
inbertsioak finantzatzeko erabil daitezke, 2009ko apirilean Europako 
Parlamentuak funtsen araudia aldatu zuenetik. Hori horrela, funtsen % 4 

helburu horretara bideratu daiteke. 
 

� Adibidez: 841.000 libera, South East England eskualdean efizientzia 

energetikoarekin eta birgaitze-lanekin lotutako ekintzak egiteko. 

www.seeda.co.uk. 
 

INTERREG ETA URBAN PROGRAMAK: 
 

Interreg eta Urban programek 2007-2013 aldian desagertutako erkidego-
ekimenen espiritua hartu dute oinordetzan. 
 

INTERREG programak EGEF funtsen lankidetza-helburuak ditu eta mugako 
eskualdeen lehiakortasuna eta integrazio ekonomiko eta soziala bultzatzen 
ditu.  

 

� Adibidez: 1945-1960ko mugaz bestaldeko egoitza-auzoetan hiria 
birgaitzeko azterketak eta proposamenak egitea, REVITASUD 
proiektuan. Lyon eta Zaragoza eskualdeen arteko lankidetza. 
www.revitasud.com. 

URBAN erkidego-ekimenak krisialdian dauden auzo eta hirien berritze 
ekonomiko eta sozialerako proiektuen garapena sustatzen du, garapen 

iraunkorra bultzatze aldera. 2007-2013 aldian, URBANen filosofia 
eskualdekako Programa Eragileetan sartzen da, Tokiko eta Hiriko Garapen 
Ardatzaren bidez. Horretarako, parte har dezaketen udalerriak 50.000 
biztanletik gorakoak edo probintzietako hiriburuak dira. 

 

� Adibidez: Vitoria-Gasteizko alde zaharra suspertzea. 

4. ERANSKINA 
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URBAN programaren jarraipena URBACT II delakoa da. URBAN programan 
parte hartu duten hirientzako informazio-sarea da, gai baten inguruan 
esperientziak trukatzeko. 

 

HIRIGUNEAK BIRGAITZEAREKIN LOTUTAKO PROGRAMAK ETA 
EKIMENAK: 
 

Eskualde-politikako eta finantza-ingeniaritzako hiru tresna berrik 
lankidetza estuagoa sustatzen dute Europako Batzordearen, Europako 
Inbertsio Bankuaren eta beste finantza-erakundeen artean: 
 

� JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) 
erakundearen xedea Europako Batzordearen, Europako Inbertsio 
Bankuaren eta Europako Berreraikuntza eta Garapen Bankuaren artean 

lankidetza garatzea da, beren trebetasunak bateratzeko eta estatu-
kide eta eskualdeei laguntza emateko, proiektu garrantzitsuak 
prestatzeari dagokionez. 

� JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) 
Europar Batzordeak Europako Inbertsio Bankuarekin eta Europako 
Inbertsio Funtsarekin duen ekimena da. Helburua Europar Batasuneko 
eskualdeetako mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainak sortzeko 
finantzaziorako sarbidea handitzea da. 

� JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas) Europar Batzordeak Europako Inbertsio Bankuarekin eta 
Europako Kontseiluaren Garapen Bankuarekin duen ekimena da eta 
inbertsio iraunkorra sustatzea da helburu nagusia. 

JESSICA PROGRAMA: 
 

Batzordeak Europako Inbertsio Bankuarekin eta Europako Garapen Bankuko 
Kontseiluarekin egindako ekimena da. Europako hiriguneetan inbertsio 
iraunkorra, hazkundea eta enplegua sustatzea du helburutzat. Finantza-
tresna honen bidez, itzul daitezkeen finantza-laguntza bihurtzen dira EGEF 
funtsak (adibidez: kredituak, bermeak, APP, eta abar). Hori horrela, 
mailegu, berme eta errenta aldakorretako baloreetan oinarritutako 

finantza-eskema osatzen du. 
 

Jessica ekimenean bi eratan parte har daiteke: hiri-garapeneko funtsekiko 
harreman zuzenaren bidez eta Holding funtsen bidez (Holding Funds).  

 

� Adibidez: 50 milioi euroko mailegua Andaluziako autonomia-
erkidegoari, Andaluziako 30 herritan hiria BERRONERATZEKO lanetan eta 
etxebizitza sozialetan inbertitzeko.     
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 www.eib.org/about/press/2008/2008-153-spain-jessica-programme-and-

eur-50-million-loan-will-help-to-improve-andalusian-towns-and-

cities.htm?lang=-es. 

 

GARAPEN IRAUNKORRAREKIN LOTUTAKO PROGRAMA ETA EKIMENAK_ 
 

LIFE+ PROGRAMA: 
 

Ingurumenaren alorrean soilik lan egiten duen programa da eta aurreko 
LIFE III programa ordezkatzen du. Ingurumena etengabe babestea eta 
baliabide naturalak era iraunkorretan erabili eta kudeatzea dira programa 
honen helburu nagusiak. 
 

Ingurumen Politikaren eta Gobernantzaren ildotik, Hiriko Ingurumena 
jasotzen du bere helburuen artean. Atal horretan, Europako hiriguneetan 
ingurumen-ekintzak egiteko aukera jorratzen da. Horrenbestez, 
ingurumen-politiken eta legediaren ezarpena toki-mailan hobetzeko 
laguntza ematen da eta tokiko agintariak babestu eta animatzen dira, 

hiriaren kudeaketan ikuspegi integratuagoa aplika dezaten, garraio eta 
energiaren sektoreak barne. 
 

ZAZPIGARREN ESPARRU PROGRAMA 2007-2013 
 

Esparru Programa da Europar Batasunak ikerketa finantzatzeko duen tresna 
nagusia. Ikerketa eta garapen teknologikorako Zazpigarren Esparru 
Programa 2007-2013 aldian ikerketa, garapen teknologiko eta frogen 
alorrean ekintzak egiteko urte anitzetako Esparru Programa berria da. 
 

LEHIAKORTASUNAREN ETA BERRIKUNTZAREN ESPARRU PROGRAMA 
 

Lisboako Estrategiako hazkunde ekonomikoaren eta enplegu-sorreraren 
helburuak lortzeko programa eta tresna komunitarioei koherentzia 
handiagoa emateko asmoz sortu zen Lehiakortasunaren eta Berrikuntzaren 
Esparru Programa. Programa hau hiru azpiprograma espezifikoetan 
antolatzen da: 

 

� Enpresa-espirituaren eta berrikuntzaren aldeko programa. 

� Informazioaren eta komunikazioaren teknologiei babes politikoa 
emateko programa. 

� Energia Adimenduna - Europa programa. 
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ENERGIA ADIMENDUNA – EUROPA PROGRAMA: 
 

Programa honen helburua efizientzia energetikoa, energia-iturri 
berriztagarriak eta dibertsifikazio energetikoa babestea da. Helburu hori 
betetzeko, oztopo ez teknikoak kentzen ditu, merkatu-aukerak sortzen 
ditu eta partikularren nahiz industria eta enpresen sentsibilizazioa 
handitzen du. 

 

� Adibidez: Nafarroako Ingurumen arloko Baliabide Zentroa (CRANA) 

buru duen NIRSEPES proiektua, EBn etxebizitza sozialaren birgaitze 
energetikorako estrategia integratua garatzeko. www.nirsepes.eu 
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