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Sarrera 
 
Birgaitzen laguntzeko 2017ko politikak oso denbora-tarte berezian kokatzen dira eta, gauzak 
horrela, erreferentziako bi dokumentuek ere testuinguru horren eragina jasaten dute. Alde 
batetik, 2013-2016 Etxebizitza Plan Zuzentzaile zaharraren eta 2018-2020 Plan berriaren arteko 
trantsizio-aldian kokatzen da 2017. urtea. Beste alde batetik, urte horretan bertan sartu da 
indarrean 2017-2020 aldirako Birgaitzeko Renove Plana, 2017-2020 aldirako Enplegua eta 
Ekonomia Suspertzeko Esparru Markoaren seigarren ardatzean jasota dagoena. 

Testuinguru horretan, urteroko aurrekontuei begira baina Renove Programaren jardunbideekin 
bat prestatutako Etxebizitza Plana izan da, 2017an ere birgaitzeko laguntzak bideratzeko 
erreferentzietako bat. 

Ildo horretan, azpimarratu behar da birgaitzea eta alokairua sustatzea direla esku-hartzeen 
lehentasunezko ildoak EAEko etxebizitza-politiken erreferentziako agiri guztietan, zaharretan 
nahiz berrietan. Gauzak horrela, etxebizitza-parke egokia, iraunkorra eta efizientea egituratzen 
laguntzeko politika horiek gauzatzean agertu diren aurrerakuntzak eta oztopoak 
balioztatzea da txosten honen helburua.  
 
Agiri hau osatzen duten sei kapituluetan ebaluazioaren ikuspegi metodologikoa azalduko dugu; 
ondoren, birgaitze-politikak testuinguruan kokatuko ditugu, labur; birgaitzeari eta hiri-
berroneratzeari lotutako oinarrizko araudiaren berri emango dugu; 2017an lortutako burutze-
maila aztertu eta 2017ko Etxebizitza Planean eta 2017-2020 aldirako Birgaitzeko Renove 
Programan zehaztutako helburuen inguruko denbora-perspektiban kokatuko dugu; birgaitzeko 
laguntzen inpaktu ekonomikoa ikusi eta, azkenik, aurrerakuntza eta erronka horien balorazioa 
egingo dugu, ikuspegi integralean oinarrituta eta ebaluazio-irizpideak aintzat hartuta: 
eraginkortasuna, efizientzia, ekitatea eta kalitatea, besteak beste.   
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Hona hemen ebaluazioa oinarritzeko erabili ditugun galderak: 
 

a) Bete dira birgaitze-alorrean 2017. urterako zehaztutako helburu orokorrak? 
b) Bete dira 2017. urterako zehaztutako helburu bereziak? 
c) Baliabideak efizientziaz erabili dira? Badago laguntzen inpaktu ekonomikoa 

baloratzerik? 
d) Laguntzen banaketak ekitatearen irizpidea errespetatu du? 
e) Gertatu da aldaketarik testuinguruan, Etxebizitza Programan eta Renove Planean 

aurreikusitako esku-hartzeen egokitasuna edo bideragarritasuna aldarazi duenik? 
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2.1. Euskadiko etxebizitza-parkea 
 

 
2010-2016 aldian, Euskadiko etxebizitza-parkea % 3,9 hazi da, eta are indar handiagoz 
Araban (% 7,7). 

Familia-etxebizitzen parkeak 2010. urteaz geroztik izan duen bilakaerari erreparatuz gero, 
atzeraldian ere etxebizitzak eraikitzen jarraitu dela ikusten da: 2010-2016 aldian parkea % 3,9 
hazi da Euskadin, 1.043.590 unitateko kopurua lortu arte.  

 
Are gehiago hazi da parkea Araban (% 7,7), Gipuzkoan eta Bizkaian baino (% 3,3 eta % 3,1 
hurrenez hurren). 
 

1. taula: Euskadiko familia-etxebizitza kopuruaren bilakaera lurralde historikoaren arabera. 2010-2016 

Lurraldea 2010 2015 2016 
Aldakuntza 
2010-2016 

EAE 1.004.740 1.039.136 1.043.590 % 3,9 

Araba 151.342 162.700 162.985 % 7,7 

Bizkaia 524.842 538.018 541.178 % 3,1 

Gipuzkoa 328.556 338.418 339.427 % 3,3 
Iturria: Etxebizitzen Udal Estatistika, Eustat. 2016 

 
 
Oro har, beraz, etxebizitza-parkea zaharra da (42,8 urte batez beste), eta irisgarritasun-
arazoak ditu (% 31,2k ez du igogailurik).  

Euskadiko etxebizitza-parkeak 42,8 urte ditu batez beste. Bizkaian eta Gipuzkoan (44,5 urte eta 
43,4 urte batez beste) zaharragoa da Araban baino (35,9 urteko antzinatasuna batez beste). 
 
Datu horiekin bat, Arabako parkeak irisgarritasun handiagoa du igogailuei dagokienez: 
etxebizitzen % 72k du igogailua; % 70 dira Gipuzkoan eta % 67 Bizkaian. Orobat, Araban batez 
besteko azalera erabilgarririk handiena dago (92 m2). 
 
  

Eustaten Etxebizitzen Udal Estatistikak EAEko familia-etxebizitzen ezaugarriei buruzko 
informazioa eskaintzen digu: tipologia, tamaina, ekipamenduak eta eraikina, besteak beste. 
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3. grafikoa: Eraikinak birgaitzeko lan handietarako lizentzia-kopurua, birgaikuntzaren arrazoiaren arabera. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: EAEko Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saileko estatistika-organo berezia. 

 
 
 
237 etxebizitza berri sortu dira birgaitzeko esku-hartze horiei esker.  

237 etxebizitza berri horietatik 132 aurretik zeuden etxebizitzak banatuz sortu dira, eta gainerako 
105ak lokalak etxebizitza bihurtuz. 
 

4. grafikoa: Etxebizitza-kopuruaren aldakuntza 2017ko esku-hartzeen ondoren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iturria: Euskadiko Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza Saileko estatistika-organo berezia. 
 

 
Lurraldeka aztertuz ikusiko dugu etxebizitza berriak sortzea eragin duten lizentzien erdia inguru 
Bizkaian eman direla (% 48), % 40 Gipuzkoan eta % 12 Araban. Udalerrika aztertuta, berriz, 
sortutako etxebizitza berrien % 60 Donostian, Getxon eta Bilbon dago (58, 44 eta 40 etxebizitza 
berri, hurrenez hurren). Gasteizen, birgaitze-prozesuen ondorioz sortu diren etxebizitza guztiak 
(17) aurretik zeuden etxebizitzak banatuz egin dira. 
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Iturria: Euskadiko Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza Saileko estatistika-organo berezia. 
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5. grafikoa: Etxebizitza berriak egiteko lizentzia 
berrien lurralde-banaketa. 2017 

6. grafikoa: Birgaitze-prozesuen ondorioz sortu diren 
etxebizitza berriak lurralde historikoaren arabera, eta 

udalerri nagusiak, sortutako etxebizitzen arabera. 2017 
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3.  Birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen alorreko 
oinarrizko araudia 

 
EAEko birgaikuntzen araudirik garrantzitsuenaren berri emango dugu ondoren. Lehenik eta 
behin, birgaitze-jarduera arautzeko printzipioak xedatzen dituena azalduko dugu, eta, ondoren, 
ikuspegi operatibo batetik jarduera-esparruari lotutako erreferentziako araudia eta agiriak 
zehaztuko ditugu. Dena dela, kontuan hartu behar dugu badirela beste arau batzuk, berariaz 
birgaikuntzaren esparrukoak izan ez arren, jarduera horretan eragin dezaketenak, hala nola 
etxebizitzako inbertsioak egiteagatiko kenkariei buruzko zerga-araudia, ingurumen-araudia eta 
abar.  
 

3.1. Birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen alorreko arau-esparrua  
 

3.1.1.  Birgaitze-alorreko arau-esparrua 
 

 
 

Printzipio arautzaileak, kontserbatzeko betebeharra, kargen banaketa ekitatiboa…  

Jabetza Horizontalaren Legea (8/1999 Legea) funtsezkoa da esparru horretan, norberaren 
etxebizitza ez ezik, instalazioak eta elementu erkideak ere kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko betebeharra ezartzen baitu. Hala, jabe guztiek hartu behar dute parte 
komunitatearen gastu orokorretan, bakoitzari dagokion ehunekoan. 
 

Betebehar hori are gehiago indartu eta garatzen du Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 
3/2015 Legeak; izan ere, oso lege aurreratua eta berritzailea da. Birgaikuntzaren alorrean, 
Europako zuzentarauek xedatzen duten hiri-garapen iraunkorraren ereduarekin bat datoz Lege 
horren printzipioak. 
 

Oinarr izko  araud ia  
K o n t s e r b a t z e k o  b e t e b e h a r r a ,  h i r i - g a r a p e n  i r a u n k o r r a …  

 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena 

 8/1999 Legea, jabetza horizontalari buruzkoa (Estatuko legea) 

 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa eta haren 
aldaketak (2/2014 Legea) 

EITak  
 241/2012 Dekretua, Eraikinen Azterketa Teknikoa 

arautzen duena, eta 80/2014 Dekretua, aurrekoa 
aldatzen duena. 

 2017ko Dekretu-proiektua, EAEko eraikinen 
ikuskapen teknikoa eta Ikuskapen Teknikoen 
Erregistroa arautzen dituena. 

I r isgarr i tasuna 
 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzekoa 

 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, 
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak 
onartzen dituena. 
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Egungo parkearen kontserbazioa, birgaitzea, eraberritzea eta zaharberritzea jasotzen ditu 
Legeak bere printzipio nagusien artean. Eta, ildo beretik, auzo, hirigune eta landa-gune 
degradatuen suspertze sozioekonomikoa eta berroneratzea. Beste alde batetik, etxebizitza 
kontserbatzeari, mantentzeari eta birgaitzeari lotutako alderdiak gehitu zaizkio etxebizitzaren 
gizarte-eginkizunari. 

 

Irisgarritasuna 

Hiri-ingurunearen irisgarritasuna sustatzearen alorrean, EAEko 20/1997 Legeak eta 68/2000 
Dekretuak espazio publikoetara eta eraikinetara iristeko eskubideak eta bermeak arautu 
zituzten. Arau horiek etxebizitzez haragoko esparrua ere hartu zuten, garraiobideetarako eta 
komunikazio-sistemetarako irisgarritasun-bermeak ere zehaztu baitzituzten mugapen bereziak 
eta arazo psikikoak nahiz zentzumen-arazoak zituzten pertsonentzat. 
 

Kontrolerako tresnak, Eraikinen ikuskapen teknikoa… 

Azken urteotan, jabeek eraikin- eta etxebizitza-parkea egoki kontserbatzera eta mantentzera 
bideratutako arauak ez ezik, betebehar horiek kontrolatu eta ikuskatzeko baliabideak xedatzeko 
arauak ere bultzatu dira.  
 

Hala, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen (ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen) 199. artikuluan, jabeek eraikina kontserbatzeko eta mantentzeko duten ardura 
nabarmentzen da. 200. artikuluak, berriz, 50 urtetik gorako antzinatasuna duten etxebizitzen 
jabeei kontserbazio-egoera aldizka ikuskatzeko betebeharra ezartzen die3. Ekainaren 18ko 
2/2015 Lege berriak, Etxebizitzarenak, betebehar hori bere egin eta jasotako arauetan 
txertatu du. 
 
Esparru horren baitan, hainbat arau kaleratu dira EAEn obligazio hori garatzeko eta, batez ere, 
berori kontrolatzeko ikuskapen teknikoko tresnak arautzeko. Hain zuzen, azaroaren 21eko 
241/2012 Dekretuak ikuskapen teknikoak egiteko irizpideak eta baldintzak arautu zituen, 
eta eraikinen ikuskapen teknikoaren erregistroa sortu zuen. Bi urte geroago, maiatzaren 20ko 
80/2014 Dekretuak aurreko legea aldatu egin zuen, Estatuan kaleratutako Legearekin bat 
etortzeko.  
 

Dekretu horrek irisgarritasun unibertsala bermatzeko eta pertsona desgaituak eraikinean sartu 
eta erabiltzeko diskriminaziorik ez jasateko oinarrizko baldintzak ebaluatzea nahitaezkotzat jo 
zuen, eraikinaren energia-efizientziaren ziurtagiriari buruzko informazioa txertatzeaz gain, 
estatuko araudiarekin bat egiteko4. 
 
  

                                                            
3 200. artikulua berariaz indargabetu zuen Etxebizitzaren 3/2015 Legeak. (Bigarren Xedapen Indargabetzailea). 
4 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, eraikuntzen segurtasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena. 
Errege Dekretu horren arabera, eraikuntzak edo eraikuntza-zatiak eraiki, saldu edo alokatzen direnean, erosleari edo errentariari 
energia-efizientziaren egiaztagiria erakutsi behar zaio. 
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Beste egutegi bat ere zehaztu da. Ondorioz, eraikinen ikuskapen teknikoetarako eskaerak 
aurkezteko epea 2018ko ekainaren 27ra arte atzeratu da 2017ko ekaina baino lehen 50 urte 
bete dituzten eraikinentzat, eta hortik aurrera urtebeteko epea emango da, eraikinak 50 urte 
betetzen dituen unetik aurrera. Dena dela, etxebizitzaren antzinatasuna edozein izanda ere, 
EITa eskatu beharra dute birgaitzeko laguntza publikoak eskuratu ahal izateko. 
 
Azkenik, Enplegu eta Gizarte Politika Gaietako Sailburuaren 2013ko urriaren 15eko Aginduak 
eta maiatzaren 20ko 80/2014 Dekretuak EAEko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzeko 
balio izan zuten. Hala, Birgaitzeari eta Hiri Berroneratzeari eta Berrikuntzari buruzko 
ekainaren 26ko 8/2013 Estatu Legera egokitu zen EAEko legeria (gaur egun lurzoruari 
buruzko oinarrizko legeriarekin bateratuta dago, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen 
testu bategina arautzen duen 7/2015 Errege Dekretuaren bidez), eta irisgarritasun 
unibertsalerako oinarrizko baldintzak eta eraikinaren energia-efizientziaren egiaztagiriari 
buruzko informazioa gehitu zizkioten erkidegoko araudiari.  
 
Azkenik, laster argiratzekoa da EAEko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa eta Ikuskapen 
Teknikoen Erregistroa arautzeko Dekretu berria. Hauxe da asmoa: Etxebizitzaren ekainaren 
18ko 3/2015 Legearen aginduak arauz garatzea, batik bat bizitokitzat erabiltzen diren eraikinen 
ikuskapen teknikoak egiteko modua eta bete beharreko baldintzak osotasunean eta zentzuz 
xedatzeko. 
 
 

3.1.2.  2017ko arau-berrikuntza nagusiak 
 
2015ean Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea onartuz etxebizitza duina edukitzeko 
eskubidearen harira birgaitze-politikak lehenesteko eman zen aurrerapausoaren ondoren, 
aurretiaz aipatu dugun Dekretu berria (EAEko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa eta Ikuskapen 
Teknikoen Erregistroa arautzeko Dekretua) da berrikuntzarik garrantzitsuena. Dekretu-
proiektuaz harago, Birgaitzeko Renove Planaren esparruan egin diren deialdiei lotuta dago 
2017an onartutako araudia. 
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3.2.2. 2017ko Etxebizitza Programa 
 
Ekitaldiko aurrekontuen azalpen-memoriak jasotzen du 2017ko Etxebizitza Programa. Bertan, 
etxebizitza-politikan urtean jorratu nahi diren helburu estrategikoak adierazi eta horien inguruan 
aurreikusitako ekintzak planifikatzen dira. Gainera, programaren burutze-maila neurtzeko 
adierazle eta helburuak ere zehazten dira. 

 

Programaren hiru helburu estrategikoetatik bigarrenean, hiria berroneratzeko politika ezarri nahi 
da, etorkizunerako irtenbide eraginkorra eta iraunkorra delakoan, arau-garapen eta programa-
agiririk berrienek xedatzen dutenaren ildotik. 

 
4. taula: 2017ko Etxebizitza Programaren helburu kuantitatibo globalak birgaitze-alorrean 

Jarduketak 2017ko helburuak 

2. HELBURUA: 

Hiriaren birgaitze‐ eta berroneratze‐alorreko politika berria ezartzea 

1. Hiri-birgaikuntza (adierazlea: diruz lagunduta birgaitu diren etxebizitzen kopurua = 
alor horretako ebazpen administratiboak) 

14.000 

2. Irisgarritasun unibertsala (Planen eta obren arloan onartutako proiektuen kopurua). 140 
3. Hiria berroneratzeko eta birgaitzeko jarduketak Birgaitze Integratuko Eremuetan eta 

Area Degradatuetan - (Planen eta obren arloan onartutako proiektuen kopurua). 
40 

4. Etxebizitzen eta eraikinen birgaikuntza efizientearen alorreko proiektu integralak 
(emandako laguntzen eragina jaso duten etxebizitzen kopurua) 

600 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Dena dela, helburu horren inguruko helburu kuantitatiboak Birgaitzeko Renove Planari lotutako 
programen burutze- eta aurreratze-mailari lotuta daude, zuzenean. 
 
  

2017ko Etxebizitza Programa bi plangintza estrategikoren arteko trantsizio-aldian egin zen eta 
horrek zedarritzen du haren irismena, hein handi batean. Izan ere, Renove planean jasotako 
jardunbideak indartzen ditu, aldaketa estrategiko handirik ezarri gabe. 

 
«Eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioaren bidez, Euskadiko birgaitze-, 
berriztatze- eta berroneratze-jarduketa iraunkorrak zuzendu eta sustatu nahi dira, Europatik 
indartu berri den ildoarekin bat». 
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3.2.3. 2018-2020 aldirako Etxebizitza Plan Zuzentzailea 
 

2018-2020 aldirako Plan Zuzentzailea da datozen hiru urteetan Euskadiko etxebizitza-
estrategiaren programa zehaztu eta jorratzen duen tresna, betiere Etxebizitzaren 3/2015 Legean 
jasotako lehentasunak eta eskubideak gauzatzeko asmoarekin.  

 
 
Planaren sei ardatzetatik laugarrenak birgaitzea sustatzea du helburu, hasi eta amaitu. Hala, 
dagoeneko egindako lana areago indartu eta energia-efizientziaren eta irisgarritasunaren 
helburuak ez ezik, birgaitze integratua eta hiri-berroneratzea ere azpimarratzen ditu, zazpi 
jardunbideren inguruan egituratutako 29 ekintza edo neurri zehatzen bidez.  

 
5. taula: 2018-2020 aldirako Etxebizitza Plan Zuzentzailearen 4. ardatz estrategikoaren jardunbideak 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK JARDUNBIDEAK 

4. ARDATZA:  
Eraikinak mantentzeko eta 
birgaitzeko lanak sustatzea, gaur 
egungo parkearen irisgarritasuna 
eta energia-efizientzia hobetzeko 

4.1.  Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko lanak sustatzea  
4.2.  Irisgarritasun unibertsala bermatzeko jarduketak bultzatu eta 

positiboki diskriminatzea  
4.3.  Etxebizitza-parke publikoaren mantenimendua eta 

kontserbazioa bultzatzea  
4.4.  EITak bultzatzea, indartzea eta egiteko bidea erraztea  
4.5.  Birgaitze-alorreko informazioa, prestakuntza eta 

komunikazioa hobetzea 
4.6.  Birgaikuntzaren kudeaketa integratua erraztea  
4.7.  Hiria berroneratzeko programak bultzatzea (Lurralde 

Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzaren 
hiri-berroneratzeko estrategiarekin koordinatuta)  

 
 
Azpimarratu behar da Planean jasotako jarduketek ardatzen arteko nahiz Estatuko, EAEko eta 
nazioarteko beste agiri programatiko edo estrategikoekiko sinergia ugari jasotzen dituztela; 
adibidez, Hiria Berroneratzeko Planarekin, Europa 2020 Estrategiarekin edo Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agendarekin. 
 
Renove Planaren esparruan dauden programak hobetzera bideratutako jarduketez gain, badira 
beste programa berritzaileago batzuk ere, hala nola «Birgaitzea errentaren truke» eta 
alokairuari lotutako birgaitze-proiektu pilotua, etxebizitza-alorreko berrikuntzari buruzko 5. 
ardatzean. 
 

Planak eraikinen birgaitzea eta hiri-berroneratzea azpimarratzen ditu, Etxebizitzaren Legeak 
zehazten duen etxebizitzaren gizarte-eginkizuna betetzearen ondorioz eta EAEko bizitegi-
parkearen antzinatasunaren (eta, beraz, EITen programaren) ondorioz sortzen diren jarduera-
premia handiei erantzuteko funtsezko gakoak direlakoan. 
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Beste alde batetik, birgaitze-proiektuak eta -obrak burutzera zuzenean bideratutako ekimenak 
bestelako ekintza batzuekin osatzen dira; adibidez, informazioa eta prestakuntza hobetzera 
bideratutakoekin, eragileen arteko koordinazioa bultzatzeko asmoa dutenekin eta abar. 
 
Helburu kuantitatiboei dagokienez, 2018-2020 aldian 55.530 etxebizitzak laguntzaren bat 
jasotzea aurreikusten da eta, horrekin batera, irisgarritasun unibertsala bermatzeko Udalek eta 
udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeek egingo dituzten 420 plan edo lan 
bultzatzea. Hona hemen, zehazki, Planaren indarraldian burutzeko zehaztu diren helburu 
kuantitatibo nagusiak:  
 

6. taula: 2018-2020 aldirako EPZren helburu kuantitatibo globalak birgaitze-alorrean 

JARDUKETAK 
Etxebizitza-kopurua 

2018 2019 2020 
Guztira

2018-2020 
BIRGAIKUNTZA SUSTATZEA  

Birgaitze-jarduketak (etxebizitza-kopurua) 17.050 18.580  19.900  55.530 
Hiri-birgaitzea (eraikinak hobetzeko, mantentzeko edo 
kontserbatzeko lanak egiteko egiturazko birgaikuntzarako 
laguntzak lortu dituzten etxebizitzen kopurua)  

10.178 10.352  10.700  31.230 

Birgaitze efizientearen alorreko proiektu integraletan abian 
jarritako jarduketak: laguntzak eskuratu dituzten etxebizitzen 
kopurua  

2.372 2.628  3.000  8.000 

Irisgarritasuna hobetu duten (igogailua edo arrapalak 
jartzea…) etxebizitzen kopurua  3.500 4.500  5.000  13.000 

Birgaitu diren udal-etxebizitzen kopurua  100 100  100  300 
Birgaitze-prozesuen ondorioz sortutako etxebizitza berrien 
kopurua  900 1.000  1.100  3.000 

Irisgarritasun unibertsala (planen eta obren arloan
onartutako proiektu-kopurua).  140 140  140  420 

 

KONTROLEKO HELBURU GEHIGARRIAK 2018 2019 2020 
Guztira

2018-2020 

Euskoregiten erregistratutako EITak, guztira 24.000 30.000  35.000  35.000 

Birgaitzea gehi alokairua programan sartutako etxebizitza-
kopurua   20  30  50 

Ezarritako igogailuen kopurua  350 450  500  1.300 

Birgaitze efizientearen alorreko proiektu integraletan 
burututako jarduketak: laguntzak eskuratu dituzten 
etxebizitzen kopurua* (EAErako FEDER programa 
operatiboa)  

882 1.763  2.865  2.865 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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3.2.4. Birgaitzeko programak eta laguntzak arautzeko araudia  

 
 

 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko 
finantza-neurriei buruzkoa (2007ko urtarrilaren 25eko EHAA, 18. zenbakia). 

 2011ko azaroaren 23ko Agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako Sailburuarena, etxebizitza 
birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua aldatzen duena (226. zenbakiko EHAA, 2011ko azaroaren 
29koa). 

 Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretua, ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzkoa (2002ko abenduaren 31ko EHAA, 249. zenbakia). 

 Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan, ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzkoan, aurkitutako hutsen zuzenketa (69. zenbakiko EHAA, 2003ko apirilaren 7koa). 

 Azaroaren 21eko 241/2012 Dekretua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa 
arautzen duena (2012ko abenduaren 14ko EHAA, 241. zenbakia). 

 Maiatzaren 20ko 80/2014 Dekretua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa 
arautzeko dekretua aldatzen duena (2014ko maiatzaren 30eko EHAA, 101. zenbakia). 

 2014ko azaroaren 26ko Agindua, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez bigarren 
aldiz aldatzen baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua.  

 Ekainaren 18ko 3/2015 Legea, Etxebizitzarena. 

 2017ko irailaren 7ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuarena, udalentzako, 
udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzako eta irabazi-asmorik gabeko erakunde 
pribatuentzako diru-laguntzen 2017ko deialdia egin eta arautzen duena, irisgarritasun-planak prestatu edo 
eguneratzeko eta hiri-eremuan eta eraikuntzetan irisgarritasuna bermatzeko hobekuntza-lanak burutzeko 
(2017ko irailaren 13ko EHAA, 175. zenbakia). 

 AGINDUA, 2016ko abenduaren 28koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuarena, 
Etxebizitzak eta Eraikinak Birgaitzeko RENOVE Planaren 2017ko deialdia egin eta arautzen duena, 
Euskadiko Autonomia Erkidegoan eraikitako ondarean esku hartzeko proiektuak prestatzeko eta ondoriozko 
lanak burutzeko. (2016ko abenduaren 30eko EHAA, 248. zenbakia). 
 

 
 
 

 2007ko maiatzaren 2ko Agindua, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailburuarena, birgaitze integratuko 
areetan edo bizitegi-area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak arautzen 
dituena. (2007ko maiatzaren 9ko EHAA, 88. zenbakia). 

 2016ko abenduaren 28ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuarena, birgaitze 
integratuko areetan eta bizitegi-area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-
laguntzak agintzen dituen Etxebizitza eta Gizarte Politiketako Sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduan 
jasotakoarekin bat egingo duten agiriak idazteko (2016ko abenduaren 30eko EHAA, 248. zenbakia). 
 

 
  

Birgaitzeko laguntzak 

BIAetan eta BADetan ondarea birgaitzeko diru-laguntzak 
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4.  Birgaitze-politiken gauzatze-mailaren jarraipena 
 

4.1. Etxebizitzak birgaitzeko 2017 aldirako Renove Plana 
 

4.1.1. Partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako laguntza-programa, 
eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko 

 

 
 
a) Emandako diru-laguntzak 
 
2017an, 21 milioi euro bideratu dira 15.000 etxebizitza baino gehiago birgaitzera. 

Programa horren esparruan, 21,0 milioi euroko laguntzak banatu dira 2017an (aitortutako diru-
laguntzak), 15.282 etxebizitza birgaitzeko Euskadin. Batez beste 1.372 euro onartu dira 
etxebizitza bakoitzeko. 
 
Bilakaerari erreparatuta, programa abian jarri zenetik diru-laguntzen bigarren zenbatekorik 
handiena banatu da 2017an, 2009an baino ez baitzen diru gehiago eman: 22,4 milioi euro, 
zehazki. Hartara, 2015ean hasitako gorako joerari eutsi zaio eta, gainera, 2016an baino % 33 
gehiago bideratu da. Diru-laguntza jaso duen etxebizitza-kopuruak ere antzeko gorakada izan 
du: % 32,5ekoa. 
 

7. grafikoa: Birgaitutako etxebizitzen kopuruaren eta birgaitzeko laguntzen zenbateko osoaren bilakaera. 2006-2017 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.  
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Eusko Jaurlaritzaren politiketan dagoeneko errotuta dagoen programa horren helburua honako 
hau da: bizigarritasuna hobetzeko, pertsona desgaituen irisgarritasuna ahalbidetzeko eta 
energia-kontsumoa murrizteko partikularrek eta auzokideen erkidegoek egiten dituzten birgaitze-
lanetarako laguntzak ematea. 
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b) Diru-laguntzak, birgaitze-motaren arabera 
 

 
7. taula: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzak, birgaitze-motaren arabera. 2002-2017 

 
Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Birgaitzea guztira 

Kopur. Mila € Kopur. Mila € Kopur. Mila € 

2013-2016ko 
batez bestekoa 

11.421 11.916 1.131 2.670 12.552 14.586 

2010 17.736 17.395 1.761 3.252 19.497 20.647 
2011 14.563 11.975 1.770 3.783 16.333 15.758 
2012 14.187 14.212 1.342 2.773 15.529 16.985 
2013 12.208 12.168 1.201 2.364 13.409 14.532 
2014 10.709 11.082 923 2.370 11.632 13.452 
2015 11.461 11.834 1.049 2.741 12.510 14.575 
2016 10.365 12.577 1.170 3.192 11.535 15.777 
2017 13.636 16.999 1.646 3.968 15.282 20.968 
2002-2005eko 
batez bestekoa 

10.909 7.707 1.521 2.871 12.430 10.578 

2006-2009ko 
batez bestekoa 

16.061 13.175 1.769 3.408 17.829 16.583 

2010-2012ko 
batez bestekoa 

15.495 14.527 1.624 3.269 17.120 17.797 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
4 milioi euro (% 18,9) bideratu dira birgaitze integratura eta 17 milioi euro (% 81,1) 
birgaitze isolatura. 

2017an birgaitze integraturako laguntzen esparruan diru-laguntza jaso duten etxebizitza 
guztietatik % 10,8 sartzen dira birgaitze integratuaren multzoan; hartara, aurreko ekitaldiaren 
aldean zenbatekoak zazpi hamarren baino ez du egin gora. 
 
Zenbateko absolutuei begiratuz gero, ordea, 2016tik 2017ra % 40,7 egin dute gora. Bestalde, 
birgaitze integraturako eman diren diru-laguntzek % 24,3 egin dute gora eta 2017an emandako 
diru-laguntza guztietatik % 18,9 dira. Bilakaera positibo hori are nabarmenagoa da birgaitze 
isolatuaren kasuan; izan ere, 2016tik 2017ra % 31,6 egin du gora birgaitutako etxebizitzen 
kopuruak, eta % 35,2 emandako diru-laguntzen zenbatekoak. 
 
  

317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondarea birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa: 

Birgaitze integratuak: halakotzat jotzen dira birgaitze integratuko areatzat edo area 
degradatutzat izendatutako hiri-multzoetan egiten diren jarduketak, 317/202 Dekretuaren 9. 
artikuluan eta Birgaitze Plan Berezian jasotakoarekin bat.  

Birgaitze isolatuak: halakotzat jotzen dira Birgaitze integratuko areetatik kanpo egiten diren 
jarduketak. 
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8. grafikoa: Laguntzen banaketa esku-hartze motaren arabera. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
 

2017an, 1.372 euroko diru-laguntza eman zaio, batez beste, etxebizitza bakoitzari. 

Etxebizitzako batez besteko diru-laguntza desberdina da birgaitze-motaren arabera. Izan ere, 
birgaitze integratuko jarduketek zenbateko handiagoa hartzen dute: batez beste 2.411 euro 
etxebizitzako. Birgaitze isolatuaren kasuan, berriz, 1.247 euro dira etxebizitza bakoitzeko. 
2016ko datuekin alderatuz gero, birgaitze integratuko laguntza bakoitza 324 euro murriztu da 
eta birgaitze isolaturako diru-laguntza bakoitzari dagokionez, ordea, 34 euro egin du gora 
(% 2,8). 
 

9. grafikoa: Birgaitzeko diru-laguntzen batez besteko zenbatekoa, birgaitze-motaren arabera. 2002-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Laguntzen % 98,2 (20,5 milioi euro) elementu erkideak birgaitzeko erabili dira. 
 
Laguntzen banaketak agerian uzten du elementu erkideak birgaitzera bideratzen direla batez 
ere; hain zuzen, diru-laguntza guztien % 1,8 baino ez da bideratu elementu pribatuak 
birgaitzera. Beste alde batetik, elementu erkideak birgaitzeko diru-laguntzek banaketa orekatu 
samarra izan dute partikularrek egindako eskaeren (% 47,4) eta jabekideen erkidegoek 
egindako eskaeren (% 50,8) artean. Azken urteotako bilakaerari erreparatuz gero, gorabehera 
txikiak egon dira batzuen eta besteen artean eta, horrenbestez, urte batzuetan batzuk nagusitu 
dira eta besteetan besteak. 
 
Erkidegoentzako eta partikularrentzako diru-laguntzak era orekatuan banatzen dira. 
 
2017an, jabekideen erkidegoentzako laguntzak nagusitu dira (10,6 milioi euro); alabaina, 
elementu erkideak birgaitzeko partikularrei emandako laguntzen zenbatekoa oso antzerakoa da: 
9,9 milioi euro. Elementu pribatiboak birgaitzeko partikularrei emandako laguntzek behera 
egin dute 2016tik 2017ra; 368.055 euro eman dira horretarako. 
 
Aitzitik, elementu erkideak konpontzeko partikularrei emandako laguntzek gora egin dute, eta are 
gehiago egin dute gora jabekideen erkidegoei emandakoek (% 27,3 eta % 41,2 hurrenez 
hurren). Orokorrean, 2009az geroztik izan den laguntzen zenbatekorik handiena eman da 
2017an. 
 

1. grafikoa: Diru-laguntzen bilakaera, laguntza-motaren arabera. 2006-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.   
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Jabekideen erkidegoek nahiz jabeek banaka eska ditzakete diru-laguntzak. Beste alde batetik, 
eskaerak banaka egiten direnean, elementu erkideetan lanak egiteko nahiz etxebizitzako 
elementu pribatiboak birgaitzeko laguntzak izan daitezke. Esan behar da, ordea, azken horiek oso 
gutxi izaten direla. 
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8. taula: Birgaitzeko diru-laguntzen bilakaera, laguntza-motaren arabera. 2010-2017 

Laguntza-mota  Urtea 
Etxebizitza-

kopurua 
Diru-laguntzak, 

guztira (€) 
Aurrekontu 

babesgarria (€) 

Erkidegoentzako 
laguntzak 

2010 -- 5.799.855 206.087.937 
2011 -- 5.830.890 227.947.174 
2012 -- 7.144.156 260.585.401 
2013 -- 6.713.355 200.838.358 
2014 -- 6.559.006 185.716.144 
2015 -- 7.361.786 190.151.434  
2016 -- 7.539.235,65 204.431.373  
2017 -- 10.646.032 292.461.528  

Partikularrentzako 
laguntzak 

elementu erkideak 
birgaitzeko 

2010 18.506 13.702.657 61.499.858 
2011 15.665 9.091.447 50.438.863 
2012 14.966 9.244.080 51.864.975 
2013 12.926 7.304.496 41.093.418 
2014 11.255 6.562.337 38.375.620 
2015 12.042 6.893.020 40.798.962 
2016 11.109 7.811.353 46.541.582 
2017 14.800 9.943.245 106.116.066 

Partikularrentzako 
laguntzak, 
elementu 

pribatiboak 
birgaitzeko 

2010 991 1.144.320 9.814.217 
2011 668 835.768 9.933.675 
2012 563 597.282 8.373.254 
2013 483 514.294 6.005.093 
2014 377 330.789 2.924.830 
2015 467 320.412 2.383.274  
2016 419 414.263 3.536.365  
2017 479 368.055 3.346.739  

Birgaitzeko 
laguntzak 
GUZTIRA5 

2010 19.497 20.646.832 277.402.012 
2011 16.333 15.758.105 288.319.712 
2012 15.529 16.985.518 320.823.630 
2013 13.409 14.532.145 247.936.869 
2014 11.632 13.452.132 226.823.523 
2015 12.510 14.575.218 233.457.367 
2016 11.535 15.776.519 266.888.691 
2017 15.282 20.967.625 401.924.333 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
  

                                                            
5 Jabekideen erkidegoentzako nahiz partikularrentzako diru-laguntzen espedienteak guztizkoan gehitu dira soilik. 
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c) Diru-laguntzen banaketa geografikoa 
 
Birgaitutako etxebizitzen % 66,2 Bizkaian dago, eta bertara bideratu da diru-laguntzen 
% 60. 
 
Lurraldetik lurraldera aldeak daude, birgaitze-motaren arabera eta aztertutako adierazlearen 
arabera. Bizkaian dago birgaitutako etxebizitzen % 66,2. Zehatzago, bertan dago birgaitze 
isolatuen % 67,8 eta birgaitze integratuen % 52,9. Kopuruan ondoren dator Gipuzkoa: 
birgaitutako etxebizitza guztien % 23,0 dago bertan: birgaitze isolatuen % 21,0 eta birgaitze 
integratuen % 40,3. Araban (birgaitutako etxebizitza guztien % 10,7) garrantzi handiagoa du 
birgaitze isolatuak (% 11,2) birgaitze integratuak baino (% 6,9).  
 
Egin berri dugun banaketa bestelakoa da, ordea, diru-laguntzen zenbatekoari erreparatuz gero. 
Izan ere, laguntzen zenbateko osoaren % 60,3 Bizkaira bideratu da eta, Araban bezala (% 5,8), 
diru-laguntzen zenbatekoaren proportzioa txikiagoa da birgaitutako etxebizitzena baino. 
Gipuzkoari begiratuz gero, diru-laguntzen zenbatekoaren % 33,9 jaso du herrialdeak, bertan 
birgaitutako etxebizitzen ehunekoa baino gehiago, batez ere lurralde horretan birgaitze 
isolaturako emandako diru-laguntzen pisu erlatiboa (% 32,0) birgaitutako etxebizitzen kopurua 
(% 31,0) baino altuagoa delako. 
 
11. grafikoa: 2017an emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren arabera eta birgaitze-motaren arabera. 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Ildo beretik, alde handiak daude laguntza-motaren eta eskatzailearen arabera. Bizkaiak 
antzeko pisu erlatiboa du elementu erkideak birgaitzeko diru-laguntzetan (% 60,3) eta 
elementu pribatiboak birgaitzekoetan (% 59,6). Gipuzkoan eta Araban, ordea, alde handiak 
daude: Gipuzkoan elementu erkideak birgaitzeko diru-laguntzek pisu erlatibo handiagoa dute 
(% 34,3) elementu pribatiboak birgaitzekoek baino (% 12,8). Araban, elementu pribatiboak 
birgaitzeko diru-laguntzen pisu erlatiboa askoz handiagoa da (% 27,6) elementu erkideak 
birgaitzeko laguntzena baino (% 5,4). 
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Araban birgaitze indibidualerako diru-laguntzek pisu erlatibo handiagoa dute, eta 
Gipuzkoan eta Bizkaian elementu erkideak birgaitzeko diru-laguntzek. 
 
Eskatzaile-motaren arabera, berriz, Araban eta Bizkaian gehiago dira partikularrentzako 
laguntzak (% 67,1 eta % 7,1 hurrenez hurren) jabekideen erkidegoentzakoak baino (% 53,6 
eta % 4,6 hurrenez hurren). Gipuzkoan kontrakoa gertatzen da: laguntzen % 41,7 jabekideen 
erkidegoentzat izan dira, eta % 25,8 partikularrentzat. 

 
12. grafikoa: Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren arabera eta laguntza-motaren arabera. 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
9 taula: Diru-laguntzak eta aurrekontu babesgarria, birgaitze integratuko eta birgaitze isolatuko jarduketen arabera. 

2017 

Lurralde historikoa 
Etxebizitza-

kopurua 
Diru-laguntza 

guztira 
Babestutako 
aurrekontua 

Elementu erkideak birgaitzeko    
Araba 1.494 1.112.713 26.681.003
Bizkaia 9.882 12.418.706 246.646.823
Gipuzkoa 3.424 7.057.858 125.249.768
GUZTIRA 14.800 20.589.277 398.577.594
Elementu pribatiboak 
birgaitzeko 
Araba 141 101.416 949.526
Bizkaia 240 219.489 1.888.366
Gipuzkoa 98 47.150 508.847
GUZTIRA 479 368.055 3.346.769
BIRGAIKUNTZA GUZTIRA6 15.282 20.967.625 401.924.333

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

  

                                                            
6 Jabekideen erkidegoentzako eta partikularrentzako laguntzak hartzen dituzten kasuak guztizkoan baino ez dira sartu. 

5,8 5,4
27,6

60,3 60,3

59,6

33,9 34,3
12,8

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Birgaikuntza
guztira

Elem. Erkide.
Birgaitz.

Element. Prib.
Birgai.

Birgaitze komunitarioa - Banakako 
birgaitzea

Araba Bizkaia Gipuzkoa

4,6 7,1

53,6
67,1

41,7
25,8

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Erkidegoentzako
laguntzak

Partikularrentzako
laguntzak

Erkidegoentzako laguntzak -
banakakoentzako laguntzak

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Babestutako aurrekontua: diruz lagundutako esku-hartzeen benetako kostua; hau da, etxebizitza 
birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Aginduaren arabera, ondare urbanizatua eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babesgarritzat onartutako esku-hartzeen kostua. 
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14. grafikoa: Diru-laguntzen banaketa, obra-motaren arabera. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
 
 

1. taula: 2017an onartutako diru-laguntzak, lan-motaren eta laguntza-motaren arabera.7  

Lan-mota 

Birgaitze-mota 
Elementu 
erkideak 

birgaitzeko

Elementu 
pribatiboak 
birgaitzeko 

Birgaitzeak 
guztira 

1. mota: egitura eta eraikuntza egokitzea 9.624.901  236.999  9.861.900 
2. mota: bizigarritasun-baldintzak egokitzea -- --  -- 
3. mota: irisgarritasuna hobetzeko egokitzea 
etxebizitzak 

5.071.727  87.813  5.159.540 

4. mota: akabera 22.198  89.767  111.965 
Inguratzailea 5.696.196  -- 5.696.196 
Eraikinen Ikuskapen teknikoen (EIT) ordainsariak 138.023  -- 138.023 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 
 
11. taula: Emandako laguntzen banaketa, elementu pribatiboak ala erkidegoak birgaitzeko diren aintzat hartuta. 2017 

Birgaitze-mota Diru-laguntza 
guztira

% 

Birgaitze isolatua   
Jabekideen erkidegoentzako laguntzak 8.845.837  % 52,0 
Partikularrentzako laguntzak, elementu erkideak birgaitzeko 7.965.629  % 46,9 
Partikularrentzako laguntzak, elementu pribatiboak birgaitzeko 181.802  % 1,1 
Partikularrentzako laguntzak, elemen. erkid. + norber. 
birgaitzeko 

6.039 % 0,0 

BIRGAITZE ISOLATUA GUZTIRA 16.999.307  % 100,0 
Eraikin osoa birgaitzea   
Jabekideen erkidegoentzako laguntzak 1.800.195  % 45,4 
Partikularrentzako laguntzak, elementu erkideak birgaitzeko 1.977.616  % 49,8 
Partikularrentzako laguntzak, elementu pribatiboak birgaitzeko 186.253  % 4,7 
Partikularrentzako laguntzak, elemen. erkid. + norber. 
birgaitzeko 

4.254  % 0,1 

BIRGAITZE INTEGRATUA GUZTIRA 3.968.318  % 100,0 
 
 
 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

                                                            
7 Laguntzak obraren arabera banatu direnean, alde txiki bat egon da laguntza osoekiko, datuen arteko denbora-aldeak direla eta.  
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e) Emandako maileguak 

 
2017an 162 mailegu eman dira, 1,2 milioi euro inguru guztira.  
 
Emandako maileguen beherako joerari eutsi zaio 2017an eta, ildo horrekin batera, guztira 
emandako zenbatekoa epealdi osoko txikiena da (1,2 milioi euro). Zenbateko horretatik, zatirik 
handiena banakako elementuak birgaitzeko erabili da (guztira 1,0 milioi euro hartu dituzten 140 
mailegu). Birgaitze integratuko areei lotutako eragiketak 22 izan dira eta 0,2 milioi euroko 
zenbatekoa izan dute guztira. 
 

12. taula: Etxebizitza birgaitzeko maileguak. 2012-2017 

Birgaitze-mota 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kopur. m €-kotan Kopur. 
m €-

kotan 
Kopur. 

m €-
kotan 

Kopur. 
m €-

kotan 
Kopur. 

m €-
kotan 

Kopur. 
m €-

kotan 

Birgaitze isolatua 246 1.694 214 1.642 175 1.225 174 1.197 152 1.145 140 961 

Birgaitze integratua 45 512 30 222 23 259 17 137 32 278 22 212 

Birgaitzea guztira 291 2.206 244 1.864 198 1.484 191 1.334 184 1.422 162 1.173
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
Hartara, 2006az geroztik onartutako maileguen batez besteko zenbatekorik txikiena izan da 
2017koa. Izan ere, 2010eko eta 2016ko gorakada txikiez at, 2007tik hona beherako joera 
etengabea egon da. Hain zuzen, 2007an maileguen batez besteko zenbatekoa 8.360 eurokoa 
izan zen, gaur egungo 1.173 euroak baino nabarmen handiagoa. 
 

15. grafikoa: Onartutako maileguen zenbateko osoaren bilakaera. 2006-2017 
 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Aipaturiko diru-laguntzekin batera, birgaitze-lanek mailegu kualifikatuak eskuratzeko aukera dute, 
interes-puntuen subsidiaziorik gabe, aurrekontu babesgarri osoaren zenbatekoaren parekoak 
gehienez, behin diru-laguntza kenduta. 
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Beste alde batetik, programaren bilakaerak joera heterogeneoa du lagundutako lanen eta 
planen kopuruan. Obrei dagokienez, adibidez, % 50 inguru murriztu dira 2016tik 2017ra. 
 

14. taula: Udalei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-
laguntzak. 2002-2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Kopur. 
m €-

kotan 
Kopur. 

m €-
kotan 

Kopur. 
m €-

kotan 
Kopur. 

m €-
kotan 

Kopur. 
m €-

kotan 
Planak 37 407 24 249 32 300 26 302 23 377

Obrak 152 1.393 57 2.251 102 2.700 142 2.698 72 2.923

Guztira 189 1.800 81 2.500 134 3.000 168 3.000 95 3.300
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
2017an, 64 tokiko erakunde txikik jaso dituzte halako laguntzak 
 
Lurraldekako banaketari erreparatuta, laguntza jaso duten erakundeen erdiak Bizkaian daude; 
Gipuzkoan % 39,1 dago eta Araban % 10,9. Laguntzen zenbatekoari dagokionez, Bizkaian 
banatu da laguntzen % 58,9, Gipuzkoan % 36,9, eta Araban % 4,3. 
 

15. taula: Udalei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-
laguntzak, lurralde historikoaren arabera. 2017an onartutako jarduketak. 

Lurraldea 
Onartutako 
erakundeen 

kopurua 

Planak Obrak Diru-laguntzak 
guztira 

Kopurua 
Diru-laguntza 

(€) 
Kopurua 

Diru-laguntza 
(€) 

Araba 7 2 22.125 7 118.722 140.847
Bizkaia 32 8 141.075 43 1.801.227 1.942.302
Gipuzkoa 25 13 213.650 22 1.003.201 1.216.851
EAE 64 23 376.850 72 2.923.150 3.300.000

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 

16. grafikoa: Erakunde onuradunen lurraldekako banaketa eta emandako diru-laguntzak. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
 

  

Araba
% 10,9

Bizkaia
% 50,0

Gipuzkoa
% 39,1

Erakunde onuradunen banaketa: 64

Araba
% 4,3

Bizkaia
% 58,9

Gipuzkoa
% 36,9

Emandako diru-laguntza: 3,3 milioi euro
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4.1.3. Birgaitze integratuko areetan (BIA) eta Bizitegi Area Degradatuetan (BAD) 
ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen programa. 

 

 

 

1,7 milioi euro bideratu dira BIAetan eta BADetan egindako 36 proiektu finantzatzera. 

2017ko deialdiak 21 erakundetarako laguntzak bideratu ditu programa horretan. Aurkeztutako 
51 proiektuetatik 36 burutu dira; 1.703.075 euroko zenbatekoa guztira. Zenbateko horretatik 
412.869 euro proiektuak idazteko erabili dira, eta 1.290.206 euro lanak burutzeko. Orotara, 
% 160ko hazkundea izan da 2016ko deialditik 2017kora; kontuan hartu behar da, ordea, 
ekitaldi horretako laguntzak proiektua idazteko erabili zirela oso-osorik.  
 

16. taula: 2017an BIAetarako eta BADetarako Renove Programaren esparruan emandako diru-laguntzak, lurralde 
historikoaren arabera 

Lurraldea eta 
tipologia 

Aurkeztutako 
proiektuak 

Diruz 
lagundutako 
proiektuak 

Guztira 
emandako diru-

laguntza (€) 
Proiektuak idazteko 
Araba 7 7 202.951 
Bizkaia 16 13 114.929 
Gipuzkoa 10 7 94.989 
EAE 33 27 412.869 
Obrak burutzeko 
Araba 3 2 46.057 
Bizkaia 6 3 803.137 
Gipuzkoa 9 4 441.012 
EAE 18 9 1.290.206 
Programa guztira 
Araba 10 9 249.008 
Bizkaia 22 16 918.066 
Gipuzkoa 19 11 536.000 
EAE 51 36 1.703.075 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
  

Programa hori udalei eta berregokipenerako hirigintza-sozietateei zuzenduta dago. Agiriak 
idaztea eta lanak egitea finantzatzen du, birgaitze integratuko areetan eta bizitegi-area 
degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak xedatzen dituen 
2007ko maiatzaren 2ko Aginduan jasotakoarekin bat (2013ko urriaren 23ko Aginduak 
aldakuntzak ezarri zizkion gero). Araudi horrek programaren esparruan diruz lagun daitezkeen 
jarduketa-motak zerrendatzen ditu, baina deialdi bakoitzean zehazten da, berriz, ekitaldian 
horietatik zein lagunduko diren. 
 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuaren 2016ko abenduaren 28ko 
Aginduak arautzen du 2017ko deialdia, eta aurreko deialdien aldean jasotzen dituen 
jarduketen tipologia da berrikuntza nagusia, agiriak idazteari lotutako jarduketez gain, obrak 
burutzeko laguntzak ere jasotzen baititu.  
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17. taula: Birgaitze integratuko areetako (BIA) eta bizitegi-area degradatuetako (BAD) ondare urbanizatua eta eraikia 
birgaitzeko diru-laguntzak, lurralde historikoaren eta eskatzailearen arabera. 2017 

Lurraldea Eskatzailea Area 
PROIEKTUAK IDAZTEKO 

Araba 

Dulantziko Udala Hirigune Historikoa 
Kanpezuko Udala Hirigune historikoa 
Urizaharreko Udala Hirigune Historikoa 

21. Zabalgunea 

Arana 
El Angulo 
Judimendi 
San Kristobal 

Bizkaia 

Balmasedako Udala Hirigune Historikoa 

Bermeoko Udala 
Hirigune Historikoa 
Kurtzio-Zarragotxi-Itxasbegi 

Eako Udala Hirigune Historikoa 
Elorrioko Udala Hirigune Historikoa 
Lekeitioko Udala San Andres 
Zaldibarko Udala San Andres 

Zaratamoko Udala 

Arkotxa  

Moiardin 

Burbustu 

Gipuzkoa 

Bergarako Udala Hirigune Historikoa 
Eibarko Udala Murrategi 

Errenteriako Udala 
Beraun 
Iztieta 

Eskoriatzako Udala Hirigune Historikoa 
Hondarribiko Udala 3.5 area 

OBRAK BURUTZEKO 

Araba 
Dulantziko Udala Hirigune Historikoa 
Bastidako Udala Hirigune Historikoa 

Bizkaia 
Lekeitioko Udala Hirigune Historikoa 

Sestaoko Udala Txabarri-Sol 

Gipuzkoa 

Azkoitiko Udala Hirigune Historikoa 

Bergarako Udala 
Hirigune Historikoa 
Hirigune Historikoa 

Urretxuko Udala Hirigune Historikoa 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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2017KO DEIALDIAN DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUKETAK 

 

AGIRIAK IDAZTEKO 
 

Hirigune historikoei dagokienez: 

 Lehen establezimenduko obra-proiektuak, batik bat birgaitze integratuko areetan zeuden eraikinak edo 
urbanizazioak eraitsi ondoren egindako urbanizazioetan, betiere berariaz halakotzat izendatzen badira 
birgaitze-plan berezietan. 

 Urbanizazioak osorik edo zati bat eraisteko obra-proiektuak, baldin eta ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. Eranskinean 
birgaitzeko esku-hartzeen definizioan jasotako helburuak eta baldintzak betetzen badira. 

 
Bizitegi-area degradatuei dagokienez: 

 Hirigintza-elementuak eta, hala badagokio, hiri-tresneria zaindu, zaharberritu, berritu edo handitzeko, 
betiere birgaitze-plan berezietako edo birgaitzeko nahiz berriztatzeko programa estrategikoen 
zehaztapenen artean badaude, eta areako jabeei ez bazaie kostua urbanizazio-betebehartzat esleitzen. 

 Lehen establezimenduko obra-proiektuak, batik bat aurretik zeuden eraikinak edo urbanizazioak eraitsi 
ondoren egindako urbanizazioetan, eta betiere berariaz halakotzat izendatzen badira birgaitze-plan 
berezietan edota birgaitze- edo berritze-programa estrategikoetan. 

 Urbanizazioak osorik edo zati bat eraisteko obra-proiektuak, baldin eta ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. Eranskinean 
birgaitzeko esku-hartzeen definizioan jasotako helburuak eta baldintzak betetzen badira. 

 
 

OBRAK BURUTZEKO 
 

 Urbanizazio-elementuak eta, hala badagokio, hiri-tresneria urbanizatu, eraitsi, zaindu, zaharberritu, berritu 
edo handitzeko obrak, artikulu honetako 1. atalean adierazitako obra-proiektuek aipagai dituztenak. 1.2.1. 
atalean («Urbanizazio-elementuak eta, hala badagokio, hiri-tresneria urbanizatu, eraitsi, zaindu, 
zaharberritu, berritu edo handitzeko obrak, artikulu honetako 1. atalean adierazitako obra-proiektuek 
aipagai dituztenak») deskribatutako obrak gauzatzera mugatzen da. 
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4.1.4. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen alorreko laguntza-
programa, eraikitako ondarean esku hartzeko proiektuak prestatzeko 

 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuaren 2016ko abenduaren 28ko 
Aginduak arautzen du Etxebizitzen eta Eraikinen Birgaitze efizienterako Renove Planaren 
2017ko deialdia, Euskadiko Autonomia Erkidegoan eraikitako ondarean esku hartzeko 
proiektuak prestatzeko eta ondoriozko lanak burutzeko. 
 

 
 
5,3 milioi euro bideratu dira 443 etxebizitzen birgaitze efizientea gauzatzera. 

2017an 5,3 milioi euroko laguntzak onartu dira programa horren esparruan, 2017-2020 aldian 
zehar banatuta. 2016an baino 1,1 milioi gehiagoko gastua, beraz. 
 

18. taula: Etxebizitza eta Eraikinen Birgaitze Efizienterako Programaren 2017ko deialdiaren ebazpena, lurralde 
historikoaren arabera  

Urtea 
Aurrekontua (€) 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE guztira 

2017 -- 40.775 55.654 96.430 
2018 -- 733.954 1.001.776 1.735.730 
2019 -- 917.443 1.252.220 2.169.663 
2020 -- 550.466 751.332 1.301.798 
Guztira -- 2.242.638 3.060.982 5.303.620 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Diru-laguntza horien bidez, guztira 443 etxebizitza hartzen dituzten 34 eraikin birgaitu dira goitik 
behera. Lurraldekako banaketan ikusten da proiektu gehiago egon direla Gipuzkoan (% 55,9) eta 
inpaktu handiagoa izan dela, halaber, etxebizitza onuradunen kopuruan ere (273 etxebizitza, 
% 61,6). Bizkaian daude proiektuen % 44,1 eta birgaitutako etxebizitzen % 38,4. Araban, berriz, 
ez dago halako proiektu bat ere. 
 
Laguntzen zenbatekoaren lurraldekako banaketari erreparatuta, Gipuzkoako proiektuek 3,1 milioi 
euroko diru-laguntzak jaso dituzte (% 57,7), eta Bizkaikoek 2,2 milioiko diru-laguntzak (% 42,3). 
 
  

Jabekideen erkidegoak, udalak, udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeak, 
etxebizitzaren alorreko sozietate publikoak eta sustatzaile publikoak izan daitezke diru-
laguntza horien onuradunak, baldin eta jarduketen esparruko eraikinen jabetza osoa edo 
partziala badute eta horien helburua etxebizitzak alokatzea bada. 



 

 44 

17. grafikoa: 2017an diruz lagundutako proiektuen eta diru-laguntza hartu duten etxebizitzen lurraldekako banaketa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 

4.1.5. Hiria berroneratzeko diru-laguntzen programa 

 
4,7 milioi euro bideratu dira hiria berroneratzeko 3 proiektu finantzatzera. 

2017an 4,7 milioi euro eman dira, lau ekitalditan banatuta, hiria berroneratzeko hiru proiektu 
bultzatzeko. 2016ko zenbatekoekin alderatuz gero, 3,3 milioi euro gehiago erabili dira 
programan. Hurrengo taulan diru-laguntzen banaketa aurkeztuko da, ekitaldiaren eta proiektuaren 
arabera. 
 

19. taula: 2017an hiria berroneratzeko laguntzen programaren esparruan emandako diru-laguntzak. 2017-2020 

Proiektuak 2017 2018 2019 2020 Guztira 
Donostiako Udalarentzako diru-
laguntza zuzena. Txomin Enea 

100.000 600.000 800.000 500.000 2.000.000 

Eibarko Udalarentzako diru-laguntza 
zuzena. Txonta 

300.000 400.000 800.000 800.000 2.300.000 

Sestao Berrirentzako diru-laguntza 
izenduna 

50.000 150.000 150.000   350.000 

GUZTIRA 450.000 1.150.000 1.750.000 1.300.000 4.650.000 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

  

Bizkaia
% 38,4

Gipuzkoa
% 61,6

Diruz lagundutako etxebizitzak: 443

Udalentzako eta birgaitzeko hirigintza-sozietateentzako diru-laguntzak, hirigintza- eta 
gizarte-alorreko arazo bereziak dituzten areetan hiria berroneratzeko jarduketak berariaz 
bultzatzeko. 

Bizkaia
% 44,1

Gipuzkoa
% 55,9

Diruz lagundutako proiektuen banaketa: 34
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4.2. Birgaitzeko laguntzen hartzaileei buruzko adierazleak 
 

4.2.1. Birgaitzeko banakako laguntzak hartu dituzten etxeen ezaugarriak 
 
2017an programa horren esparruan emandako laguntzei esker, EAEko 15.000 etxebizitza baino 
gehiago birgaitzeko lanei lagundu zaie. Jarraian, laguntza horiek jaso dituzten etxeen 
ezaugarriak azalduko ditugu. 
 
Laguntza handiagoak diru-sarrera txikienak dituzten familiei. 

2017an, birgaitzeko laguntzak jaso dituzten familien banaketa aurreko urtekoetakoren antzekoa 
izan da, baina pixka bat gora egin du diru-sarrerarik txikienak dituzten bi tarteen pisu erlatiboak. 
 
Azpimarratu behar da laguntza horiek jasotako ia lau etxebizitzatik batek (% 23,7k) 9.000 eurotik 
beherako sarrerak dituela urtean eta 15.000 eurorainoko diru-sarrerak dituzten familiak % 57,4 
direla. 
 

18. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileen banaketa, diru-sarreren arabera. 2003-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
 
Lurraldekako azterketari erreparatuta, diru-sarrerarik txikienak dituzten familia gehiago daude 
Bizkaian, eta diru-sarrerarik handieneko bi tarteen pisu erlatiboa handiagoa da Araban eta 
Gipuzkoan. Dena dela, hiru lurraldeen arteko aldea % 4tik beherakoa da segmentu guztietan. 
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19. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileen banaketa, diru-sarreren arabera eta lurralde 
historikoaren arabera. 2017  

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Pertsona bakarreko familiak dira nagusi. 

Familiako kide-kopuruaren arabera, pertsona bakarreko familien pisu erlatiboak etengabe egin 
du gora 2010az geroztik. Orduko hartan, onuradunen % 37,1 kide bakarreko familia zen; 
2017an, berriz, % 46,1. 
 
2. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileen banaketa, etxeko kide-kopuruaren arabera. 2010-2017  

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
Hartzaileen artean gehiago dira emakumeak. 

Onuradunak generoaren arabera aztertuz gero, gehienak emakumeak dira (% 52,2) eta, 
pertsona bakarreko familiekin gertatzen den antzera, pisu erlatiboa pixka bat handiagoa da 
birgaitze isolaturako laguntzen kasuan. Dena dela, eskatzaileen sexua ez da laguntzak 
esleitzeko irizpidea eta, beraz, datu horrek errealitate sozioekonomikoa baizik ez du 
adierazten. 
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21. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileen banaketa, sexuaren eta birgaitze-motaren arabera. 
2017 

 

 

 

 

 

 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
Atzerritarrak oso-oso gutxi dira hartzaileen artean. 

2016tik 2017ra atzerriko nazionalitatea duten hartzaileen kopuruak gora egin duen arren 
(+% 26,8), beraien pisu erlatiboa oso txikia da oraindik ere (% 0,55), eta ehunen bat egin du 
behera, gainera. 

 
22. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileak, atzerriko nazionalitatea dutenak. 2003-2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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5.-  Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailaren laguntza jaso duten birgaitze-jarduketen 
inpaktu ekonomikoa 

 
5.1. Ikuspegi konparatiboa 
 
«Diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas. Luces y sombras de un sector 
que no despega»9 (Autonomia-erkidegoetako birgaikuntzaren diagnostikoa. Abian jartzea lortzen 
ez duen sektorearen argi-ilunak) izeneko ikerlanari esker, autonomia-erkidego batzuetan 
birgaitzearen alorrean egindako inbertsio publikoaren eta birgaitutako etxebizitza-kopuruaren 
berri izan dezakegu. Datuak 2009-2013 aldikoak badira ere, EAEko eta gainerako autonomia-
erkidegoetako birgaikuntzaren inpaktu ekonomikoa testuinguruan kokatzeko eskura dugun 
informazio bakarra da. 
 
Grafikoan ikusten den bezala, 2009-2013 aldian EAE izan zen bigarren autonomia-erkidegoa 
birgaitutako etxebizitza-kopuruan, eta zazpigarrena egindako inbertsioan. 
 

23. grafikoa: Inbertsio publikoaren eta birgaitutako eraikin eta etxebizitzen kopuruaren arteko lotura 14 autonomia-
erkidegotan10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Iturria: «Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades Autónomas. Luces y sombras de un sector que no 
despega». GTR, GBCe eta CONAMA Fundazioa 

 
  

                                                            
9  Birgaikuntzari buruzko Lantaldearen ekimenez egindako azterlana, Green Building Council Españak (GBCe) eta CONAMA 
fundazioak koordinatuta. Egileak: Albert Cuchí eta Ignacio de la Puerta 
10 Murtziako erkidegoak ez zuen azterketan parte hartu. Autonomia-erkidego guztiek ez dute alor guztietako informazioa eman; kasu 
honetan, Kanariar Uharteek eta Gaztela-Leonek. 
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Birgaitzeko laguntzek inpaktu ekonomiko garrantzitsua dute, euren berezko helburuak (auzo, 
eraikin eta etxebizitzen baldintzak mantentzea eta hobetzea, irisgarritasun unibertsala eta 
energia-efizientzia bultzatzea) betetzeaz gain.  
 

5.2.- 2017ko inpaktua 

 
 

Jarduketa publikoek eragin handia dute inbertsio pribatua bultzatzen. 

Eragin hori jardunbide nagusien arabera aztertuz gero, bistakoa da eraikinen birgaitze 
integralerako jarduketek eragiten dutela bolumen ekonomikorik handiena. 
 

2017an, birgaitzera bideratutako 21 milioi euro inguruko laguntzek 400 milioi eurotik 
gorako lanak bultzatu dituzte. 

Inbertsio horren zuzeneko eraginek zeharkako eraginak ere ekarri dituzte, bitarteko 
kontsumoak direla eta; hau da, zuzeneko eraginaz harago doan inpaktua lortu dute. Kalkulu 
ekonomiko horiek egiteko ereduak finkatuta daude11 eta 624 milioi eurotik gorako eragina izan 
dutela zenbatesten da.  
 
BPGan 213 milioi euroko eragina izan dute. 

Birgaitzean diruz lagundutako zuzeneko euro bakoitzak 30 euro eragin ditu jardun produktiboan, 
eta BPGa 10 euro haztea ekarri du. 
 

2. taula: 2013-2017 aldian birgaitzerako emandako laguntzen eragin ekonomikoa 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Onartutako laguntzak 14.532.145 13.452.132 14.575.218 15.782.902 20.967.625
Produkzioan izan duen 
eragina 
Zuzeneko eta zeharkako 
eragina 

563.080.396 530.036.731 497.008.867 596.641.501 624.196.708

BPGan izan duen eragina 192.978.305 181.653.616 170.334.342 204.583.147 213.924.022
 Zuzeneko eragina 105.970.424 99.751.683 93.535.916 112.343.006 117.472.372
 Zeharkako eragina 87.007.881 81.901.933 76.798.427 92.240.141 96.451.649

                                                            
11 Etxebizitza Sailak bultzatutako birgaitzeko eta hiria berroneratzeko jarduketen inpaktu ekonomikoaren eredua. Eusko Jaurlaritza. 
2011. 

 Zuzeneko inpaktua: egindako inbertsioaren ondorioz, birgaitze-jardueran sortutako 
enplegua eta ekoizpen-balioa. 

 Zeharkako inpaktua: enpresei ondasunak eta zerbitzuak hornitzen dizkieten beste 
jarduera-arlo batzuetan sortutako enplegua eta ekoizpen-balioa.  

 Eragindako inpaktua: zuzeneko edo zeharkako eragina jasaten duten sektoreetako 
langileen errenten ondorioz, kontsumoaren gorakadak sortzen dituen enplegua eta 
ekoizpen-balioa. 
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Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Laguntzen eragin nagusia eraikuntzaren sektorean biltzen da (132,4 milioi euro), baina beste 
sektore batzuetan ere badu eragin garrantzitsua, hala nola handizkako merkataritzan (10,6 
milioi euro baino gehiago). 
 

24. grafikoa: BPGren banaketa birgaitzeko laguntzen inpaktua jaso duten sektore nagusietan. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
BPGan sortutako baliotik 93,7 milioi euro langileen soldatei eta ordainsariei dagozkie. 

Langileen soldata eta ordainsari gordinek osatzen dute birgaitze-politikek bultzatutako BPGren 
% 43,8 (93,7 milioi euro). Jarduketa horiei esker mantendutako/sortutako enplegua 3.868 bat 
lanpostutan zenbatets daiteke, hau da, 2017an Euskadin lana zuten herritarren % 0,43 eta 
eraikuntzaren sektorean okupatutako herritarren % 8,1. 
 

21. taula: Eragin ekonomikoa, BPGren osagaien arabera. 2017 

BPGren osagaiak BPG (€) Banaketa (%) 
Soldatako langileen ordainsaria 93.748.339 43,8 
Kotizazio sozialak 26.100.152 12,2 
Ustiapeneko soberakin garbia 71.815.360 33,6 
Kapital finkoaren kontsumoa 14.436.719 6,7 
Ekoizpenaren eta inportazioen gaineko zergak 7.823.452 3,7 
GUZTIRA 213.924.022 100,0 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
Administrazioarentzako itzulkina: 46 milioi euro, zergen bidez. 

Politika horiek, halaber, EAEko ogasunentzako itzulkinak ekartzen dituzte: 2017an, 46,0 milioi 
euro izan direla zenbatesten da. BEZak eta PFEZk hartzen dute itzulkin horren zatirik handiena, 
eta sozietateen gaineko zergak gainerako % 16,5a. 
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6.-  Birgaitze-politiken jarraipena eta ebaluazioa  
 
Atal honetan garatuko ditugu planteamendu metodologikoa (eraginkortasuna, efizientzia, 
ekitatea, gogobetetasuna) oinarritzen duten ebaluazio-irizpideak, osoko ebaluazioaren 
ikuspuntutik abiatuz eta ebaluazioaren galderei erantzuten saiatuz (helburu orokorrak eta 
bereziak lortu diren, baliabideak efizientziaz erabili diren, banaketa ekitatez egin den).  
 
 

 
 
 

6.1. 2017ko Etxebizitza Planaren helburuen betetze-mailaren ebaluazioa 
 
2017ko Etxebizitza Programaren bigarren helburuak hiria birgaitzeko eta berroneratzeko 
politika berri bat ezartzea planteatzen du. Horretarako, eraikinak kontserbatzeko eta 
mantentzeko neurriak jaso eta berariaz azpimarratzen ditu etxebizitzen energia-efizientzia 
handitzea, irisgarritasuna sustatzea eta hiri-berroneratzea bultzatzea. Hau da, birgaitzeko 
Renove Planaren programei hertsiki lotutako esku-hartze eremuak dira guztiak. 
 
Ildo horretan, lau adierazle kuantitatibo finkatzen ditu birgaikuntzaren alorrean, Renove 
Planean egindako azterketa (4.1.) beraien helburu orokorren bidez osatzeko. Hala, hiria 
birgaitzearen eta berroneratzearen alorrean ezarritako neurrien aurreratze-mailaren eta 
inpaktuaren ikuspegi globala izateko aukera ematen dute. 
  

 Jarduketan zehaztutako helburuen betetze-maila neurtzen du eraginkortasunak, 
horretarako erabili diren bitartekoak aintzat hartu gabe. 

 Esku-hartzeen efizientzia neurtzeko, batetik lorpenak eta bestetik lorpen horiek 
gauzatzeko erabili diren baliabideak alderatzen dira. Kasu horretan, esku-hartzeak eta 
laguntzak elkarren artean oso desberdinak izanik, zaila da birgaitzearen alorrean 
burututako jarduketen efizientzia zehaztea. Izan ere, «burututako birgaitzea/ emandako 
laguntza» ratioak ez du benetan islatzen baliabideak eraginkortasunez erabili diren, 
laguntzen izaera desberdina baizik.  

 Baliabideak lurraldearen eta biztanleriaren arabera era orekatuan banatu diren aztertzen 
du ekitateak. 
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22. taula: Etxebizitza Programak birgaitzearen alorrean zehaztutako helburu kuantitatiboen betetze-maila. 2017 

Jarduketak 
2017k 

helburua 
2017an 
eginda 

Betetze-maila 

2. HELBURUA: Hiriaren  birgaitze‐ eta  berroneratze‐alorreko  politika  berria 

ezartzea 

1. Hiri-birgaikuntza (adierazlea: diruz lagunduta birgaitu 
diren etxebizitzen kopurua = alor horretako ebazpen 
administratiboak) 

14.000 15.282 % 109,2 

2. Irisgarritasun unibertsala (Planen eta obren arloan 
onartutako proiektuen kopurua). 

140 217 % 155,0 

3. Hiria berroneratzeko eta birgaitzeko jarduketak 
Birgaitze Integratuko Eremuetan eta Area 
Degradatuetan - (Planen eta obren arloan onartutako 
proiektuen kopurua). 

40 36 % 90,0 

4. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen 
alorreko proiektu integralak (emandako laguntzen  
inpaktua jaso duten etxebizitzen kopurua) 

600 670 % 111,7 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
2017ko Etxebizitza Programan jasotako helburuek betetze-maila nabarmena izan dute. 

 Eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko partikularrentzako eta jabekideen 
erkidegoentzako laguntzen programari lotuta dago 1. adierazlea, eta 2017an 
programaren esparruan 14.000 etxebizitza birgaitzea hartzen du helburutzat. 2017an 
birgaitutako 15.282 etxebizitzak jaso dute diru-laguntza eta, beraz, helburua gainditu 
eta % 109,2ko betetze-maila lortu du. 

 

 Bigarren adierazleak irisgarritasunari heltzen dio eta, zehazki, 140 proiektu (planak 
nahiz obrak) onartzea jo du helburutzat. Guztira 217 plan eta obra onartuta, 
aurreikuspena baino ehuneko 55 puntuko (% 155eko) betetze-maila handiagoa lortu 
du. 

 

 Hirugarren adierazlea hiri-berroneratzearen sustapenean kokatzen da, birgaitze 
integratuko areetako (BIA) eta bizitegi-area degradatuetako (BAD) ondare urbanizatua 
eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen programari lotuta. 2017an, zehazki, 40 jarduketa 
finantzatzeko helburua zeukan finkatuta. Azkenik, obrak eta proiektuak bilduta, 
2017an 36 jarduketa finantzatu dira, hau da, % 90eko gauzatze-maila. Zehaztutako 
helburutik hurbil egon arren, aurreikusitakotik behera gelditu den adierazle bakarra da. 

 

 Azkenik, laugarren adierazlea etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen 
alorreko proiektu integralei lotuta dago. Emandako laguntzen esparruan 600 
etxebizitza birgaitzeko helburua zeukan finkatuta eta azkenean 670 etxebizitza 
birgaitu dira; hau da, % 111,7ko betetze-maila. 
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6.2. Birgaitze-politikaren ebaluazio globala 
 
 
Emandako laguntzen zenbatekoak nabarmen egin du gora 2017an. 

Etxebizitza Programak ez du berariazko helburu kuantitatiborik zehaztu Renove Planeko bost 
programetarako eta, beraz, zaila da emaitzen eraginkortasuna neurtzea. Dena dela, 2017ko 
datuek agerian jartzen dute emandako laguntzek nabarmen egin dutela gora, 2015ean hasitako 
joerari jarraituz.  
 
1. programarako zuzkidura 5,2 milioi handitu da 2016tik 2017ra, eta 2.672 etxebizitza 
gehiago birgaitu dira. 

2017an eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko partikular eta jabekideen erkidegoentzako 
diru-laguntzen programak 21 milioi euroko laguntzak banatu ditu, eta 15.282 etxebizitza 
birgaitu dituzte horri esker. Hau da, aurreko urtean baino 5,2 milioi euro gehiago eta 2.627 
etxebizitza gehiago. Ondorioz, aurreko urteetan ez bezala, 2017an aurreikusitako helburuak 
bete eta gainditu ere egin dira. Dena dela, esan behar da 2017ko Etxebizitza Programak 
jasotako helburuak gaur egungo egoerara egokitu direla. 
 
Kasu horretan, esku-hartze kopuruaren eta aurrekontuaren hazkundea birgaitze integratuko 
jardueretan zein birgaitze isolatuko jardueretan gertatu da, nahiz eta lehenengoetan laguntzen 
batez besteko zenbatekoak behera egin. 
 
2016an baino 300.000 euro gehiago 2. programan, baina esku-hartze gutxiagori 
laguntzeko. 

Beste alde batetik, udalei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei 
zuzendutako irisgarritasun-programak 2016an baino 73 esku-hartze gutxiago lagundu ditu 
diruz, baina, aitzitik, laguntzen zenbatekoa handitu egin da: 0,3 milioi euro gehiago.  
 
Milioi bat euro gehiago 3. programan, 2016an baino 8 proiektu gehiagori laguntzeko. 

Area degradatuen kasuan, aurreko urtetik gorakada nabarmena gertatu da, 2016an baino 8 
proiektu gehiago lagundu baitira diruz. Programak milioi bat eurotik gorako hazkundea izan du 
zuzkiduran obrak egiteko eta proiektuak idazteko. 
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4. programan 1,1 milioi euro gehiago bideratu dira, 2016an baino 19 proiektu gehiago 
finantzatzeko. 

Ondare eraikian esku-hartzeko proiektuak prestatzera bideratutako etxebizitzen eta eraikinen 
birgaitze efizienterako laguntza-programak ere gora egin du, 2016an baino 1,1 milioi euro 
gehiago bideratu baititu. 19 proiektu gehiago finantzatu dira, nahiz eta ez diren aurreko urtean 
baino etxebizitza gehiago birgaitu.  
 
3,3 milioi euro 5. programako 3 jarduketa finantzatzeko. 

Hiri-berroneratzea bultzatzeko jarduketa berriei dagokienez, beren horretan jarraitu dute 
2017an, Berregokipenerako Hirigintza Sozietateekin eta Udalekin elkarlanean. Lehentasunezko 
3 jarduera burutu dira 4,7 milioi euro bideratuz. Hau da, 2016an baino 3,3 milioi euro gehiago 
erabili dira. 
 
Administrazioak bultzatutako esku-hartzeek inpaktu garrantzitsua dute ekonomian. 

Azkenik, nabarmendu egin behar da birgaitze-lanak finantzatzera bideratutako gastu publikoak 
sektorean eta ekonomian izan duen inpaktua. Izan ere, 2017an egindako inbertsioari esker, 
204,6 milioi euro gehitu zaizkio guztira BPGri, horietatik 112,3 zuzeneko eragin gisa. Horrek 
inpaktu argia izan du enpleguan eta EAEko ogasunetarako itzulkinean, zalantzarik gabe. 
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23. taula: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak birgaitzearen alorrean egindako jardueraren 
adierazleen laburpena. Eusko Jaurlaritza. 2013-2017 

ADIERAZLEA 2013 2014 2015 2016 2017 
BIRGAITZE-PROGRAMAK      

Partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako diru-laguntzak 
Birgaitzeko eman diren diru-laguntzen kopurua 
(etxebizitza-kopurua) 

13.409 11.632 12.510 12.655 15.282 

 Birgaitze isolatua 12.208 10.709 11.461 10.365 13.636 
 Birgaitze integratua 1.201 923 1.049 1.170 1.646 
Emandako diru-laguntzen zenbateko osoa (milioi 
eurokotan) 

14,5 13,5 14,6 15,8 21,0 

 Birgaitze isolatua 12,2 11,1 11,8 12,6 17,0 
 Birgaitze integratua 2,4 2,4 2,7 3,2 4,0 
Diru-laguntzen batez besteko zenbatekoa 
(euro/etxebizitza) 

1.083,7 1.156,5 1,165,1 1.367,8 1.372,1 

 Birgaitze isolatua (euro/etxebizitza) 997 1.035 1.033 1.213 1.247 
 Birgaitze integratua (euro/etxebizitza) 1.968 2.568 2.613 2.735 2.411 
Emandako diru-laguntzen zenbatekoa, obra-
motaren eta hartzailearen arabera (milioi €-kotan) 

14,5 13,5 14,6 15,8 21,0 

 Elementu erkideak birgaitzeko 14,0 13,1 14,3 15,3 20,6 
 Elementu pribatiboak birgaitzeko 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 
Obretarako aurrekontu babesgarria guztira (milioi 
eurokotan) 

247,9 226,8 233,5 266,9 401,9 

Onartutako maileguak 
 Onartutako maileguen kopurua 244 198 192 186 162 
 Onartutako maileguen zenbatekoa (milioi 

eurokotan) 
1,9 1,5 1,3 1,4 1,2 

HIRIA BERRONERATZEKO PROGRAMAK      
IRISGARRITASUNERAKO PROGRAMA      
 Emandako diru-laguntzen kopurua 189 81 134 168 95 
 Diru-laguntzen zenbatekoa (milioi eurokotan) 1,8 2,5 3,0 3,0 3,3 
AREA DEGRADATUETARAKO PROGRAMA*      
 Diruz lagundutako proiektuen kopurua -- 17 16 28 36 
 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa 

(eurotan) 
-- 319.400 368.260 654.866 1.703.075 

*Diru-laguntzei buruzko ebazpena deialdiaren hurrengo ekitaldian argitaratzen da. 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Birgaitutako etxebizitza bakoitzeko batez besteko diru-laguntza 1.372,12 €-koa da, 
2016koaren antzekoa.  

Birgaitze-politiken gauzatze-mailari buruzko informazioan oinarrituta esan dezakegu 2017an 
emandako laguntzen batez besteko zenbatekoa (1.372,12 €) aurreko urtekoa baino pixka bat 
handiagoa dela, baina bilakaera desberdina izan dela birgaitze-motaren arabera. Izan ere, 
2017an birgaitze isolatuetarako laguntzen batez besteko zenbatekoa 1.247 €-koa izan da, baina 
birgaitze integratuen kasuan, berriz, 2016tik 2017ra batez besteko diru-laguntzaren zenbatekoa 
% 11,8 murriztu eta 2.411 €-koa izan da. 
 
Laguntzetara bideratutako diru publikoko euro bakoitzak 30 sortzen ditu jardueran eta 10 
euro dakarzkio BPGri. 

Birgaitze-politiken kostuaren/onuraren azterketari erreparatuta, aipatzekoa da laguntzetara 
bideratutako gastu publikoko euro bakoitzak 30 euro eragin dituela jarduera produktiboan eta 
10 € ekarri dizkiola BPGri. Ildo beretik azpimarratu behar da EAEko ogasunetarako itzulkina 40 
milioi eurotik gorakoa izan dela, zenbatespenen arabera. Bilakaerari dagokionez, zenbateko 
absolutuak gora egin du, inbertsio publikoa ere handiagoa izan delako; halere, termino 
erlatiboetan, inbertitutako euro bakoitzak 2016an baino inpaktu txikiagoa izan du; hau da, 
inbertsio pribatua proportzio txikiagoan mugiarazi du. 
 
Euskadin egindako inbertsio publikoak inpaktu handia izan du. 

Beste autonomia-erkidego batzuekiko alderaketa eginez, birgaitze-politiketara bideratutako 
inbertsio publikoan EAE zazpigarren lekuan egon arren, bigarren lekuan dago birgaitutako 
etxebizitzen kopuruan. 
 
2017an, Arabak laguntza txikiagoak jaso ditu.  

2017ko Etxebizitza Programak ez du helburu zehatzik finkatzen lurralde-arteko ekitateari 
dagokionez; alabaina, aurreko Plan Zuzentzailean ezarritako helburuak erabiltzen ditu 
erreferentziatzat eta, horren arabera, birgaitzeko laguntzen % 50 Bizkaiara joan beharko 
litzateke, % 34 Gipuzkoara eta % 16 Arabara. 2017an banaketa ez da guztiz ekitatiboa izan, 
Bizkaian aurreikusi baino laguntza gehiago jaso baitituzte (% 60,3), dagokion neurrian 
Gipuzkoan (% 33,9), eta dagokiona baino gutxiago Araban (% 5,8). 
 
Bizkaian pisu handiagoa dute partikularrentzako laguntzek (% 67,1) eta baita birgaitze 
isolatuetarako laguntzek ere (% 61,6). 2015ean gertatu zenaren antzera, Gipuzkoak pisu 
handiagoa du jabekideen erkidegoentzako laguntzetan (% 41,7) eta birgaitze integraturako 
laguntzetan (% 41,9). Azkenik, elementu pribatiboak birgaitzeko laguntzetan Araba (% 27,6) 
nabarmentzen da, baita kontrako aldean ere, laguntza gutxiagorekin, birgaitze integratuan 
(% 3,5). 
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26. grafikoa: Laguntzen banaketa lurralde historikoaren arabera. 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 

Laguntza-sistemak baliabiderik gutxien dituzten familiak lehenesten ditu.  

Ekitate sozioekonomikoari dagokionez, laguntza-sisteman baliabide ekonomiko gutxien dituzten 
familiak lehenesten dira. Ildo horretan, diru-laguntzak eta maileguak emateko ezarritako 
irizpideen artean diru-sarrerak eta bizikidetza-unitateko kideen kopurua daude. Hala, gehieneko 
diru-sarrerak finkatu dira diru-laguntza horiek jaso ahal izateko.  
 

27. grafikoa: Etxebizitza birgaitzeko diru-laguntzen hartzaileen banaketa, diru-sarreren arabera. 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 

Horrenbestez, laguntzen zatirik handiena (% 57,4) 15.000 eurotik beherako sarrera gordinak 
dituzten familiei esleitu zaie, eta ia laurdena (% 23,7) 9.000 eurotik beherako sarrerak dituzten 
familiei. Beste alde batetik, emakumeek gehiago hartu dituzte diru-laguntzak (% 57,7)12 gizonek 
baino. Eta diru-laguntzen % 46,1 pertsona bakarreko familietara bideratu da.  
  

                                                            
12 Titularraren sexua identifikatuta dagoen guztizko kopuruarekiko. 
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6.3. Azken gogoetak 
 

2017an nabarmen egin dute gora birgaitze-alorreko jarduketek eta gastuak. Hain zuzen, 
aparteko urtetzat jo dezakegu, lortu diren maximo historikoak aintzat hartuta. 
 
Hala, aurreko ekitaldiko gorako joera berretsi egin da 2017an ere. Jakinekoa denez, krisi 
ekonomikoari lotutako faktoreak tarteko, Eusko Jaurlaritzaren birgaitze-politikak emaitza 
irregularrak lortu izan ditu urteetan. Esan bezala, 2016an gorako joera hasi bazen ere, oro har 
ez zen lortu 2013-2016 aldirako Plan Zuzentzailean finkatutako helburu orokorretara iristerik.  
 
Zehazki, Eusko Jaurlaritzak 43 milioi euro baino gehiago eman ditu 2017an diru-laguntzetan, 
horietatik 36 milioi baino gehiago 2017ko Renove Planeko bost programei lotuta. 
 
Kasu horretan, nabarmentzekoa da nolako eragin handia izan duen bizitegi-eraikinetan 
etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen alorreko diru-laguntzen programak (Renove 
Planaren 1. programak). 21 milioi euroko gastua eginez, 400 milioi eurotik gorako inbertsioa 
mugiarazi du birgaikuntzaren esparruan. Horri esker, 15.000 etxebizitza baino gehiago birgaitu 
dira (aurreikusitakoaren % 109,2) eta inpaktu nabarmena izan du, gainera, Euskadiko BPGan 
eta enpleguan. 
 
2017an izandako gastu-bolumen handiagoak inpaktu handiagoa eragin badu ere, termino 
erlatiboetan ekimenek aurreko ekitaldian baino eragin txikixeagoa izan dute. Nolanahi ere, 
etxebizitza-alorreko arau-garapenak herritarrentzako betebehar gehiago (batik bat energia-
efizientziari eta irisgarritasunari lotuta) ezarri dituen egoera honetan, guztiz koherentea da 
administrazioak laguntza ematea etxebizitza-parke iraunkorrago baterako bilakaeran.  
 
Dena dela, ez da ohikoa urte berean eta aldi berean programa guztiek horren emaitza 
positiboak lortzea. Beraz, koiunturazko eta egiturazko adierazle askok aldeko joera erakusten 
duten arren, oso zaila izango da etorkizunean jarduera- eta gastu-bolumen berari eustea. 
 
Gauzak horrela, etorkizunean birgaitze-politiken jarduera-mailari eustekotan, 2018-2020 
aldirako Plan Zuzentzaileak planteatzen duen Renove Planeko programak indartzeaz gain, 
garrantzi handikoak izango dira prestakuntza- eta informazio-alorrean planteatzen diren 
jarduketak, hala profesionalei nola herritarrei begira. 


