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    1.1.1.1.----    BirgaitzeBirgaitzeBirgaitzeBirgaitze----tailerraktailerraktailerraktailerrak::::    aurkezpen labur bat    
 
 
Tailerren helburua 
 
Gogoeta egitea —aditu, teknikari eta profesionalekin batera—, birgaitze-eremu 
integratuen eta eremu andeatuen kudeaketa erregulatzen duen araudia aldatzeko 
planteamenduaz. 
 
 
Gogoeta-gaiak 
 
Hiru gai nagusi hauek jorratu dira tailerretan: 

 
- 1. gaia: Birgaitze-lanetarako laguntzen aldaketa-planteamendua 
- 2. gaia: Aldaketa-planteamendua birgaitze-eremu integratuetarako eta 

lehentasunez esku hartzeko eremuetarako. 
- 3. gaia: Zeharka, aipatutako gaiei buruzko informazioa, komunikazioa eta 

sentsibilizazioa. 
 

 
Metodologia  
 
Partaidetza-ikuspegia, gogoeta partekatuari irekia. Lan-mahaiak antolatu dira, non 
dinamizatzaileek gogoeta-gaiak aurkeztu eta jorratu dituzten parte-hartzaileekin. 
 
Aurkeztutako gaiei eta bestelako gai osagarri batzuei buruzko beren balorazioak eta 
ekarpenak aurkezteko aukera izan dute parte-hartzaileek. Bestalde, tailerretako 
dinamizatzaile-taldeei beste iradokizun eta ekarpen batzuk posta elektronikoz bidaltzeko 
aukera ere egon da.  
 
 
Datak 
 
Bi data hauek ezarri dira partaidetza malgutzeko: 
 

● Ekainaren 16a (Gasteiz) 
● Ekainaren 23a (Bilbo) 
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Parte-hartzaileak 
 
Guztira, 55 lagunek hartu dute parte. Erakunde hauetakoak ziren parte-hartzaileak: 
Birgaitzeko Hirigintza Sozietateetakoak, arkitekto-elkargoetakoak, aparejadore-
elkargoetakoak, finka-administratzaile elkargoetakoak, Eusko Jaurlaritzako zenbait 
sailetakoak, eta Eraikune, SEA-UNECA eta Tecnaliakoak, besteak beste (eranskinean 
daude tailerretan esku hartu duten gizon-emakumeen izenak). 
 
 
 

Gasteizko eta Bilboko tailerretako argazkiak 
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    2.2.2.2.----    1. gaia: 1. gaia: 1. gaia: 1. gaia: Birgaitze-lanetarako laguntzen aldaketa-
planteamendua    
 
 
Oro har, egoki eta positibotzat jo dira birgaitze-lanetarako laguntzetan proposatzen diren 
aldaketak, eta adostasun-maila handia egon da, gai horretaz, talde guztietan.  
 
Dena dela, ñabardurarik eta iritzirik ere izan da gai hauei buruz: 
 
 
2.1.-  Laguntzak jaso ditzaketen eraikinen antzinatasuna 10 urtetik 20ra igotzea 

(salbuespenak salbuespen) 
 
Oro har, proposamen horrek ez du eragin kontrako iritzi nabarmenik; gogoratu da, 
bestalde, duela urte batzuk (1983) baldintza hori jartzen zuela legediak laguntzak jaso 
ahal izateko.  
 
Jakina, hutsune bat legoke hamarkada baterako bermearen eta proposatzen den 20 
urteko antzinatasunaren artean. Birgaikuntza sustatzeko, hortaz, komeni da 10 urtetik 
20ra arteko epe hori estaltzea. 
 
Hala eta guztiz ere, aipatu da planteamendu horren beharra dagoela, hainbat 
arrazoirengatik: testuinguru ekonomikoa (zer aurrekontu dagoen), lehentasunak dauden 
baliabideen arabera ezarri beharra, eta laguntza-eskari erreala 20 urtetik beherako 
eraikinetarako (“ez dira asko laguntza horiek eskatzen dituzten etxe-jabeak”). 
Testuinguru hori kontuan harturik, zentzuzkoa iruditu zaie taldeei antzinatasuna 20 
urtera zabaltzeko proposamena.  
 
 
2.2.-  Gai honi dagokionez, birgaikuntzari nabarmen eragiten dioten bi alderdi 

aipatu dira, eraikinen antzinatasunaz haragokoak biak ere: 
 

● Alde batetik, mantentze- eta birgaitze-lanen kultura. Eraikinetan mantentze-
lanak egiteko kulturarik ezak euskal gizartean sortzen duen arazoa aipatu da, eta 
beste autonomia-erkidego batzuetakoen antzekoa dela azpimarratu.  Zenbaiten 
iritziz, bereizi egin behar dira eraikinetako mantentze-lanak eta “birgaikuntza” 
kontzeptuaren barruan berariaz sartzen diren elementuak. Talde batzuetan, 
beste hau ere aipatu da: “Ez litzateke laguntzarik eman behar mantentze-
lanetarako”. Baina herritarrek ez dute —zioten— horri buruzko sentsibilizaziorik. 

 
Aipatu da, halaber, norberaren jabetzaren eta denonaren arteko lehiaren 
kultura. Taldeetan esku hartu dutenen eskarmentuan oinarriturik, edozein zelarik 
ere haien erakundea, honela laburbil daiteke gehienen iritzia: “Birgaitze-lanak 
egiten dituen jendeak norberaren jabetzari begiratzen dio, ez denonari”. Ez du 
ulertzen jendeak eraikin osoak duela lehentasuna, eta ondoren datorrela 
norberaren etxearen barrualdea. Eraikinetan in situ egiten diren ikuskapenen 
arabera, kasurik gehienetan egoera oso onean egon ohi dira etxebizitzen 
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barrualdeak; aldiz, denen elementuek (eskailerak, fatxadak, atariak etab.) 
hobekuntza nabarmenak behar izaten dituzte, eta berehalako esku-hartzeak. 
Hala zioten, batez ere, BHSetako parte-hartzaileek. Ahal izanez gero, norberaren 
elementuei ere egin behar zaie arreta —zioten parte-hartzaileek—, baina denen 
elementuei eman behar zaie lehentasuna. Horretarako, jabe-komunitateei 
ematen zaizkien laguntzak areagotu egin behar omen lirateke, ahal den neurrian. 

 
Aipatu da, halaber, “zein esku-hartze garrantzitsua izaten duten finka-administratzaileek 
birgaitze-lanen salmentan, oro har, batez ere denen elementuetarakoenean”.  
 
Talde batzuetan aipatu zenez, komeni da argi bereiztea zein diren denen elementuak 
eta zein norberarenak. 
 
 
2.3.-  Birgaitze-lanetarako lanei dagokienez, nabarmentzekoak dira bi ekarpen 

hauek: 
 

● Birgaitze-lanetarako ematen den laguntzaren jarraipena egin behar da: 
zorrotzago kontrolatu behar dira birgaikuntza-lana egin behar duten enpresen 
trazabilitatea, laneko segurtasun-baldintzak, aseguruak, etab. (“enpresa izenik 
ere ez dute merezi askok”)  Hori zela eta, “Birgaitze-marka” bat sortzeko Ascobik 
(Bizkaiko Eraikitzaile eta Sustatzaileen Elkartea) bultzatzen duen ekimena 
aurkeztu da. Langileen baldintzei, aseguruei, azpikontratazioari, aseguruei eta 
abarri dagokienez baldintza guztiak betetzen dituzten enpresentzat proposatzen 
da marka. Dagoeneko ari dira obrak in situ ikuskatzen, haien jarraipena egiteko.  
Bizkaiko bederatzi enpresak dute jada “kalitate-marka” hori.  

 
● Bestalde, aipatu da ondo legokeela beste autonomia-erkidego batzuetan 

birgaitze-lanetarako ematen diren laguntzak eta hemengoak alderatzea.    
 
 
2.4.-  “Ohiko etxebizitza” kontzeptua hedatzeari dagokionez, hau da, etxebizitza 

hutsak eta mugikortasun-arazoak dituztenenak ere birgaitze-programetara 
biltzeari dagokionez, berriz, bat datoz horrekin lantaldeak, baina zenbait 
iradokizun eta ñabardura gehitu dituzte. Egungo araudian badago kontzeptu hori, 
baina laguntzak berraztertzea proposatzen du zenbaitek. Lantaldeen iritziz, 
irizpide hauen arabera zabaldu behar da “ohiko etxebizitzaren” kontzeptua:  

 
● Alokairuko etxe guztiak sartu behar dira kontzeptu horretan, ez bakarrik EJren 

etxebizitza-programetakoak, edo, gutxienik, gizartean atzematen diren egoera 
guztiak aztertu behar dira. 

● Bigarren etxebizitzetako elementu komunetarako ematen diren laguntzak ere 
sartu behar dira kontzeptu horretan.  

● Alokairuko etxebizitzei ez ezik, salgai daudenei ere birgaitze-lanetarako 
laguntzak eman behar zaizkien aztertu behar da, kontuan izanik, betiere, 
bigarren talde horren izaera desberdina.  

 
  



 

7 

 

2.5.- Adostasun handia egon da, bestalde, gai honi buruz: parekatu egin behar 
dira energia-eraginkortasuna dela-eta eraikinen kontserbazioa, 
irisgarritasuna eta egiturak hobetzeko ematen diren laguntzak. Eraikin- eta 
etxebizitza-parkearen birgaitze-lanak aztertuta, hau ondorioztatzen da: 
irisgarritasuna eta bizigarritasuna bermatzeko obrak dira, gaur egun, 
premiazkoenak. Honenbestez, gizartearen premiatzat jo behar da lan horien 
parekatzea, aurrekontuaren arabera betiere. Igogailuen irisgarritasunari eta 
instalazioari dagokionez, berriz, zenbait lantaldek dio orain arte egin izan diren 
lanek ez dutela arazo handirik eragin; orain, ordea, zailtasun, konplexutasun eta 
aurrekontu handiagoko obrak egin behar dira (zulorik ez dagoen lekuetan 
igogailuak jarri, etab.).  

 
 
2.6.-  Beste proposamen hau ere egin dute lantaldeek: kendu egin behar da bost 

urteren buruan etxebizitza besterentzeko debekua elementu pribatuak 
birgaitzeko diru-laguntzak ematen diren kasuetan. 

 
 
2.7.-  Laguntzak eskuratzeko errenta-maila igotzeari dagokionez, berriz (Babes 

Ofizialeko Etxeak eskuratzeko diru-sarreren mailarekin parekatzea, alegia), 
erabat beharrezkotzat jotzen da aldaketa, betiere aurrekontuaren zenbatekoaren 
arabera. Aspalditik ari dira egiten eskari hori BHSak eta beste erakunde batzuk, 
2003az geroztik ez baitira aldatu errenta-tarteak, talderen batek gogorarazi 
duenez. Kalkulu-sistema sinplifikatu beharraz ere adostasun zabala egon da 
lantaldeetan: kendu egin behar da bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren 
araberako bereizketa, eta errenta estandarizatua erabili diru-sarrera haztatuak 
kalkulatzeko.  

 
Azkenik, iradokizun hauek jaso dira, posta elektronikoz, tailerrak amaitu eta gero (hitzez 
hitz dakarzkizuegu mezuak): 
 

� Teknikariak (arkitektoak eta/edo aparejadoreak) birgaitze-lanetan jardutea oso 
positiboa da, arrazoi hauengatik: lanen kalitatea bermatzen dute; kasu askotan, 
obraren kostuaren doikuntza handia egiten dute; eraikitzaileen eskaintzak 
bateratu egiten dituzte, eta solaskide egokiak eta baliagarriak izaten dira 
eraikitzailearen eta auzo-komunitatearen artean bitartekari jarduteko.  Birgaitze-
lanetarako teknikariak kontratatzeko laguntzak gainerako laguntzetatik bereiztea 
proposatzen da, eta teknikarien ordainsarietarako laguntza egokiro finantzatzea 
(% 50 inguru).   

 

� Obra amaitzean justifikatzen den zenbatekoak izan behar du gastu babesgarria. 
Proposatzen da kentzea hasierako aurrekontuarekiko % 10eko igoeraren muga, 
hartara aurrekontu babesgarria berrikusi eta egindako benetako gastura 
egokitzeko.  
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� Oso aldakorra izan ohi da jendearen egoera ekonomikoa; birgaitze-lanetarako 
laguntza-espedienteen izapideak, berriz, dezente luzatu ohi dira, obrako 
gorabeherak direla medio gehienetan. Proposatzen da, hortaz, berrikustea 
eskariaren baldintza ekonomikoak laguntza-espedientea gehiegi luzatzen bada 
(18 hilabete izan daiteke, adibidez, gehienezko epea) eta eskatzaileak hala 
proposatzen badu.  

 

� Ikusirik zer garrantzi duten BHSek birgaitze-lanen tokian tokiko kudeaketan eta 
parke eraiki eta urbanizatuaren birgaikuntza sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren 
politiken aplikazioan, proposatzen da errendimenduaren araberako finantziazio-
bide bat ezartzea. Bat letorke proposamen hori honekin: Visesa izatearekin, 
azkenik, BHSik ez dagoen Euskadiko udalerrietako birgaikuntza-eragilea. Horrela 
egin ezean, izan ere, udal batzuek oso-osorik hartzen dute beren gain 
birgaikuntzaren sustapena eta, beste batzuetan, aldiz, Eusko Jaurlaritzak 
ordaintzen du dena.  
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    3.3.3.3.----        2. gaia: 2. gaia: 2. gaia: 2. gaia:  Birgaitze-eremu integratuetarako eta 
lehentasunez esku hartzeko eremuetarako 
aldaketa-planteamendua.    

 

 

3.1.-  Deitura-aldaketa: Andeatutako Eremuak-en ordez, Lehentasunez Esku 
Hartzeko Eremuak. Adostasun handia egon da, eta positiboki baloratu dute 
gehienek deitura-aldaketa hori.  

 
 
3.2.-  LEHEeak nola zedarritu. Batez ere BHSen arduradunek aipatu dute zaila dela 

informazio estatistikoa eta administratiboa eskuratzea birgaitu edo leheneratu 
nahi diren eremuei buruz. Horregatik, arazoak izaten dira, askotan, elkarrekin 
uztartzeko errolda-atalak (horretaz egon ohi da informazioa) eta birgaitzeko edo 
leheneratzeko hiri-esparrutarako proposatu nahi diren eremuak. 

 
 
3.3.-  LEHEen sailkapena: bi planteamendu desberdin: baldintzen ezinbesteko 

objektibazioa, eta irizpideak ala udal-autonomia handiagoa. Eztabaida sortu 
da gai honetaz: autonomia handiagoaren premia eremu bat LEHEtarako 
sailkatzeko (BHSetako arduradunetako batzuek egin dute proposamen hori), 
batetik, eta, bestetik, baldintzen eta irizpideen ezinbesteko objektibazioa, LEHE 
izendapena jasotzeak dakartzan laguntzak eskuratzeko lurraldeak eta eremuak 
lehenesteko. 

 

3.4.-  Baldintza bakoitzaz eman beharreko informazioari buruzko euskarri 
estatistiko baten garrantzia 

3.4.1.- Adostasun handia egon da horretaz: ez dago eremu bakoitzeko baldintzek 
eskatzen duten informazioa asetzeko estatistika- edo informazio-euskarri 
sendorik.  Horren adibide dira ARak eta ADak eskatzeko prozesuan diharduten 
BHS batzuen esperientziak, non, zenbaitetan, eskatze-prozesuak gelditu ere egin 
diren.  
 
3.4.2.- Konponbide hau proposatu da: arauaren baldintzak eranskin batekin 
uztartzea, non zehaztu  behar diren informazio estatistikoaren iturriak, informazio 
hori homologatua izan dadin. Hartara, udal batzuen eta besteen eskakizunen 
arteko ebaluazio konparatu bat egiteko aukera egongo litzateke. 
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3.4.3.- Eremuetan adierazle horietakoren bat faltako balitz, informazio hori 
eskuratzeko moduak homologatzea eta denen artean finantzatzea proposatzen 
da. Horretarako, azterketa soziourbanistikoak egin behar lirateke 
(homologatuak), erakundeen arteko hitzarmenak sustatu, etab.  

 

3.5.- LEHE izendapena jasotzeko baldintzei buruzko zenbait ekarpen 

3.5.1.- Familien errentari lotutako baldintza sartu ala ez berriro aztertzea 
proposatu da; izan ere, oso zaila izaten da datu hori eskuratzea (Foru Aldundiek 
ez diete datu hori ematen BHSei), eta azterketa soziourbanistikoen bidez lortzen 
bada informazioa, kalitate eskasekoa izan ohi da. 
 
3.5.2.- Bat etorri dira denak beste honetan: jaitsi egin behar da eremua 
izendatzeko eskatzen den batez besteko adina (65 urte), eremu horien egoera 
sozioekonomikoak direla eta. Izan ere, sarritan, seme-alabak dituzten familia 
gazteak bizi ohi dira inguru horietan eta, horrenbestez, nabarmen txikiagoa izaten 
da batez besteko adina.  
 
3.5.3.- Hirugarren baldintza kentzea proposatzen da, eta hautazkotzat uztea. Hau 
dio baldintza horrek: “Urbanizazio-balioaren % 40tik gorakoa izan behar du 
berrurbanizazio-lanen zenbatekoak”. Izan ere, nolabaiteko penalizazioa ezarri ohi 
dute urbanizazio-lanak egin dituzten edo egin behar dituzten udalek.  

 

3.6.- Proposatu diren beste irizpide osagarri batzuk: 

● Etxebizitza hutsaren gaineko tasa sartzea eta, hartara, lehentasuna ematea 
etxebizitza hutsen garrantzi erlatiboa —bere lurralde historikoko 
batezbestekoarekiko— bereziki handia den eremu eta eskualdeei. 

● Egungo testuinguru sozioekonomiko konplexu honetan, langabearen eta langile ez-
aktiboaren arteko muga nahiko lausoa da. Honenbestez, hau proposatzen da: 
langabezia-tasaren baldintza osagarritzat jartzea aktibitaterik ezaren tasa; hartara, 
kontuan hartuko litzateke jada enplegu bila ari ez den eta lan egiteko adinean 
dagoen populazioa ere. 

● Ingurumenari eta antzeko faktoreei lotutako baldintzak ezartzea. Proposatzen da 
eremu baten birgaikuntza-premiekin lotutako ingurumen-faktoreen araberako irizpide 
kualitatibo batzuk txertatzea (behar bezala arrazoituak); adibidez, uholde-arriskua. 

● Kofinantziazio-mailari eta alor publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlanari lotutako 
baldintzak txertatzea ere proposatzen da, herritarren konpromisoa eta laguntza ere 
aintzat hartu eta, hartara, jarduera horien bideragarritasun ekonomikoa eta 
finantzarioa bermatzeko eta areagotzeko . 
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    4.4.4.4.----        3. gaia: 3. gaia: 3. gaia: 3. gaia: Informazioa, komunikazioa eta 
sentsibilizazioa    
 

 

4.1.-  Erakundeen arteko ikuspegia behar da onuradun izan daitezkeenek 
informazioa errazago eskura dezaten, eta erakundeen arteko koordinazio-
mekanismoak eta protokoloak hobetu egin behar dira (EJ, Foru Aldundiak, 
BHS, udalak, etab.). 

 

● Birgaitzeko Hirigintzako Sozietateak (BHS) dira birgaikuntzaren alorreko 
solaskide nagusiak; horiek dira herritarrei informazioa emateko eta haiekin 
komunikatzeko biderik zuzenena, bai eta laguntzen eta diru-laguntzen izapide 
gehienak egiten dituztenak ere.  Hala eta guztiz ere, EAEko udalerri batzuek ez 
daukate BHSik, eta batez ere finka-administratzaileek egiten dute haien lana. 
Auzo-komunitate guztiek ere ez dute BHSik, eta udala izan ohi da alor horri 
buruzko informazio- eta komunikazio-iturri nagusia erakunde hori gabeko 
herrietan.  
 

● Udal batzuek ez daukate herritarrak artatzeko zerbitzurik, eta erregistro-
leihatila arduratu ohi da zeregin horretaz. Dena dela, oso oinarrizko informazioa 
ematen du leihatila horrek, baliabide eta espezializaziorik eza dela eta. 
Jardunbide egokien adibidetzat aipatu dira, bestalde, BHSik ez daukaten 
Kataluniako udaletako birgaitze-bulegoak, baina gogoratu da eredu horrek diru 
gehiago eskatzen duela bulegoak finantzatzeko. Beraz, eraginkorragoa litzateke, 
beharbada, udalei eskumen gehiago ematea alor horretan. 
 

● Eragile ugarik esku hartzen dute birgaikuntzaren eremuan, BHSez eta finka-
administratzaileez gain, eta Eusko Jaurlaritzako zenbait sailek ere jarduten dute 
alor horretan, Etxebizitza Sailaz gain: EVEk, eta abarrek. Bestalde, foru-
aldundiek ere jarduten dute birgaikuntzaren alorrean, bakoitzak bere herrialdean. 
Hobetu daiteke, noski, erakunde horien arteko koordinazioa, faktore askok 
oztopatzen baitute: laguntzen sakabanaketak, zeinak erakunde batzuk besteei 
gainjartzea eragiten baitu; erakundeen arteko bateratasunen zehaztasunik ezak; 
terminologia korapilatsua, baita profesionalentzat ere; eskariak aurkezteko epe 
oso desberdinak; dokumentazio bera eskatzea zenbait erakundek, eta abarrek. 
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4.2.-  Erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko proposamen batzuk aurkeztu 
dira partaidetza-jardueretan. Hona hemen batzuk: 

 
● Erakundeen arteko plan integratu bat, zeinak aipatutako eragile guztiak 

koordinatu, eraginkortasuna areagotu eta baliabideak hobeto kudeatzen 
laguntzen duen.  

● Eskarien izapideak sinpleago bihurtzea eta erabakiak azkarrago hartzea. 
● Hona erakundeen arteko lankidetza sustatzeko eta herritarrekiko informazio-

fluxuak hobetzeko beste neurri bat, erraza, praktikoa eta berehalakoa: beste 
erakunde batzuen laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dakarten 
estekak jartzea webguneetan (BHSetatik ordezkaritzetara, eta alderantziz).  
Jardunbide egokia dira, adibidez, Gipuzkoako Ordezkaritzak herrialde horretako 
BHSetara bidaltzen dituen informazio-oharrak, zeinen oso balorazio positiboa 
egiten duten BHSek.  

● Diru-laguntzen mapa bat egitea ere proposatu da, eta birgaitze-lanetarako 
dauden laguntza-mota guztiak han biltzea, edozein delarik ere haiek ematen 
dituen erakundea. Erabiltzailearen profila zein den, formatu desberdinak izango 
lituzke tresna horrek: formatu digitala sektore profesionalentzat, Etxebizitza 
Saileko webgunearen bidez (egin nahi den obra-motaren arabera, honelako edo 
halako laguntzetara bideratuko litzateke erabiltzailea), eta paperezkoa gainerako 
herritarrentzat, laguntza-gida erraz eta ulergarri baten bidez.  

● Erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko, beharrezko iritzi zaio bilera-
maiztasuna areagotzeari ere, eta foro berriak zabaltzeari, beste zenbait eragile 
biltzeko (finka-administratzaileen elkargoak, besteak beste). 

 

4.3.-  Erabiltzailearen ikuspegitik aztertuta, berriz, gogoeta egin da laguntzen 
jasotzaile izan daitezkeenen ezagutza- eta informazio-mailaz; aztertu dira, 
halaber, alderdirik larrienak eta egungo egoera hobetzeko jardunbideak. 

 

● Ezagutza-maila eskasa dute herritarrek birgaitze-lanetarako laguntzei eta 
diru-laguntzei buruz, eta, normalean, birgaitze-lanen premia agertzean ekin ohi 
zaio informazioa bilatzeari. Informazio hori eskuratzeko are oztopo gehiago 
jartzen duten beste alderdi batzuk ere badaude; besteak beste, komunikaziorako 
erabili ohi den hizkera “administratiboegia”. Horregatik, hartzaile-motaren 
arabera, desberdina izan behar luke komunikazioak: informazio teknikoa 
profesional eta teknikarientzat, eta informazio errazagoa eta praktikoagoa 
gainerako herritarrentzat.  
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● Informazioak arrakasta izan dezan, funtsezkoa da hura emateko unerik egokiena 
hautatzea. Udalean baimen-eskaria egiten den unea izan daiteke 
horretarako aproposena: obra egiteko dauden laguntzen eta diru-laguntzen 
berri dakarren liburuxka bat eman dakioke baimen-eskatzaileari. 
 

● Nolanahi dela ere, askotan, finka-administratzaileak jardun ohi dira auzo-
komunitateen eta administrazioaren arteko bitartekari lanetan. Ematen duten 
informazioaren kalitatea, berriz, ez da beti berdina izaten.  Horregatik, 
beharrezkotzat jotzen da administratzaileen profesionalizazioa, trebakuntza- edo 
sentsibilizazio-jardueren bidez, herritarrak birgaikuntzaz sentsibiliza ditzaten.  
Kalitate-zigilu bat sortzeko premia ere aipatu da. Zigilu horrekin sarituko lirateke 
trebatzen diren finka-administratzaileak, sentsibilizazio-jarduerak egiten 
dituztenak, beren lana egokiro egiten dutenak... 
 

● Bestalde, lan pedagogikoa ere egin behar litzateke herritarrekin, hauek 
birgaikuntzaren premiaz sentsibilizatzeko. Beren etxebizitzen birgaitze-lanaz ez 
ezik, haien dauden eraikinetako denen elementuenaz ere sentsibilizatu behar 
dira herritarrak, haien ardura ere berauei baitagokie.  Administrazioek egin behar 
dute inposiziotik sentsibilizaziorako jauzia birgaikuntzari dagokionez (ikusi 2. 
puntua: Birgaitze-lanetarako laguntzak). Horretarako, sentsibilizazio-kanpainak 
egin behar ditu; egiten dira dagoeneko, baina areagotu egin behar dira.    
 

● Birgaikuntzaren kultura sustatzeaz gain, beste gai batzuekiko sentsibilizazioa ere 
bultzatu behar litzateke herritarren artean: BEZaren iruzurraren aurka zorrotz 
jarduteko eskatu behar zaie, eta enpresa ez-profesionalen intrusismoa 
salatu behar da, epe luzera kostu txikiagoak agindu arren epe luzera kaltea 
besterik ez baitakarte, ez dute ondo lan egiten eta. BEZaren iruzurrari 
dagokionez, hau aipatu da: askotan, errentagarriagoa izaten da, diru aldetik, 
zerga ez ordaintzea laguntza eskatzea baino, eta iruzur egitea erabakitzen da.  
 

● Dena dela, auzo-komunitateek erantzukizun hori berenganatzeko modurik 
eraginkorrena hau dela jo da: arauz eskatzea, hau da, teknikari espezializatu 
batzuen bermea duen proiektu bat eskatzea, diru-laguntzekin eta beste laguntza 
batzuekin batera. EATak oso lagungarri izan dira kontzientziazio-lan horretarako. 
Arrisku hau ere aipatu da, ordea: gerta daiteke eskakizun gehiegi ezartzea auzo-
komunitateei, eta, gero, laguntzek haien % 100 ez estaltzea.  Proposatu da, 
honenbestez, erakundeen laguntzen eta finantziazio pribatuaren arteko 
koordinazioa sustatzea, diru-laguntzen bidez estali ezin den gastuari aurre 
egiteko kreditu merkeagoak eskainiz. 
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● Etxebizitzen eta haiek dauden eraikinen energia-eraginkortasunaren hobekuntza 
da, herritarren sentsibilizazioari dagokionez, beste ahulgune bat. Izan ere, 
sekulako dirutzak ordaindu behar izaten dituzte etxe-jabeek, eta emaitza ez da 
epe laburrera atzematen, epe luzerako errentagarritasuna baitute jarduera 
horiek. Hori dela eta, errezeloz begiratu ohi diete etxe-jabeek lan horiei. 
Proposamena: laguntza gehiago bideratzea auzo-komunitateetara zeregin 
horretarako. 
 

● Nolanahi dela ere, milaka espediente egiten dira urtero, eta gehienek burutu 
egiten dute prozesua.  
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1. 1. 1. 1. ERANSKINA: ERANSKINA: ERANSKINA: ERANSKINA: BIRGAITZEBIRGAITZEBIRGAITZEBIRGAITZE----TAILERRETATAILERRETATAILERRETATAILERRETAKO PARTAIDEAKKO PARTAIDEAKKO PARTAIDEAKKO PARTAIDEAK    

BIRGAITZE TAILERRAREN PARTE-HARTZEA. VITORIAVITORIAVITORIAVITORIA----GASTEIZ EKAINAREN 16aGASTEIZ EKAINAREN 16aGASTEIZ EKAINAREN 16aGASTEIZ EKAINAREN 16a    
Erakundea Pertsona 

Suradesa  Iker Urbina 

Debegesa Esther Zarrabeitia 

Oarsoaldea Xabier Sanchez 

Zarauzt-Lur S.A Iñaki Mendia 

Donostiako Etxegintza (Parvisa) Josetxo Rogriguez 

Tecnalia Maider Alzona 

Ensanche XXI Alberto Martinez de Ilarduya 

Azkotia Lantzen, S.A. Esther Arakistain 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Araba 

Agustín Mora Alonso 

Mª José Iparraguirre 

Beruala Santi Murua 

Lanbide Ibon Guillen 

Gobierno Vasco Rosa Razkin 

Gobierno Vasco Jose Antonio Gonzalez 

Gobierno Vasco Agustin Abia 

Gobierno Vasco Agustin de Lorenzo  

Gobierno Vasco Igor Diaz de Guereñu 

Gobierno Vasco. Delegación Maria Caballero 

Gobierno Vasco. Delegación Eduardo Sola 

Gobierno Vasco. Delegación Mikel Garmendia 

Ibatuz Jonatan Moreno / Antxon Gallego 

Gobierno Vasco Vivienda Miren Saratxaga 

Gobierno Vasco Vivienda Iñigo Basañez 

Gobierno Vasco Vivienda Mario Yoldi 

Gobierno Vasco Vivienda Elena Sanchez 

Gobierno Vasco Vivienda Amaia Palacio 

Tekniko laguntzaile Carlos Parrón 

Tekniko laguntzaile Manu Olano 

Tekniko laguntzaile Nekane Basterretxea 
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BIRGAITZE TAILERRAREN PARTEBIRGAITZE TAILERRAREN PARTEBIRGAITZE TAILERRAREN PARTEBIRGAITZE TAILERRAREN PARTE----HARTZEA. HARTZEA. HARTZEA. HARTZEA. BILBO EKAINAREN 23aBILBO EKAINAREN 23aBILBO EKAINAREN 23aBILBO EKAINAREN 23a    

Eraikune 
Iñaki Beltran 
Txema Ipiña 
Daniel Barredo 

Surbisa Mª Jesús Esteban Sáez (Asesora Jurídica) 
C. A. Vasco Navarro Matxalen Acasuso 
Ascobi Iñaki Urresti 
Bidebi Pedro Rodriguez 
Sestao Berri Luis Carlos Delgado 

C.O. Aparejadores de Donosti 
Aitziber Alberdi 
Izaskun Ugarte 

C.O. Aparejadores de Bilbao Marta Cillero 
Tecnalia Patricia Molina 
Durango Eraikitzen Noemi Arroyo 
Surposa Enrique Jimenez 
Colegio Oficial de Administradores de Fincas de 
Bizkaia 

Luis de Prada 
Pablo Abascal 

SEA UNECA (Unión de Empresarios de la 
Construcción) 

Luis A. Cebrian 

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria (Bizkaia) 

Jose Manuel Gonzalez Robles 

Eretza S.A. Aintzane Tamayo 
Gobierno Vasco Vivienda Miren Saratxaga  
Gobierno Vasco Vivienda Mario Yoldi 
Gobierno Vasco Vivienda Elena Sanchez 
Gobierno Vasco Vivienda Amaia Palacio 
Tekniko laguntzailee Carlos Parrón 
Tekniko laguntzaile Manu Olano 
Tekniko laguntzaile Nekane Basterretxea 
 

 




