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1. Sarrera 
1.1. Txostenaren aurkezpena 

Agiri honetan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak 2018an gauzatutako birgaitze-
politika ebaluatuko da. Garapen Iraunkorrerako munduko Helburuekin bat etorriz, birgaitze-
politiken helburu nagusietako bat jada eraikita dagoen hirian esku hartzea da, lurzoru berria ez 
okupatuz, ahal dela. Era berean, CO2 igorpenak eta energia-kontsumoa ahal den txikienak 
izatea ere helburu partekatu bat da, baita hiri-espazioak inklusiboagoak, seguruagoak eta 
iraunkorragoak izatea ere. 

Ildo horretan, etxebizitzak birgaitzea lehentasun nagusietako bat da bai 2018-2020 aldirako 
Etxebizitzaren Gida Planean bai Etxebizitzaren 3/2015 Legean. Gida Planeko 4. ardatzaren 
xedea hau da: “Eraikinen mantenua eta birgaitzea sustatu, egungo parkeetako eskuragarritasun 
eta eraginkortasun energetikoa hobetuz”. Ardatz hori zazpi jarduketa-ildotan eta 29 ekintzatan 
egituratzen da. 

Gogoan eduki behar da txosten honetan Etxebizitza Sailburuordetzak bideratutako birgaitze-
politikak ebaluatuko direla; izan ere, eremu degradatuetako eta arazo bereziak dituzten 
eremuetako hiri-berroneratzeko programak Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren 
ardurapean daude. Beraz, ez dira txosten honetan ebaluatuko. 

2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean, agiri programatiko horren esparruan garatu 
diren politikak ebaluatzeko plan bat ere finkatu da, birgaitze-politikak ebaluatzeko urteko 
txostena barne. 

 

Horrenbestez, Planaren beraren eskakizun bati erantzuten zaio txosten honen bidez. Eta, 
horrezaz gain, zer neurritan aurrera egin den ere aztertzeko balio du, finkatutako helburuak 
erdiesteari begira. Hartara, arreta lorpenetan ipiniko da, baina baita politikak inplementatzeko 
oztopoetan eta zailtasunetan ere. 
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1.2. Ebaluazioa egiteko metodologia 

Ebaluazio-ariketa honen helburu nagusia ebaluazio-galderei erantzutea da. Horrezaz landa, 
finkatu diren helburuen betetze-maila ere aztertuko da, ikuspegi kuantitatibotik eta kualitatibotik. 
Gida Planean finkatutako eskakizunei erantzun ez ezik, ebaluazio hau Eusko Jaurlaritzako 
Etxebizitza Sailburuordetzak gauzatzen dituen programen inplementazioa etengabe hobetzeko 
tresna bat ere bada. 

Hauek dira ebaluazioa egiteko galderak: 

a. Erdietsi al dira birgaitzea dela-eta 2018rako finkatu ziren helburu orokorrak? 

b. Erdietsi al dira 2017rako finkatu ziren helburu espezifikoak? 

c. Baliabideen erabilera eraginkorra izan al da? 

d. Aztertu al daiteke laguntzen inpaktu ekonomikoa? 

e. Laguntzak banatzean, lurralde-ekitatearen irizpideei jarraitu al zaie? 

f. Arindu al da irtenbidea aurkitu nahi zitzaion arazoa, neurri batean behintzat? 

g. Gertatu al da 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean aurreikusitako 
esku-hartzeen egokitasuna edo bideragarritasuna eraldatu duen aldaketarik? 

Galdera horiei erantzuteko, informazioa bildu da hiru adierazle-mota hauei buruz: 

 Testuinguruaren adierazleak 

 Egin izanaren adierazleak 

 Inpaktuaren adierazleak 

Orobat, agiriak aztertu dira birgaitze-politikak ebaluatzeko erreferentzia gisa baliatzen den 
esparruko oinarrizko informazioa jorratzeko. Zehazki, agiri garrantzitsuenak hauek dira: 

 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana 

 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. 

 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
ikuskapen teknikoari buruzkoa. 

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

 Udalentzako eta tokiko erakunde txikientzako irisgarritasun-arloko laguntzen 
programa. 

 Etxebizitza eta eraikinetako birgaikuntza eraginkorreko laguntzen programa, 
ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko. 
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1.3. Ebaluazio-txostenaren egitura  

Txosten hau 10 kapitulutan antolatu da, sarrera hau barne. 

Bigarren kapituluan, birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari buruzko oinarrizko araudia berrikusiko 
da, baita Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-politiken jarduketa-
esparrua ere. Era horretan, ebaluazioaren helburua zehaztuta geratuko da. 

Ondoren, hirugarren kapituluan, testuinguruaren adierazle batzuen berri emango da, jarduketak 
hobeto ebaluatze aldera. Hona hemen adierazleak: etxebizitza-parkearen analisia, horren 
ezaugarriak eta antzinatasuna; EITen emaitzak (egindako eraikinen ikuskaritza teknikoak); 
birgaitze-jardunaren bilakaera; eta euskal biztanleen birgaitze-premiak edo -eskaera. 

Laugarren kapituluan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduketak 
egin izanaren adierazleak aztertuko dira, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntza-
programak eta udalek zein tokiko erakundeek irisgarritasuna hobetzeko laguntzak direla eta. 

Bosgarren kapituluan, birgaitze-laguntzen hartzaileen ezaugarriei buruzko adierazleetan ipiniko 
da arreta; batik bat, diru-sarreren mailari, familia-unitateko kide-kopuruari, generoari eta 
nazionalitateari erreparatuko zaie. 

Seigarren kapituluan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren laguntzaz eginiko 
birgaitze-jarduketen inpaktu ekonomikoa aztertuko da, BPGari eta enpleguari egiten dioten 
ekarpenari begira. 

Zazpigarren kapituluan, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean finkatutako helburu 
kuantitatiboen betetze-maila jorratuko da. Ondoren, zortzigarren kapituluan, ebaluazioa egingo 
da propio; hartara, kapitulu honetan adierazi diren ebaluazio-galderei erantzungo zaie, efikazia-, 
eraginkortasun- eta ekitate-irizpideei jarraituz. 

Bederatzigarren kapituluan, ebaluazioaren ondoriozko emaitzak jasoko dira, tresna erabilgarria 
izan baitaiteke Etxebizitza Sailburuordetzak etengabe hobetu ditzan etxebizitzak eta eraikuntzak 
birgaitzeko politiken inplementazioa eta kudeaketa. 

Azkenik, txosten honen hamargarren kapitulua laburpen exekutibo bat izango da. Hala, birgaitze-
jardunaren ebaluazioko gairik garrantzitsuenak nabarmenduko dira bertan. 
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2. Birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari buruzko 
oinarrizko araudia, eta jarduketa-esparrua 

2.1. Birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari buruzko esparru arauemailea 

2.1.1. Araudien laburpena 

Euskal Herriko Autonomi Estatutuan (10.31 artikulua) xedatzen da etxebizitzen antolaketaren 
gaineko eskumena EAErena dela soilik, eta hura gauzatuz, Eusko Legebiltzarrak 3/2015 Legea 
onetsi zuen, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. Hori da, hain zuzen ere, EAEko etxebizitza-
politiken jarduketa-esparru orokorra. 

EAEko etxebizitza-parkearen antzinatasuna handia denez gero, lege horretan adierazten da 
jarduketen zati handi bat eraikinak eta etxebizitzak birgaitzera bideratu behar dela, 
bizigarritasun-, funtzionaltasun-, segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak hobetze aldera, baita 
baliabide naturalak eraginkortasunaz baliatze aldera ere. Beheko taulan, etxebizitzak birgaitzea 
dela-eta indarrean dagoen araudia jaso da, EAEn aplikagarri dena. 

2.1 taula EAEn etxebizitzak birgaitzeari buruz indarrean dagoen lege-esparrua 

ETXEBIZITZAK BIRGAITZEARI BURUZKO ARAUDIA 

Oinarrizko araudia: 

• 3/2015 Legea, Etxebizitzarena. 

• 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa. 

• 8/1999 Legea, apirilaren 6koa, jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legea berritu duena. 

Birgaitzea sustatzeko ekintza administratiboa: 

• Agindua, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko 
finantza-neurriei buruzkoa. Agindua, 2011ko azaroaren 23koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 
sailburuarena,  etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua aldatzen duena. Eta azkenik, 
Agindua, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinen bidez bigarren 
aldiz aldatzen baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. 

• 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzkoa. Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: «317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare 
urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babes-tuei buruzkoa». 

• AGINDUA, 2018ko irailaren 5ekoa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Honen bidez, 
udalentzako, tokiko organismo autonomoentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura 
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzen dira, eta horietarako 2018ko ekitaldirako deialdia 
egiten da, hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta 
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko xedez. 

• Agindua, 2018ko ekainaren 8koa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez 
iragarri eta arautzen baita etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko diru-laguntzen programa 
2018rako. 

Araudi teknikoa: 

• 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa. 
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2.1.2. 3/2015 Legea, Etxebizitzarena  

Etxebizitzaren 3/2015 Legean, garrantzi handia ematen zaio eraikuntzak birgaitzeari eta hiri-
espazioak berroneratzeari. Hartara, etxebizitza bizigarria izateko eskubideaz gain, Legean hiri- 
edo landa-inguru egokia izatea ere jorratzen da, bizimodu pertsonala eta komunitarioa 
gauzatzeko. Bizitegitarako lurzorua ondasun urria dela aintzat harturik, politiken joerak jada 
eraikita dauden espazioak birgaitzea eta berroneratzea izan behar du, ahal den neurrian. 

“Helburu hori kontuan izanda, etxebizitzaren funtzio sozialaren helmena eta edukia zehazten 
dira, eta partikularren eskubide eta eginbeharrei lotutako zenbait alderdi, lehen aintzat hartu 
gabeak, sartu dira; horien artean dago higiezinak hobetzeko edo birgaitzeko eginbeharra, baita 
mantentzekoa ere, haien egokitzapen energetiko eta funtzionala lortzeko”. 

Eraikinen birgaitzeaz eta hiri-eremuen berroneratzeaz ari da legeko VII. kapitulua. Hala, 
beharrezkoak diren bitarteko juridikoak eskaintzen ditu. Adibidez, hau: “jabetza horizontalaren 
barruan kargak eta onurak ekitatez banatzeko prozesua, birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko 
prozesuetan okupazioa edo nahitaezko salmenta ahalbidetzea, irisgarritasuna edo 
bizigarritasuna hobetzeko lurzoru publikoen okupazioa baimentzea, eraikinen inguratzailea 
hobetzen esku hartzeko aukera bermatuko duten neurriak hartzea, dauden etxebizitzak zatitu 
ahal izatea, eta abar”. Gainera, lege horren arabera, “politika publiko horiek lehentasunezkoak 
dira etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea bermatzeko, eta ingurumenaren eta 
gizartearen ikuspegitik jasangarriagoak dira lurzoru berrien hedapen eta kontsumo atzeraezina 
baino”. 

Hona hemen zer xedatzen den Legearen 52. artikuluan: “Erabilera nagusia bizitegitarakoa duten 
eraikinak unean-unean erregelamenduz eskatzen diren kalitate-baldintzei egokitzen zaizkiela 
frogatu beharko da, teknikari eskudunak egindako ikuskapen teknikoen bitartez”. Era berean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroa sortzen da. Uztailaren 
24ko 117/2018 Dekretuan, ekainaren 18ko 3/2015 Legeko aginduak garatzen dira, araudiaren 
arabera. 

Orobat, lege horretan nabarmentzen da bete egin behar direla energia-kontsumoa eta karbono 
dioxidoaren igorpenak murrizteari buruzko Europar Batasuneko zuzentarauak, baita energia 
berriztagarrien erabilera handitzeari buruzkoak ere. 

2.1.3. 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa 

Eusko Legebiltzarrak 1997an onetsi zuen 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna 
sustatzekoa. Horren xedea da hiriguneen, espazio publikoen, eraikinen, garraiobideen eta 
informazio nahiz komunikazio sistemen irisgarritasuna bermatzea, beren kabuz erabil ditzaten 
oro har pertsona guztiek eta, bereziki, mugikortasun mugatua, komunikatzeko zailtasuna edo 
beste edozein muga psikiko nahiz sentsorial aldi baterako edo betirako dutenek. 

 

Hiriguneen, espazio publikoen eta eraikinen (titulartasun, erabilera edo zerbitzu publikokoak) 
irisgarritasuna ziurtatze aldera, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek, udalek eta gainerako 
erakunde publikoek lau urteko programak prestatu behar dituzte irisgarritasuna sustatzeko, 
elementu horiek aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara egokitzeko helburuarekin, pixkanaka. 
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Sailak diru-laguntzak ematen dizkie udalei eta tokiko erakunde txikiei, irisgarritasun-planak 
eguneratzeko, hobekuntza-lanak egiteko eta hirigunean zein eraikuntzetan irisgarritasuna 
bermatzen duen ekipamendua erosteko. 

2.1.4. Eraikinen ikuskapen teknikoaren erregulazioa: 117/2018 Dekretu berria 

Etxebizitzaren 3/2015 Legean, eraikinen ikuskapen teknikoa egiteko betebeharra finkatzen da. 
Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretu berrian, aldiz, Etxebizitzaren Legeko aginduak arauen 
arabera garatzen dira, batetik, eta gai horren gainean lehenago onetsitako araudia argitu egiten 
da, bestetik, aplikatu denean lortu diren esperientzia eta ezagutzak kontuan hartuz. 

Dekretu horrekin bat etorriz, eraikinaren lehen ikuskapen teknikoa dagokion udalari aurkeztu 
behar zaio eraikinak berrogeita hamar urte bete eta hurrengo urtebetean, ordutik aurrera 
zenbatzen hasita. 

Bestalde, laguntza publikoak eskuratu nahi dituzten jabeek EITa egin beharko dute ezinbestez, 
eraikinaren adina edozein dela ere. 

2.1.5. Eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria 

226/2014 Dekretuak, abenduaren 9koak, eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari 
buruzkoak, azaroaren 22ko 240/2011 Dekretuan jasotako autonomia-erkidegoko araudia 
eguneratu beharrari erantzuten dio, 2010/31/EB Zuzentarau berriak sartu eta 235/2013 Errege 
Dekretuak transposizioz jaso dituen aldaketen ondoren. 

Errege-dekretu horren arabera (235/2013), autonomia-erkidegoei dagokie energia-
eraginkortasunaren ziurtagiriak kontrolatzea eta erregistratzea, sustatzaileei edo jabeei 
ezarritako betebeharrak betetzea bermatuko duten aurreikuspenak egitea eta energia-
eraginkortasunaren etiketaren aurkezpena arautzea. 

Indarrean dagoen araudiaren arabera, energia-eraginkortasunaren ziurtagiria lortu beharko dute: 

 Eraikin eraiki berri guztiek. 

 1.000 m²-tik gorako azalera duten egungo eraikinen aldaketa eta erreforma guztiek, baldin 
eta haien itxitura guztien % 25 baino gehiago berritzen badira edo bertan garatutako 
erabilera edo jardueraren intentsitatea aldatzen bada, eta horrek energia-kalifikazioaren 
mailan eragina badu. 

 Saltzen edo alokatzen diren eraikinek edo horien zatiek. 

 Eraikinek edo horien zatiek, baldin eta agintari publiko batek 250 m²-tik gorako guztizko 
azalera erabilgarria okupatzen badu eta jendea bertan egon ohi bada. 

 

2.1.6. Birgaitzeko jarduketa babestuak 

Birgaitzeko jarduketak sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak bost programa operatibo ditu Renove 
plana izenekoan kokatuta: Etxebizitza Sailburuordetzak 1., 2. eta 4. programak kudeatzen ditu. 
Aitzitik, 3. programa (birgaitze integratuko eremuetan (BIE) edo bizitegi eremu narriatuetan 
ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzena) eta 5. programa (hirigintza- eta 
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gizarte-izaerako problematika bereziak dituzten eremuetan hiri-berroneratzeko jarduketak 
egiteko diru-laguntzena) Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren ardurapean daude orain. 

1.	programa:	 partikularrentzako	 eta	 jabekideen	 erkidegoentzako	 laguntzena,	 eraikinak	 eta	
etxebizitzak	birgaitzeko:	

Programak lau jarduketa-motari laguntzea du xede: 

 Eraikinaren egitura eta eraikuntza bera egokitzeko obrak eta etxebizitzen eta 
merkataritza-lokalen bizigarritasun-baldintzak egokitzekoak. 

 Etxebizitzak eta sarbideak desgaitasun fisikoak dituzten pertsonentzako indarreko 
araudira egokitzea. 

 Inguratzaile termikoan esku hartzea energia aurrezteko. 

 Eraikuntzaren eta etxebizitzen akabera orokorra eraikuntza onaren printzipioetara 
egokitzea. 

Partikularrak zein jabekideen erkidegoak dira laguntza horien onuradunak. Laguntzak mota 
honetakoak izan daitezke: itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, mailegu kualifikatuak eta zerga-
arinketa. Diru-laguntzen zenbatekoa hainbat faktoreren mende dago: jarduketa-mota, diru-
sarrera haztatuak eta familia-unitateko kide kopurua, eta jarduketa-esparrua (birgaitze bakartua 
edo integratua). 
 

2.2 taula 1. programako birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araudia 

1. PROGRAMAKO BIRGAITZEKO LAGUNTZEN ARAUDIA 

Agindua, 2006ko abenduaren 29koa. Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriak. 

Agindua, 2011ko azaroaren 23koa. Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko aginduaren aldaketa. 

Agindua, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinen bidez 
bigarren aldiz aldatzen baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.3 taula 1. programaren esparruan emandako diru-laguntzak  

AURREKONTU BABESGARRIAREN GAINEAN APLIKATU BEHARREKO EHUNEKOAK ETA 
GEHIENEKO KOPURUAK 

BIRGAITZE BAKARTUA** 

 
BIRGAITZE INTEGRATUA* 

 
Birgaitze integratua: halakotzat hartzen dira birgaitze integratuko eremu edo eremu narriatu gisa izendatutako hiri-
multzoetan egiten diren jarduketak, 317/2002 Dekretuko 9. artikuluan eta Birgaitzeko Plan Berezian adierazten denari 
jarraituz. 

Birgaitze bakartua: halakotzat hartzen dira birgaitze integratuko eremuetatik kanpo egiten diren jarduketak. 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.	programa:	 udalentzako	 eta	 udalerria	 baino	 lurralde‐eremu	 txikiagoko	 erakundeentzako	
irisgarritasun	arloko	laguntzena:	

Programa honen xedea espazio publikoetan eta hiri-inguruneetan irisgarritasun unibertsala 
lortzea da, pertsona guztiak ahalik eta modurik independenteenean mugi daitezkeela 
bermatzeko. Udalak, toki-erakundeak eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko 
erakundeak dira laguntza horien onuradunak. 

 Irisgarritasun-planak egitea edo eguneratzea. 

 Udalen irisgarritasun-planetan jasota dauden hobekuntza-obrak egitea, edo erakunde 
pribatuek erabilera publikoko xede sozialekin eginikoak. 

 Igogailuak eta plataforma jasotzaileak eskuratzea eta instalatzea. 

Diru-laguntzak programa idazteko lanen aurrekontuaren % 75eraino eta obrak gauzatzeko 
aurrekontuaren edo ekipamenduak eskuratzeko aurrekontuaren % 50eraino irits daitezke (eremu 
narriatuetan edo birgaitze integratuko eremuetan, % 60raino). 

2.4 taula 2. programako birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araudia 

2. PROGRAMAKO BIRGAITZEKO LAGUNTZEN ARAUDIA 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 8koa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez iragarri eta 
arautzen baita etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko diru-laguntzen 
programa (Renove programaren) 2018rako, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian 
esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. 

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

4.	programa:	etxebizitza	eta	eraikinetako	birgaitze	eraginkorreko	laguntzena,	ondare	eraikian	
esku	hartzeko	proiektuak	egiteko.	

Programa honen helburua eraikinen irisgarritasuna, suteen kontrako segurtasuna eta energia-
eraginkortasuna hobetzea da. 

Laguntza-programa hau 1980. urtea baino lehen eraiki eta blokeak edo etxadiak 
osatu arte taldekatu diren eraikinetako jabekideen erkidegoei zuzentzen zaie, baldin 
eta hirigintza- eta egitura-egokitzapena abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 
terminoetan eginda badute.  

Laguntza itzuli beharrik gabeko diru-laguntza izango da, honako jarduketa hauek egiteko: 

 Energia-murrizketa, irisgarritasuna eta segurtasuna barnean hartzen dituzten esku-
hartze integralei dagozkien proiektuak idaztea eta obrak egitea. 

 Barneko erosotasun termikoaren eta berokuntzaren energia-kontsumoaren energia-
monitorizazioa. 

 Eraikitako perimetroa handitzea, bizigarritasun-baldintzak hobetzea lortzeko. 
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2.5 taula 4. programako birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araudia 

4. PROGRAMAKO BIRGAITZEKO LAGUNTZEN ARAUDIA 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 8koa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez iragarri eta 
arautzen baita etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko diru-laguntzen 
programa (Renove programaren) 2018rako, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian 
esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

2.6 taula 4. programaren esparruan emandako diru-laguntzen gehieneko kopurua  

Jarduketak Diru-laguntzaren 
gehieneko 
kopurua 

etxebizitzako 
(€) 

Teknikarien 
ordainsariak 

Lanak 
egiteko 

gehieneko 
% 

Gehiene
ko % 

Gehiene
ko 

kopurua 
Energia-eraginkortasuna, suteen kontrako 
segurtasuna eta irisgarritasuna 15.000 60 800 50 

Energia-eraginkortasunerako sistema berritzaileak 16.400 72 960 60
Jarduketak birgaitze integratuko eremuetan eta 
eremu narriatuetan 18.000 72 960 60 

Jarduketak alokairu babestuko eraikinetan 18.000 72 960 60
Jarduketak eraikin babestuetan  
Katalogokoak 18.000 72 960 60
Inbentariokoak 19.500 77 1.026 65
Kalifikatuak 21.000 82 1.093 70
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

2.7 taula 4. programaren esparruan emandako diru-laguntzen gehieneko kopurua, jarduketa-
motaren arabera 

Jarduketak 

Energia-
eraginkortas

una 
(pasiboak + 

aktiboak) 
€/etxebizitza

Energia-
eraginkortas

una: 
monitorizazio

a 
€/etxebizitza

Irisgarritasun
a hobetzea 

€/etxebizitza

Igogailua 
instalatzea 
€/igogailu 

Suteen 
aurkako 

segurtasun
a 

€/etxebizitz
a 

Energia-eraginkortasuneko 
jarduketak  7.500 140 -- -- -- 

Irisgarritasun-jarduketak -- -- 7.500 60.000 --
Segurtasun-jarduketak suteen aurka -- -- -- -- 150
Energia-eraginkortasunerako sistema 
berritzaileak 9.000 168 -- -- -- 

Jarduketak birgaitze integratuko 
eremuetan eta eremu narriatuetan 9.000 168 8.400 72.000 180 

Jarduketak alokairu babestuko 
eraikinetan 9.000 168 8.400 72.000 180 

Jarduketak eraikin babestuetan  
Katalogokoak 9.000 168 8.400 72.000 180
Inbentariokoak 9.750 182 9.750 78.000 195
Kalifikatuak 10.000 196 10.500 84.000 210
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.2. Jarduketa-esparrua 
 
Etxebizitza Sailak 2018an gauzatutako birgaitze-politiken jarduketa-esparrua honako agiri 
hauetan zehaztuta dago: 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean, 2018ko Etxebizitza 
Programan, eta Etxebizitzaren 3/2015 Legearen arauzko garapenetan. 

2.2.1. 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana 

 

“2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren misioa, etxebizitzen alokairuan 
etxebizitzetako parke publikoaren hazkundea bultzatzea da, eskubide subjektiboa etxebizitzari 
bermatzeko eta taldeen beharrez zailtasun handiagoekin arduratzeko gai izateko, nahastearen 
bitartez kohesio soziala, arreta berezia jarriz populazio gaztearen emantzipazioan eta 
zaharkitua dagoen gizarteko adineko pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntzarako, 
eskuragarritasunaren, hobekuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren bidez, eta guztia 
hau agenteak eta erakundeen artean, publiko eta pribatu, beharrezko kolaborazioarekin”. 

Gida Planaren 4. ardatz osoaren xedea birgaitzea sustatzea da, eta zazpi jarduketa-ildok eta, 
guztira, 29 ekintzak osatzen dute. Prestatu diren jarduketak eta jada abian diren laguntza-
programak batuta, helburu kuantitatiboa 55.000 etxebizitza baino gehiago birgaitzen laguntzea 
da. 

 

2.8 taula 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren 4. ardatz estrategikoko 
jarduera-ildoak 

2018-2020 ALDIRAKO ETXEBIZITZAREN GIDA PLANA 
4. ARDATZ ESTRATEGIKOA 

Eraikinen mantenua eta birgaitzea sustatu, egungo parkeetako eskuragarritasun eta eraginkortasun 
energetikoa hobetuz 

4.1.  Etxebizitzak eta eraikinak birgai daitezen bultzatzea  
4.2.  Hiri-espazioaren eta eraikuntzaren irisgarritasun unibertsala bermatzeko jardunak modu 

positiboan diskriminatzea eta sustatzea  
4.3.  Etxebizitza-parke publikoa manten eta kontserba dadin sustatzea  
4.4.  Eraikinen ikuskapen teknikoak egin daitezen sustatzea, bultzatzea eta erraztea  
4.5.  Birgaitzearen arloko informazioa, prestakuntza eta komunikazioa hobetzea 
4.6.  Birgaitzearen kudeaketa integratua erraztea  
4.7.  Hiriguneak birgaitzeko programak erraztea (lurralde-plangintza, hirigintza eta hiri-berroneratze 

zuzendaritzaren hiriguneak birgaitzeko estrategiarekin koordinatuta)  

Horrez gain, udalei eta tokiko erakunde txikiei laguntzea ere aurreikusi da. Laguntza horien 
bitartez, 420 proiektu egin daitezen sustatuko da, bai planak gauzatzeko bai hiri-inguruneetako 
irisgarritasuna hobetzeko lanak egite aldera.  
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2.9 taula 2018-2020 aldirako EGPren helburu kuantitatibo globalak, birgaitzea dela eta 

BIRGAITZEA SUSTATZEKO JARDUKETAK 

Etxebizitza-kop. 

2018 2019 2020 
Guztira  
2018-
2020 

BIRGAITZEKO JARDUKETAK (etxebizitza-kop.) 17.050 18.580 19.900  55.530 
Hiriguneak birgaitzea (kontserbatzeko, mantentzeko eta/edo 
hobetzeko jarduketetarako birgaitze estrukturaletara 
zuzendutako laguntzen onuradun diren etxebizitzen kopurua)  

10.178 10.352 10.700  31.230 

Birgaitze eraginkorraren arloko proiektu integralak. Hasitako 
ekintzak: emandako laguntzez baliatu den etxebizitza-kopurua  2.372 2.628 3.000  8.000 

Irisgarritasuna hobetu duten etxeen kopurua (igogailuak, 
arrapalak,…)  3.500 4.500 5.000  13.000 

Udalen etxebizitza publiko birgaituen kopurua  100 100 100  300 
Birgaitze-prozesuetan sortutako etxebizitza berriak  900 1.000 1.100  3.000 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALERAKO JARDUKETAK 
(OBREK EDO PLANEK DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUEN 
KOPURUA)  

140 140 140  420 

KONTROL-HELBURU GEHIGARRIAK 
2018 2019 2020 

Guztira 
2018-
2020 

Euskoregiten erregistratutako EIT metatuak  24.000 30.000 35.000  35.000 

Birgaitzea gehi alokairua programara txertatutako etxebizitzen 
kopurua  

-- 20 30  50 

Instalatutako igogailuen kopurua  350 450 500  1.300 

Birgaitze eraginkorraren arloko proiektu integralak. Amaitutako 
jardunak: emandako laguntzen eraginpean dagoen 
etxebizitza-kopurua* (POPV FEDER barnean hartzen den 
adierazlea)  

882 1.763 2.865  2.865 

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

2.2.2. 2018ko Etxebizitza Programa 

Etxebizitza Programa urteko agiri exekutibo bat da, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida 
Planean zehaztutako estrategia garatzen laguntzea xede duena. Etxebizitza-parkea birgaitzea 
dela eta, eragile publikoak eta pribatuak koordinatzea aurreikusten da Etxebizitza Planean, eta 
Euskadiko hiri-birgaitzeko jarduketetan buru aritzea eta halakoak sustatzea. Lan-ildo hori 
Europar Batasunean bultzatzen ari dira, eta, zentzu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
FEDER programa operatiboan parte hartzen ari gara, 1. eta 4. laguntza-programekin (lehenago 
deskribatu dira). Hartara, diruz lagundutako eragiketen % 50 FEDER funtsen bidez finantzatzen 
dira. 

2.10 taula 2018ko Etxebizitza Programaren helburu kuantitatiboak, birgaitzea dela eta 

Jarduketak 
2018ko 

helburuak 
3. HELBURUA: Hiri‐birgaitzeko eta ‐berroneratzeko politika berria inplementatzea 

1. Hiri-birgaitzea (adierazlea: diruz lagundutako etxebizitza birgaituen kopurua = 
gaiaren gaineko ebazpen administratiboak) 

15.000 

2. Irisgarritasun unibertsala (planetan eta obretan onetsitako proiektu-kopurua) 140 
3. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko proiektu integralak 

(emandako laguntzek eragin dieten etxebizitza-kopurua) 
1.322 

4. Igogailuak instalatzea 1.300 
5. Euskoregiten erregistratutako EIT metatuak 2018/12/31n 24.000 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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3. Testuinguruaren adierazleak 
3.1. Euskadiko etxebizitza-parkea 

Euskadiko etxebizitza-parkea 1.053.539 unitatek osatzen zuten 2018an. Hartara, % 4,7 
handitu zen 2010etik ordura arte. Araban areagotu zen gehien (+ % 8,7). 

Azken zortzi urteotan, Euskadiko etxebizitza-parkea 6.100 etxebizitza handiagotu da urtean, 
batez beste. Azken urteotan, dena den, gorakada nabaritu da behera egin duen boladaren 
ostean. Edonola ere, aurreko hamarkadetan baino dezente gutxiago areagotu da (1991-
2001 aldian, + 10.424 etxebizitza urtean, eta 2001-2011 aldian, + 14.094 etxebizitza urtean). 

Etxebizitza-parkea Araban handitu da gehien (% 8,7). Gipuzkoako eta Bizkaiko tasak, berriz, 
antzekoak dira, eta neurritsuagoak Arabakoa baino (% 4,4 eta % 3,6, hurrenez hurren). 

3.1 taula: Familia-etxebizitzen kopuruaren bilakaera Euskadin, lurralde historikoaren arabera. 2010-2018 

Lurraldea 2010 2015 2016 2018 

Araba 151.342 162.700 162.985 164.549 

Bizkaia 524.842 538.018 541.178 545.817 

Gipuzkoa 328.556 338.418 339.427 343.173 
Euskal Autonomia 
Erkidegoa 

1.004.740 1.039.136 1.043.590 1.053.539 

Iturria: etxebizitzen udal-estatistika. 2018 

Euskadiko etxebizitza-parkearen ezaugarrietako nagusiak dira oso antzinatasun handia 
duela (batez beste, 44,5 urte) eta irisgarritasun-arazoak dituela (% 30,4an ez dago 
igogailurik).  

Etxebizitza-parkearen antzinatasuna dela eta, birgaitzeko premia handia dago, baita 
irisgarritasuneko eta energia-eraginkortasuneko baldintzetara egokitzeko premia ere. Eusko 
Jaurlaritzak eta udal nagusiek igogailuak instalatzeko politikak bideratu dituzte, eta lagungarriak 
izan dira igogailua ez duten etxebizitzen proportzioa txikiagotzeko. Izan ere, etxebizitzen % 35,7 
ziren 2010ean, eta 2018an, aldiz, % 30,4 (320.123 etxebizitza)1. 

Batez beste, Arabako parkearen antzinatasuna txikiena da; hortaz, igogailua ez dagoen 
etxebizitzen indizea ere txikiena da (kopuru osoaren % 27,7). 

3.2 taula: Euskadiko familia-etxebizitzen ezaugarriak, lurralde historikoaren arabera. 2018 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Euskal 

Autonomia 
Erkidegoa 

Igogailurik ez     
Kopurua 45.566 175.477 99.080 320.123 
Kopuru osoaren % 27,7 32,1 28,9 30,4 

Batez besteko antzinatasuna 37,8 46,1 45,1 44,5 
Batez besteko azalera 
erabilgarria 92,1 85,7 86,9 87,1 

Iturria: etxebizitzen udal-estatistika. 2018 

                                                       
1 Datu horren barnean parke oso-osoa dago; alegia, etxebizitza familiabakarrak ere bai. Horrenbestez, gutxiago dira 
igogailua behar duten etxebizitzak. 
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3.2. Etxebizitzen beharrak eta eskaria 

Euskal familien % 8,6k adierazten du etxebizitzak edo eraikinak birgaitzeko premiaren 
bat duela. 

Etxebizitzen beharren eta eskariaren estatistika baliatuz, euskal biztanleek etxebizitzen 
inguruan dituzten premiak azter daitezke. Horrez gain, etxebizitzak birgaitzeko premiaz ere 
galdetzen zaie euskal familiei, eta grafikoan ikusten den bezala, datuen oszilazioa handia da 
kontsulta batetik bestera.  

Zehazki, azken kontsulta 2017an egin zen, eta, horren arabera, familien % 8,6k adierazi zuen 
bere etxebizitza edo eraikina birgaitzeko beharren bat zeukala. Hots, 76.286 etxebizitza izango 
lirateke, guztira. 

3.1 grafikoa Euskadin etxebizitzak birgaitzeko beharraren kuantifikazioa. 2007-2017 

Iturria: etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2017

Behar dituzten birgaitze-jarduketak lau urteko epean egitea aurreikusten dute 
51.000 familiak, gutxi gorabehera. 

Familiei galdetu egin zaie zer aurreikuspen dituzten birgaitze-jarduketak egiteko, identifikatuta 
dituzten premiei erantzute aldera. Besteak beste, premia larria, batetik, eta lanak finantzatzeko 
aukera ekonomikoak, bestetik, kontuan hartzeko moduko faktoreak dira. Emaitza horiei jarraikiz, 
lau urteren buruan premia izango dute ia 51.000 familiak. Bi urteren buruan, aldiz, 
41.000 familiak baino zertxobait gehiagok izango dute; alegia, beharra duten lagunen erdiak 
uste du lanei heldu ahal izango diela bi urteko epean.  

3.2 grafikoa Etxebizitzak birgaitzeko beharra, bi urteren eta lau urteren buruan. 2007-2017 (balio 
absolutuak) 

 
Iturria: etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2017
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Etxebizitzen ezaugarrien harira, 41 eta 60 urte bitarteko antzinatasuna duten etxebizitzak dira 
nagusi (kopuru osoaren % 49), baita jabetzakoak direnak ere, ordainduta daudenak (kopuru 
osoaren % 55). 

3.3 taula Birgaitzeko beharra duten familiak, egungo etxebizitzaren ezaugarriak direla 
eta. Euskadi. 2017 

Etxebizitzen ezaugarriak 
Birgaitzea 

Kop. % 
Guztira  76.286 100,0 

Azalera 
erabilgarria 

60 m2-tik behera 14.638 19,2 

61-75 m2 22.855 30,0 

76-90 m2 22.958 30,1 

90 m2-tik gora 15.835 20,8 

Etxebizitzar
en 
antzinatasu
na 

60 urte baino gehiago 13.952 18,3 

41-60 urte 37.532 49,2 

26-40 urte 15.425 20,2 

16-25 urte 4.317 5,7 

6-15 urte 5.060 6,6 

Egoera 
Erabilia 24.019 31,5 

Berria 52.267 68,5 

Edukitze-
erregimena 

Jabetza, erabat ordainduta 42.368 55,5 

Jabetza, ordaintzeke 24.375 32,0 

Jabetza, oinordetzan edo dohaintza bidez 5.393 7,1 

Alokairua 2.065 2,7 

Beste egoera bat (doan lagata, etab.) 2.085 2,7 

Iturria: etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2017 

3.3. Etxebizitzak birgaitzeko emandako obra handiko lizentziak 

Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistikan, obra handiko lizentziak ematean biltzen den 
informazioa jasotzen da. Atal honetan, bizitegi-erabilerako eraikinetan birgaitze-jarduketak 
egiteko eman diren lizentzietan ipiniko da arreta. 

Bizitegi-erabilerari dagokionez, birgaitzeko obra handiko 2.159 lizentzia eman ziren 
Euskadin 2018an. 

Halako lizentzien barneko obra-motei erreparatuta, horien % 64 eraikinetako elementu 
komunekin soilik lotuta egoten dira. Bestalde, obren % 24an ez zen eraikinaren egitura aldatu 
behar. Lizentzien % 5,5ek etxebizitzak bereiztearekin zerikusia dute, eta, orobat, beste % 5,5 
lokalak etxebizitza bihurtzearekin lotuta dago. Azkenik, etxebizitzek bat egiteko lizentziak gutxi-
gutxi dira, zazpi baino ez (% 0,3). 
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3.3 grafikoa Bizitegi-erabilerako eraikinak birgaitzeko obra handiko lizentzien kopurua, 

birgaitze-motaren arabera. 2018 

Lizentzia-kopurua, guztira: 2.159 

 
Iturria: eraikuntzaren eta etxebizitzen Euskadiko estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza Saileko estatistika-organo espezifikoa. 

Birgaitzeko esku-hartzeen ondorioz, 404 etxebizitza berri sortu dira.  

Jarduketa horietako batzuek etxebizitza berriak sortzea dakarte; esate baterako, etxebizitzak 
bereizteak. Hartara, 165 etxebizitza bereizita, 146 etxebizitza berri sortu ziren. Orobat, lokalak 
etxebizitza bihurtuta, 266 etxebizitza berri sortu ziren. Aitzitik, etxebizitzek bat egitearen 
ondorioz, zortzi etxebizitza galdu ziren. Hortaz, 404 etxebizitza berri sortu ziren, guztira. 

3.4 grafikoa: Etxebizitza-kopuruaren aldaketa esku-hartzeen ostean, 2018. 

 

Iturria: eraikuntzaren eta etxebizitzen Euskadiko estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saileko estatistika-organo espezifikoa. 

Orain, etxebizitza berriak sortzea dakarten lizentziak aztertuko dira. Zehazki, horien % 45 eta 
% 44 Bizkaian eta Gipuzkoan sortu ziren, hurrenez hurren, eta % 11, berriz, Araban. Era 
horretan sorturiko etxebizitza gehienak Donostian kokatuta daude (90 etxebizitza); Barakaldon 
79 etxebizitza sortu ziren; eta, Bilbon, 56 etxebizitza. 
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3.5 grafikoa Etxebizitza berriak sortzea dakarten lizentzien eta sortutako etxebizitza berrien analisi 
geografikoa. 2018 

Etxebizitza berriak sortzea dakarten lizentzien 
banaketa lurraldearen arabera. 

Birgaitze-prozesuetan sortutako etxebizitza-
kopurua lurralde historikoaren arabera, eta 

udalerri nagusiak, sorturiko etxebizitza-
kopuruaren arabera. 2018 

 

Iturria: eraikuntzaren eta etxebizitzen Euskadiko estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saileko estatistika-organo espezifikoa. 

3.4. Eraikinen ikuskapen teknikoak (EITak) 

3.4.1. Erregistratutako EITak 

2018. urtea amaitu zenean, Euskoregiten2 erregistratuta zeuden EITen bolumena 
29.715 unitate zen. 

Gorago adierazi den bezala, 50 urtetik gorako antzinatasuna duten eraikin guztiek eta 
birgaitzeko laguntza publikoak eskuratu nahi dituztenek ikuskapen teknikoa behar dute; alegia, 
EITa. Jabekideen erkidegoek EITak aurkeztu behar dituzte nork bere udaletxean, eta udalek 
informazio hori jaso behar dute Euskoregite sistema informatiko bateratuan. 

Informazio horren arabera, 29.715 EIT erregistratuta daude Euskoregiten: horien % 46 
Bizkaikoak dira (13.820 ikuskapen); % 36, Gipuzkoakoak (10.622 EIT); eta gainerako % 18a 
osatzen dutenak, Arabakoak (5.273 EIT). 

                                                       
2 Kopuru hori baino EIT gehiago egin dira, udal batzuek ez baitituzte Euskoregite aplikazioan erregistratu beren 
udalerrietan eginiko EITak. 
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3.4 taula 2019ko urtarrilaren 1ean erregistratuta zeuden EITak, lurralde historikoaren 
arabera 

Lurraldea EIT kopurua Banaketa (%) 

Araba 5.273 17,8 

Bizkaia 13.820 46,5 

Gipuzkoa 10.622 35,7 
Euskal Autonomia 
Erkidegoa 

29.715 100,0 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

Udalerrien arabera aztertuz gero, erregistratutako EIT ugari Arabako hiriburuan egin ziren; 
zehazki, 3.094 EIT, Euskoregiten erregistratutako guztien % 10,4. Ondoren, Bilbo da kopuru 
handienekoa (2.059 EIT), eta, azkenik, Donostia (1.852 EIT). Hiriburuak alde batera utzita, 
erregistratutako EIT gehien egin ziren udalerriak Barakaldo (1.236), Irun (1.116) eta Getxo 
(1.090) izan ziren. 

3.5 taula EIT gehien egin ziren udalerriak 

Lurraldea EIT kopurua Banaketa (%) 

Gasteiz 3.094 10,4 
Bilbo 2.059 6,9 
Donostia 1.852 6,2 
Barakaldo 1.236 4,2 
Irun 1.116 3,8 
Getxo 1.090 3,7 
Portugalete 766 2,6 
Santurtzi 722 2,4 
Basauri 632 2,1 
Bermeo 604 2,0 
Hondarribia 486 1,6 
Sestao 466 1,6 
Arrasate 446 1,5 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

Eraikinak egin ziren urteari begiratuta, EITen % 21 1940 baino lehen eraikitakoei dagokie; % 25, 
1940 eta 1959 artean eraikitakoei; % 46, 1960 eta 1979 artean eraikitakoei; eta, azkenik, % 9, 
1980tik aurrera eraikitakoei. 

3.6 taula EITak egin diren eraikinak eraiki ziren urtea 

Eraiki ziren urtea EIT kopurua Banaketa (%) 

1900 baino lehen 1.964 6,6 

1900-1939 4.253 14,3 

1940-1959 7.328 24,7 

1960-1979 13.515 45,5 

1980-2015 2.564 8,6 

Daturik ez 91 0,3 

Guztira 29.715 100,0 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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3.6 grafikoa. Eginiko EITak, eraikina eraiki zen urtearen arabera. 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

 
Nabarmentzekoa da erregistratutako EITen % 61 baino gehiago azken bi urteotan egin direla. 
Zehazki, 2018an 12.554 EIT egin ziren guztira (kopuru osoaren % 42), eta 2017an, aldiz, 5.723 
(kopuru osoaren % 19). Hurrengo urteetan (informazioa aurrerago aztertuko da, beste atal 
batean), EIT ugari egingo direla aurreikusten da, eraikin askok ikuskapena ezinbestez egiteko 
adina izango baitute laster. 

3.7 grafikoa Eginiko EITak, EITa egin den urtearen arabera 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

3.4.2. Eginiko EITen emaitzak 

Eginiko EITen erdien emaitza ikusita, jarduketak egin behar dira urtebeteko epean 
gutxienez; alegia, presakotzat (% 37,8), oso presakotzat (% 11,8) edo berehalakotzat 
(% 0,4) jo dira. 

a. Eginiko EITen azken emaitzak 

Eginiko ikuskapenei jarraikiz, berehalako jarduketaren bat egin behar da 125 eraikinetan, guztira, 
berehala kolapsatzeko arriskua edo pertsonei kalteak eragiteko arriskua antzeman delako. 
Horrez gain, pertsonei epe ertainera kalteak eragin diezazkieketen kalte handiak aurkitu ziren 
3.521 eraikinetan; horrenbestez, birgaitzeko jarduketak hiru hilabeteko epean egin behar dira. 
Bestalde, eraikina bizkor hondatzea eragin dezaketen akats larriak ikusi dira 11.245 eraikinetan. 
Hartara, akats horiek bideratzeko jarduketak urtebeteko epean gauzatu behar dira. 

Gainerako eraikinetan, ordea, ikuskapenaren emaitzak bi izan dira: batetik, antzemandako 
akatsak ez dira larriak, eta, beraz, urtebetetik gorako epea dago konpontzeko; edo, bestetik, ez 
dira arazoak antzeman, eta, hortaz, nahikoa da eraikinean mantentze-lanak egitea. 

Patologia zer elementutan dagoen aztertuta, ikusi da fatxadetan egoten dela esku hartzeko 
premiarik handiena; ondoren, estalkietan; eta, azkenik, eraikinen zimenduetan. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

<17001799 1821 1838 1851 1865 1876 1887 1897 1907 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007

EI
T 
ko

p
.

2 4 16 6 9 67 350 484
874

2.405
3.920

3.299

5.723

12.554

0

5.000

10.000

15.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EI
T 
ko

p
.



 
 

  
 

27 

3.7 taula Eginiko EITen azken emaitzak 

Azken emaitza EIT kopurua Banaketa (%) 

Berehalako jarduketa 125 

 

Oso presakoa 3.521 

Presakoa 11.245 

Epe ertainera egin behar da 9.073 

Mantentze-lanak 5.751 

Guztira 29.715 

Berehalako jarduketa: berehala kolapsatzeko arriskua edo pertsonei kalteak eragiteko arriskua antzeman da. 
Jarduketa 24 orduan baino gutxiagoan gauzatu behar da. 

Oso presako jarduketa: kalte handiak daude eta pertsonentzako arriskuak eragin ditzakete epe ertainera. Hiru 
hilabete igaro aurretik jardun behar da. 

Presako jarduketa: akats larriak antzeman dira, eraikina bizkor hondatzea eragin dezaketenak. Urtebeteko epean 
jardun behar da. 

Jarduketa egin behar da epe ertainera: akats puntualak aurkitu dira, sistemaren multzoari eragiten ez diotenak, 
baina okerrera egin dezakete. Urtebete baino gehiago atzeratu daiteke jarduketa. 

Mantentze-lanak: ez dira arazoak antzeman, edo oso arinak dira eta mantentze-lan egokiak eginez konpon daitezke.

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

 
 
3.8 taula Esku-hartzearen maila, antzemandako patologia-motaren arabera 

Esku-hartzearen maila, 
patologia-motaren arabera. 

Banaketa (%) 

Estalkia Zimenduak Fatxada 
Ur-

hornidura 
Ur-

hustuketa 

Berehalako jarduketa 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 

Oso presako jarduketa 4,1 3,5 7,6 0,3 1,3 

Presako jarduketa 22,3 17,9 29,1 1,7 8,6 

Epe ertainera egin behar da 24,7 22,0 33,0 4,6 14,0 

Mantentze-lanak 45,1 51,6 27,0 85,5 69,9 

Patologiarik ez 3,6 4,8 3,1 7,9 6,2 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Presa-maila (0-10)* 3,4 3,1 4,1 1,7 2,3 
*Premia-maila 0tik (patologiarik ez) 10era bitarteko (berehalako jarduketa) eskalan adierazi da, aztertzen diren 

eraikineko elementuak alderatzeko. 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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EITa egin zaien hamar eraikinetatik bederatzi 1980 baino lehen eraiki ziren. Urte horretan, 
energia-eraginkortasuneko neurriak txertatzen hasi ziren eraikuntza-araudian; adibidez, eraikinak 
isolatzea. Hori dela eta, erregistratutako 29.715 EITen artean, 368 EITk soilik lortu dute A eta C 
arteko kalifikazioa; hots, energia-eraginkortasun ontzat jotzen den kalifikazio bat. 

3.9 taula. Eraikinen energia-eraginkortasuna, eginiko EITen emaitzen arabera 

Energia-
eraginkortasunaren 
emaitzaren adierazle 

globala 

EIT kopurua Banaketa (%) 

A 158 

 

B 76 

C 134 

D 1.035 

E 12.851 

F 6.923 

G 5.832 

Daturik ez 2.706 

Guztira 29.715 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

c. Irisgarritasuna 

Eginiko EITak ikusirik, agerian geratu da Euskadiko etxebizitza-parkeak irisgarritasun-
arazo handiak dituela. 

Erregistratutako EITen emaitzei jarraituz, hiru eraikinetatik bitan igogailua dago; hala ere, horrek 
ez du esan nahi guztiak irisgarriak direnik, lau eraikinetatik batean soilik baitago igogailu 
irisgarria. Bestalde, egindako ikuskapenen erdian baino gutxiagoan (% 41,5) adierazi da 
eraikinean ibilbide irisgarria dagoela. 

3.8 grafikoa. Eraikinen irisgarritasuna, eginiko EITen emaitzen arabera 
ERAIKINEKO IRISGARRITASUNA 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

 

 

A
158

0,6%

B
76

0,3%
C

134
0,5%

D
1035
3,8%

E
12851
47,6%

F
6923

25,6%

G
5832

21,6%

% 41,5

% 64,0
% 68,3

% 26,1

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Itinerario accesible Accesibilidad al portalDisponibilidad de ascensor Ascensor accesible

%
, 

eg
in

ik
o

 E
IT

en
 

g
ai

n
ea

n



 
 

  
 

29 

3.4.3. Aurreikusitako EITak 

Indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, 2019an eta 2021ean 61.252 EIT egingo direla 
aurreikusten da. 

Indarreko araudiaren ondoriozko egutegiari jarraituz, Euskadiko jabekideen erkidego askok 
ikuskapen teknikoa egin beharko dute eraikinean hurrengo urteetan. Horrenbestez, EIT horien 
irizpenen ondorioz egin beharreko jarduketei heldu beharko diete. 

Zehatz-mehatz, 2019-2021 aldian EITak 61.252 eraikinetan egin beharko direla aurreikusi da. 
Eraikin horien % 56 Bizkaian dago (34.311); % 29, Gipuzkoan (17.760); eta gainerako % 15a, 
azkenik, Araban (9.181). 

3.9 grafikoa Hurrengo hiru urteetarako aurreikusten diren EITak, lurralde historikoaren 
arabera 

Lurralde historikoa 
Aurreikusitako 

EIT kopurua 
Banaketa (%) 

Araba 9.181 

 

Bizkaia 34.311 

Gipuzkoa 17.760 

Guztira 61.252 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

Udalerriei begira, nabarmentzekoa da Bilbon ikuskapen-lan handia egingo dela hurrengo hiru 
urteetan, 6.188 EIT egingo direla aurreikusten da eta. Ondoren, Donostian 3.685 EIT egingo 
direla aurreikusten da, eta, amaitzeko, Gasteizen 2.023 EIT aurreikusten dira. 

3.10 taula Hurrengo hiru urteetan (2019-2021) EIT gehien egingo direla aurreikusten den 
udalerriak 

Lurraldea EIT kopurua Banaketa (%) 

Bilbo 6.188 10,1 
Donostia 3.685 3,0 
Gasteiz 2.023 3,3 
Barakaldo 1.760 2,9 
Getxo 1.381 2,2 
Mungia 1.288 2,1 
Santurtzi 1.011 1,7 
Bergara 1.002 1,6 
Errenteria 966 1,6 
Portugalete 844 1,4 
Trapagaran 783 1,3 
Irun 766 1,2 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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4. Errealizazio-adierazleak: Etxebizitza 
Sailburuordetzaren jardunak eta laguntzak, 
birgaitze alorrean  

4.1. Partikularretara eta bizilagunen erkidegoetara bideratutako laguntza-programa, 
eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko. 

4.1.1. Emandako diru-laguntzak 

2018an, orotara 18 milioi euro bideratu dira, eta 10.500 etxebizitza inguru birgaitzen 
lagundu dute. 

Programa honek laguntza eskaintzen du EAEko eraikin eta etxebizitza kopuru handi baten 
eraikuntza- eta egitura-egokitzapenak gauzatzeko, irisgarritasuna areagotzeko eta bilgarriak 
hobetzeko. Programa honek ibilbide luzea du, eta nahiko egonkorra da azkeneko bost urteetan 
laguntzok baliatu dituzten etxebizitza-bolumena: hau da, 10.000-11.000 etxebizitza inguru 
urtean. 2017ko ekitaldia izan zen salbuespena, kopuru hori areagotu egin baitzen, dela diruz 
lagundutako bolumenari loturik, dela eragindako etxebizitza kopuruari dagokionez. 

4. grafikoa.1 Birgaitutako etxebizitza kopuruaren eta birgaitze-lanak egiteko diru-laguntzen 
zenbatekoaren bilakaera. 2006-2018 

BIRGAITUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA 

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA OROTARA

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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4.1.2. Diru-laguntzak, birgaitze motaren arabera 

Birgaitze-lanetarako 1. programara bideratutako 18 milioi euroetatik, 4 milioi euro (% 23) 
birgaitze integratuko eragiketei dagozkie, eta 14 milioi (% 77) gainerako eremuetara edo 
birgaitze isolatuetara. 

Birgaitze integratura bideratutako diru-laguntzen zenbatekoa da, termino absolututan, sail 
estatistiko osotik handiena: 4,15 milioi euro, eta bigarrena birgaitzera bideratutako laguntza 
guztien proportzioari dagokionez (% 23,1) 2011tik hona (% 24). 2017an, emandako 
guztizkoaren % 18,9 ziren. 

4. taula.1 Etxebizitzak birgaitzera bideratutako diru-laguntzak, birgaitze motaren arabera. 2002-
2018 

 
Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Birgaitzeak orotara 

Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro 

2010 17.196 17.395 1.729 3.252 18.925 20.647 
2011 14.367 11.975 1.736 3.783 16.103 15.758 
2012 14.151 14.212 1.340 2.773 15.491 16.985 
2013 12.170 12.168 1.197 2.364 13.367 14.532 
2014 10.438 11.082 913 2.370 11.351 13.452 
2015 10.394 11.834 960 2.741 11.354 14.575 
2016 9.354 12.577 1.033 3.192 10.387 15.777 
2017 12.152 16.999 1.455 3.968 13.607 20.968 
2018 9.043 13.775 1.402 4.148 10.445 17.923 
Batezbestekoa 
2006-2009 

15.768 13.175 1.707 3.408 17.475 16.583 

Batezbestekoa 
2010-2012 

15.238 14.527 1.602 3.269 16.840 17.797 

Batezbestekoa 
2013-2016 

10.589 11.916 1.026 2.670 11.615 14.586 

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

Laguntza-programaren onurak jaso dituzten etxebizitzen bolumenari erreparatuta, birgaitze 
isolatuak etxebizitzen % 87 dira; gainerako % 13, berriz, birgaitze integratuko eremuetan 
egindakoak. 
 

4. grafikoa.2 Laguntzen banaketa, esku-hartze motaren arabera. 2018 

ETXEBIZITZA KOPURUA LAGUNTZEN ZENBATEKOA 

 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Etxebizitzako batez besteko diru-laguntza 2018an 1.716 eurokoa izan zen; birgaitze 
isolatuen kasuan, 1.523 €; eta birgaitze integratuen kasuan, berriz, 2.959 euro. 

Txosten honetako bigarren kapituluan adierazi dugun moduan, araudiak zenbateko handiagoko 
laguntzak ezartzen ditu, birgaitze-jarduerak birgaitze integratuko alorretan egiten direnean. 
2017ko ekitaldiarekin alderatuz, hazkundeak ageri dira bi eratako birgaitzeen batez besteko 
zenbatekoetan: % +8,9 birgaitze isolatuetan eta % +8,5 birgaitze integratuen kasuan. 

4. grafikoa.3 Birgaitzeetarako diru-laguntzen batez besteko zenbatekoa, motaren arabera. 2010-
2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Laguntzarik gehienak (% 97,4) erkidegoko elementuak birgaitzera bideratzen dira; dela 
jabekideen erkidegoetara bideratutako laguntzetan (% 48), dela partikularrei zuzenduetan, 
elementu komunetan obrak egiteko (% 49,4).  

Banaketa hori antzekoa da aurreko urteetan izandakoen aldean; izan ere, ikusi da zer-nola 
irabazi duten pisua jabekideen erkidegoetara bideratutako laguntza zuzenek, elementu komunak 
birgaitzeko partikularrei emandako laguntzen aldean. Hain zuzen ere, azken horiek laguntzen bi 
heren ziren 2010ean, eta % 49,4 dira 2018an. 

Etxebizitzako elementu pribatiboak birgaitzera bideratutako laguntzak oso gutxi dira laguntza-
programa honetan: 458.000 euro inguru izan ziren 2018an (emandako laguntzen % 2,6). 
 

1.012

834

1.004

1.000

1.062

1.139

1.345

1.399

1.523

1.881

2.179

2.069

1.975

2.596

2.855

3.090

2.727

2.959

1.091

979

1.096

1.087

1.185

1.284

1.519

1.541

1.716

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Euro / etxebizitzaguztira Integratua Isolatua



 
 

  
 

33 

4. grafikoa.4 Diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2006-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

4. grafikoa.5 Birgaitzeetarako emandako diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2011-
2018 

DIRU-LAGUNTZAK 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

4.1.3. Diru-laguntzen banaketa geografikoa 

Bizkaiak biltzen du birgaitutako etxebizitzen % 52 eta emandako diru-laguntzen % 50; 
Gipuzkoak pisu erlatiboa irabazi du birgaitze integratuko jardueretan eta diruz 
lagundutako zenbatekoan. 

Birgaitutako etxebizitzen lurralde-banaketari erreparatuz, Bizkaian % 51,5 kontzentratzen da, 
Gipuzkoan % 28,2 eta Araban, berriz, gainerako % 20,3. Banaketa diruz lagundutako 
zenbatekoaren arabera aztertzen baldin badugu, handitu egiten da Gipuzkoaren proportzioa, eta 
guztira emandako diru-laguntzen % 36,7ra igotzen da. Arabak, berriz, % 12,9ra egiten du 
behera, eta Bizkaiak ere, azkenik, beherakada txiki bat izan du (% 50,4). 

Birgaitze motari erreparatzen baldin badiogu, alderik handienak Gipuzkoaren eta Arabaren 
artean ageri dira –lehendabizikoa nabarmen igo da bigarrenaren kaltetan–. Bizkaian, aldiz, 
antzeko portzentajeak ageri dira, bietan ere % 50 ingurukoak. 
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4. grafikoa.6 Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren eta birgaitze motaren 
arabera. 2018 

BANAKETA ETXEBIZITZA MOTAREN 
ARABERA 

BANAKETA DIRU-LAGUNTZEN 
ZENBATEKOAREN ARABERA 

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

Aurretik aipatu dugun moduan, laguntzarik gehien-gehienak erkidegoko elementuak birgaitzera 
bideratuak dira, eta zati txiki bat baino ez da bideratzen etxebizitzako elementu pribatiboetara. 
Honela banatzen dira erkidegoko birgaitze-lanetarako emandako laguntzak: % 50,2 Bizkaian, 
% 37,4 Gipuzkoan eta % 12,4 Araban. Aldiz, nabarmendu behar da laguntza indibidualen 
proportzio handia hartzen duela Arabak; hots, guztizkoaren % 34,5. 

Bestalde, erkidegoei emandako laguntza zuzenen eta partikularretara bideratutako laguntzen 
arteko alderaketari dagokionez, ikusten da Gipuzkoan lehendabizikoek indar handiagoa dutela 
(guztizkoaren % 43,7) indibidualek baino (% 30,2). Alabaina, Bizkaian eta Araban pisu erlatibo 
handiagoa dute laguntza partikularrek erkidegoetakoek baino. 

 
 

4. grafikoa.7 Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren eta laguntza motaren 
arabera. 2018 

ERKIDEGOKOBIRGAITZEAK/INDIBIDUALAK 
ERKIDEGOARI/PARTIKULARREI EMANDAKO 

LAGUNTZAK 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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indibidualetako jarduketen arabera. 2018 

Lurralde historikoa 
Etxebizitza 

kopurua
Diru-laguntza, 

guztira
Aurrekontu 
babesgarria 

Erkidegoko birgaitzeak    
Araba 1.456  2.158.594 47.546.966 
Bizkaia 4.141  8.770.212 226.012.103 
Gipuzkoa 2.214  6.536.316 146.808.299 
GUZTIRA 7.811  17.465.122 420.367.368 
Birgaitze indibidualak    
Araba 138  158.116,00  1.502.816 
Bizkaia 112  255.559,00  1.996.223 
Gipuzkoa 91  44.700,00  426.807 
GUZTIRA 548  458.375,00  3.925.846 
BIRGAITZEA OROTARA 8.113 17.923.496,99  424.293.214 
Aurrekontu babesgarria: diruz lagundutako esku-hartzeen kostu erreala; hau da, ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babesgarri gisa aitortuak, etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzko aginduak 
zehazten duena oinarri hartuta. 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza

Nabarmentzekoa da Etxebizitza Sailburuordetzaren diru-laguntzen programak mugiarazten 
duen inbertsio pribatuaren bolumen handia. Zehazki, diru-laguntzatan emandako 17,9 milioi 
euroek 424,3 milioi euro mugiarazi dituzte. Diruz lagundutako jarduketen multzorako aurrekontu 
babesgarriaren lurralde-banaketak adierazten duenez, % 53,7 Bizkaian kontzentratzen da, 
Gipuzkoak aurreikusitako inbertsioaren herena pasatxo hartzen du (% 34,7), eta Arabak, berriz, 
% 11,6. 

4. grafikoa.8 Diruz lagundutako jarduketen aurrekontu babesgarriaren lurralde-banaketa. 2017 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

4.1.4. Jarduketa mota 

Diru-laguntzen erdia inguru (% 46,6) eraikinen egitura eta eraikuntza egokitzera 
bideratuta dago. 

Partikularretara eta jabekideen erkidegoetara zuzendutako 1. laguntza-programak diruz 
lagundutako jarduera moten artean, eraikinen egitura eta eraikuntza egokitzeak biltzen du 
emandako diru-laguntzen zatirik handiena: 8,5 milioi euro (guztizkoaren % 46,6). Ondoren, 
irisgarritasuna hobetzeko laguntzek kontzentratzen dute emandako diru-laguntzen % 28,5 (5,1 
milioi euro), eta energia aurrezteko eraikinetako bilgarri termikoa egiteko laguntzek, berriz, 
% 24,1 (4,3 milioi euro). Laguntzak osatzeko, 125.000 euro eman ziren eraikuntza onaren 
printzipioak egokitzeko eta 24.416 euro eraikinen ikuskaritza teknikoen zerbitzu-sariak 
estaltzeko. 
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4. grafikoa.9 Laguntzen banaketa, obra motaren arabera. 2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

4. taula3. 2018an onartutako diru-laguntzak, obra motaren eta laguntza motaren arabera. 

Obra mota 
Birgaitze mota 

Erkidegoko 
birgaitzeak

Birgaitze 
indibidualak 

Birgaitzeak 
orotara 

Egitura eta eraikuntza egokitzea 8.105.416 246.861 8.352.277 
Etxebizitzak egokitzea irisgarritasuna 
hobetzeko 

5.103.077 93.944 5.107.021 

Bilgarria 4.313.875 -- 4.313.875 
Akabera eraikuntza onaren printzipioen arabera 
egokitzea. 

8.337 117.570 125.908 

EATen zerbitzu-sariak 24.416 -- 24.416 
Guztira 17.465.122 485.375 17.923.497 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
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4.1.5. Emandako maileguak 

2018an, beheranzko bideari jarraitzen dio birgaitzeetarako emandako maileguen 
bolumenak: 116 mailegu, milioi bat euro inguruko zenbatekoarekin. 

2018an onartutako 116 maileguetatik, 98 isolatutako birgaitze-eragiketak dira, guztira 798.000 
euroko zenbatekoarekin; 18 mailegu, berriz, birgaitze integratuko jardueretarako bideratu dira, 
184.000 euroko zenbatekoarekin. 

 

4. taula4. Etxebizitzak birgaitzeko maileguak. 2012-2018 

Urtea Birgaitze isolatua Birgaitze 
integratua 

Birgaitzeak 
orotara 

Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro
2012 246 1.694 45 512 291 2.206 
2013 214 1.642 30 222 244 1.864 
2014 175 1.225 23 259 198 1.484 
2015 174 1.197 17 137 191 1.334 
2016 152 1.145 32 278 184 1.422 

2017 140 961 22 212 162 1.173 

2018 98 798 18 184 116 982 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza

 

2018an orotara onartutako maileguen zenbateko osoa da 2006tik hasitako serie osoko 
apalena. Batez besteko zenbatekoen terminoei erreparatzen baldin badiegu, 2018an 
onartutako maileguen batezbestekoa 8.466 euro da (8.141 € birgaitze isolatuen kasuan, eta 
10.235 euro birgaitze integratuetan). 
 

4. grafikoa.10 Onartutako maileguen guztizko zenbatekoaren bilakaera. 2006-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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4.2. Irisgarritasunaren alorrerako laguntza-programa udaletarako eta toki-erakunde 
txikietarako 

Guztira 6,4 milioi euro bideratu dira 94 udal, toki-erakunde txiki eta irabazi asmorik 
gabeko erakundetara, irisgarritasuna hobetzeko jarduerak finantzatzeko. 

Etxebizitza Sailburuordetzak laguntzak ematen ditu, hiri-ingurunearen, espazio publikoen eta 
eraikinen irisgarritasuna bermatzeko. Laguntza horiek irisgarritasun-planak idazteko eta 
eguneratzeko ez ezik plan horietan bildutako obrak egikaritzeko ere balia daitezke. 2018ko 
deialdiak orotara 6,4 milioi euro bideratu ditu, 25 plan eta 141 obra egiteko. 

4. taula.5 Udalei eta toki-erakunde txikiei emandako diru-laguntzak, irisgarritasuna hobetzeko. 2013-
2018 

Urte
a 

Planak Obrak Guztira 
Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro 

2013 37 407 152 1.393 189 1.800
2014 24 249 57 2.251 81 2.500
2015 32 300 102 2.700 134 3.000

2016 26 302 142 2.698 168 3.000

2017 23 377 72 2.923 95 3.300

2018 25 293 141 6.107 166 6.400
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

Diru-laguntzen xede izandako obra motari dagokionez, hiri-igogailuak instalatzeak hartzen du 
emandako diru-laguntzen zatirik handiena: 2,6 milioi euro; hau da, guztira emandako laguntza 
guztien % 40,5. Ondoren, eraikin publikoetan egindako esku-hartzeek hartzen dituzte laguntzen 
% 25 (1,6 milioi euro), eta urbanizazioek, berriz, % 22,5 (1,4 milioi euro). Nabarmentzekoa da ia 
bikoiztu egin direla 2017an emandako diru-laguntzen aldean, baita aurreko urteetako 
diferentzialak ere. 

4. taula6: 2018ko Irisgarritasun Programaren aurrekontu-banaketa, jarduera motaren arabera 

 
2018ko deialdia 

Esleitutako zenbatekoa % 

Hiri-igogailua 2.593.630 40,5 
Eraikinak 1.602.109 25,0 
Urbanizazioak 1.437.256 22,5 
Arrapalak, ibiak 474.296 7,4 
Planak 292.708 4,6 
GUZTIRA 6.400.000 100,0 

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

Lurralde-banaketari erreparatzen baldin badiogu, ikusiko dugu Gipuzkoan kontzentrazio handia 
dela, bertan baitaude erakunde onuradunen % 44 eta bertara bideratzen baitira emandako 
laguntzen % 52. Bestalde, Bizkaiak erakundeen % 36 eta laguntzen % 38 metatzen du, eta, 
azkenik, Arabak erakundeen % 17 eta diruz lagundutako zenbatekoaren % 10 hartzen du. 

 

 

 



 
 

  
 

39 

4. taula7. Udalei eta toki-erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-laguntzak, lurralde 
historikoaren arabera. 2018an onartutako jarduketak 

Lurraldea 
Onartutako 
erakunde 
kopurua 

Planak Obrak 
Diru-laguntzak 

guztira Kopurua 
Diru-laguntza 

(€) 
Kopurua

Diru-
laguntza (€) 

Araba 16 2 9.113 28 602.742 611.855
Bizkaia 34 9 108.829 28 2.326.634 2.435.463
Gipuzkoa 44 14 174.767 38 3.177.915 3.352.682
EAE 95 25 292.709 141 6.107.291 6.400.000

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

 

4. grafikoa.11 Erakunde onuradunak eta emandako diru-laguntza, lurraldez lurralde. 2018 
ERAKUNDE ONURADUNEN BANAKETA 

95 
EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAREN BANAKETA: 

6,4 milioi euro 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4.3. Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko laguntza-programa, 
eraikitako ondarean esku-hartze proiektuak gauzatzeko 

Guztira 6,17 milioi euro bideratu dira, orotara 1.201 etxebizitza modu efizientean 
birgaitzeko 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko ekainaren 8ko Aginduak 
arautzen du etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko 2018ko laguntza-programa, 
eraikitako ondarean esku-hartze proiektuak gauzatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan, baita 
haietatik eratorritako obrak gauzatzeko ere. 

2018ko abenduaren 28ko Ebazpenari erantzunez, guztira 6,17 milioi euro eman dira laguntzatan, 
eta guztira 1.201 etxebizitza modu efizientean birgaitzeko baliatuko dira. Haietako gehienak 
Araban daude (% 55), Gipuzkoak % 25 biltzen du, eta Bizkaiak, berriz, gainerakoak (% 20). Alde 
horretatik, gogorarazi behar da 2017ko deialdian Gipuzkoan eta Bizkaian banatu zirela laguntza 
guzti-guztiak. Diruz lagundutako zenbatekoari dagokionez, areagotu egiten da Gipuzkoaren 
pisua, eta emandako diru-laguntzen herenak hartzen ditu. 

4. taula8: Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko 2017ko eta 2018ko deialdien
ebazpena, lurralde historikoaren arabera. 

Urtea 
2017KO DEIALDIA Aurrekontua eurotan 

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 

Urtea 
2018KO DEIALDIA Aurrekontua eurotan 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE, guztira 

2018 201.420 82.794 140.786 425.000 
2019 876.768 360.399 612.833 1.850.000 
2020 1.137.429 467.545 795.027 2.400.000 
2021 710.893 292.216 496.892 1.500.000 
Guztira 2.926.509 1.202.954 2.045.537 6.175.000 

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

 

4. grafikoa.12 Emandako laguntzen eta onurak izan dituzten etxebizitzen lurralde-banaketa. 2018 

BANAKETA ETXEBIZITZA KOPURUAREN ARABERA 
BANAKETA DIRU-LAGUNTZEN 
ZENBATEKOAREN ARABERA 

  

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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5. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonen 
adierazleak 

5.1. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familiak zehazteko adierazleak 

5.1.1. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familiak, diru-sarreren mailaren arabera 

Pertsona bakarreko familien nagusitasuna, eskuarki emakumeak eta urtean 15.000 euro 
gordin baino gutxiagorekin. 

Lehen programako birgaitze-laguntzen kolektibo onuradunak jabekideen erkidegoak dira, baita 
partikularrak ere, erkidegoko elementuetan edo pribatiboetan birgaitze-jarduerak egiteko. 
Kapitulu honetan, laguntza indibidualen onuradun izan diren pertsonen eta familien ezaugarriak 
aztertuko ditugu. 2018an, guztira 10.445 etxebizitza izan dira. 

Araudiak ezartzen duenez, gehieneko muga 21.000 € gordin haztatu dira, halako laguntzak 
eskuratu ahal izateko. Atxikitako grafikoan, ikus daiteke zer bilakaera izan duten birgaitzeko 
laguntzak jasotzen dituzten familien diru-sarreren mailak. 2018an onuradun izan ziren familiei 
erreparatuz gero, familien % 20k ez zuen gainditzen urtean 9.000 € gordin, % 36k 9.000 eta 
15.000 € artean eskuratzen zuen, eta % 34, berriz, 15.000 eta 21.000 € bitartean zebilen. 
Azkenik, % 9,8k gainditzen zuen urteko 21.000 € gordineko diru-sarrera*. Banaketa hori 
antzekoa da aurreko urteetan erregistratutakoarekin. 

5. grafikoa.1  Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, diru-sarreren mailaren 
arabera. 2003-2018 

*Araudiak ezartzen duenez, gehieneko muga 21.000 € gordin haztatu dira. Banaketa horretan, diru-sarrerak ez 
daude haztatuta. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Lurralderen ikuspegitik, pisu erlatibo handiagoa ageri dute Bizkaiko diru-sarrera apaleko familiek; 
haietan, onuradunen % 59k urteko 15.000 € gordin baino gutxiago dute (Arabaren eta 
Gipuzkoaren kasuan, % 55 eta % 52, hurrenez hurren). Alde txiki horiek izanagatik ere, ikus 
daiteke diru-sarreren maila apala duten familiak direla nagusi hiru lurraldeetan. 
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5. grafikoa.2  Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien diru-sarreren banaketa, lurralde 
historikoaren arabera. 2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

5.1.2. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien neurria 

Familien neurriari dagokionez, ikusten da familia bakarrekoak direla nagusi, eta gero eta gehiago 
nabarmentzen dela hori urteek aurrera egin ahala (2010ean % 37 ziren, eta 2018an, berriz, 
birgaitzeko laguntzak jason dituzten familien % 47 dira). 

5. grafikoa.3  Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, familiako kide kopuruaren 
arabera. 2010-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

5.1.3. Genero-ikuspegiaren araberako analisia 

Birgaitzeko laguntzen eskaeraren titularraren bidez egiten da genero-ikuspegiaren araberako 
analisia. Hala, nabarmendu da handiagoa dela emakumezkoen presentzia, bai birgaitze 
isolatuetan, bai birgaitze integratuetan. Birgaitzeko laguntza indibidualen onuradunen 
espediente guztiak aintzat hartuta, % 55 emakumeak dira, % 35 gizonezkoak eta, % 10en 
kasuan, ez dago daturik. Analisian sakontzen baldin badugu, ikusiko dugu bakarrik bizi diren 
65 urtetik gorako emakumeek presentzia handia dutela birgaitzeko laguntzen onuradunen 
artean. 
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5. grafikoa.4  Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, sexuaren eta birgaitze 
motaren arabera. 2018 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

5.1.4. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonen herritartasuna 

Azkenik, nabarmentzekoa da atzerriko herritartasuna duten pertsonek presentzia apala dutela 
birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonen kolektiboan. Zehazki, 2018an orotara 69 
atzerritarrek jaso zituzten laguntza horiek; hau da, jasotzaile guztien % 0,8. Grafikoan ikusten 
da areagotu egin dela, ehunekotan, jasotzaileen guztizko kopuruan erregistratutako 
beherakadaren ondorioz. 

5. grafikoa.5 Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten atzerritarrak. 2003-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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5.2. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien gogobetetze-adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzak aldian-aldian egiten ditu inkestak birgaitzeko laguntzak jasotzen 
dituzten pertsonen artean, jakiteko, beste hainbat alderdiren artean, zer gogobetetze-maila duten 
laguntzekin eta laguntza horiek izapidetzeko prozesuarekin. 2017an egindako azkeneko 
inkestako emaitzak kontuan izanik, onuradunek oso modu positiboan balioesten dute laguntza-
espedientearen hasierako izapidetzeko erraztasuna (7,54 puntu, 0-10 arteko eskala batean), 
baita prozesu osoan zehar jasotako informazioa ere (7,36 puntu). 

Halere, gogobetetze-maila apalagoa da jasotako laguntzen kopuruari erreparatuz gero (6,34 
puntu), eta are gehiago laguntza kobratzeko epeari dagokionez; hain justu, alderdi horrek 
sortzen du nahigabe handiena onuradunen artean (5,95 puntu). 

5. grafikoa.6 Birgaitzeko laguntzen kudeaketa-prozesuen balioespena 

GOGOBETETZE-MAILA (0-batere ez / 10 erabat) 

Iturria: Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Era berean, eraikinean eraikinaren azterketa teknikoa (EAT) egin duten pertsonen artean, 
azterketa hori kudeatzeko prozesuan jasotzeko informazioari buruzko kontsulta egin da. Alderdi 
horri buruzko balioespena positiboa da (7,22 puntu), nahiz eta Araban gogobetetze-maila apur 
bat apalagoa ageri den (6,76 puntu). 

5. grafikoa.7 EATa kudeatzeko prozesuan jasotako informazioaren balioespen orokorra. 

BALIOESPEN OROKORRA (0, oso kaskarra / 10, oso positiboa) 

Iturria: Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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6. Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako 
birgaitze-jarduketen inpaktu ekonomikoaren 
adierazleak 

6.1. Inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredua 

Sailak inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredu bat definitu du, zeinaren arabera kalkula 
baitaiteke zer inpaktu duten lanok agregatu makroekonomikoetan, Etxebizitza Sailburuordetzak 
ezarritako birgaizte-jarduerek sortzen duten azken eskariaren ondorioz. 

Orotara sortutako inpaktua bi efektutan bereiz daiteke. 

 Zuzeneko efektua: sortutako azken eskaria, barne-produktu 
gordinari eta enpleguari dagokionez. 

 Zeharkako efektua: azken eskaria handitzearen ondorioz sortzen 
diren bitarteko kontsumoetatik eratorritako zenbateko 
ekonomikoa; hau da, katean sortzen diren sektorearteko 
transakzioetatik eratorritako efektua jasotzen du.  

Helburu horrekin, Input-Output taulak oinarri hartuta, produkzioan eta enpleguan izango dituen 
efektu biderkatzaileen kalkulu bat egin da, eta zuzeneko eta zeharkako inpaktuen zenbatespena 
ere bai. Produkzio-biderkatzaileek adierazten dute zenbat handitzen den produkzioa ekonomia 
osoan, sektore jakin batera bideratzen den gastu edo inbertsioko euro bakoitzeko. Bestalde, 
enplegu-biderkatzaileek adierazten dute, langile bakoitzaren egungo produkzio-balioak 
abiapuntu hartuta ekonomiaren sektore bakoitzean, zenbat lanpostu sortzen diren sektore jakin 
batera bideratzen den gastu edo inbertsio euro bakoitzeko. 

6.2. Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerek sortutako gastua eta 
inbertsioa 

Birgaitze-jarduerei dagokienez, lehen programako partikularretara eta jabekideen 
erkidegoetara bideratutako diru-laguntzak aurreikusten dira (17,9 milioi euro), baita etxebizitzak 
eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko programara bideratuak ere (6,2 milioi euro). Era 
berean, atal honetan aurreikusten dira, oraindik ere laguntzarik jaso ez arren, obra babestuaren 
adierazpena eskatu dutenak, zerga-desgrabazioak baliatu ahal izateko. Birgaitzeetara 
bideratutako laguntzak 24,1 milioi euro izan dira orotara, baina diruz lagundutako obra horietan 
sortutako inbertsioa 574,8 milioi euro izan da guztira. 

Beste birgaitze-eta berritze-programei dagokienez, kontuan hartzen da irisgarritasuna 
hobetzeko udalei bideratutako laguntzen programa: orotara 6,4 milioi euro izan ziren 2018an, 
eta inbertsio-bolumena, berriz, 12,6 milioi eurokoa. 

Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako hiri-birgaitze eta -berroneratzeko jarduerak eta 
inpaktu ekonomikoaren kalkuluak, orotara, 30,5 milioi euroko gastua izan dute, eta inbertsio-
bolumena, berriz, 587,5 milioi eurokoa izan da. Hau da, sailaren inbertsioak 19,3 aldiz inbertsio 
handiagoa sostengatu du. 
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6. taula.1 Sailaren gastua birgaitze-jardueretan eta sortutako inbertsio-bolumena 2018an. 

 Sailaren gastua (€) Inbertsio-bolumena (€)

Birgaitze-jarduerak 24.098.497 574.801.693
Partikularrei eta jabekideen erkidegoei 
zuzendutako diru-laguntzen lehen programa 17.923.497 424.293.214 

Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean 
birgaitzeko 4. programa 6.175.000 14.064.729 

Zerga-desgrabazioak eskatzea* -- 136.443.750
Hiriak berroneratzeko jarduerak 6.400.000 12.645.088
Irisgarritasunaren 2. programa 6.400.000 12.645.088
Guztira 30.498.497 587.446.781

Zerga-desgrabazioa: aurrekontu babesgarriaren % 18 (gehienez 1.530 € urteko) 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

6.3. Inpaktu ekonomikoaren zenbatespena eta analisia 

6.3.1. Produkzioan izandako inpaktua 

Etxebizitza Sailburuordetzak etxebizitzak birgaitzea sustatzeko programetan egindako gastuari 
esker garatutako jarduerek ia 1.000 milioi euroko eskaria sortu dute orotara (986.667.047 €). 

Sailak diruz lagundutako birgaitze-jarduerek hartzen dute sortutako ekoizpenaren zatirik 
handiena (965,4 milioi euro); hiriak berroneratzeko jardueren barruan bildutakoek, berriz, 21,2 
milioi euroko eskaria sortu dute (hau da, udalei eta toki-erakundeei zuzenduak, irisgarritasuna 
hobetzeko). 

6. taula.2 Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren inpaktua produkzioari dagokionez, 2018. 

Inpaktua jardueraz jarduera Zenbatekoa (€) 
Birgaitzea 965.428.542 

Hiri-berroneratzea (irisgarritasun-programa) 21.238.505 

INPAKTUA OROTARA EKOIZPENEAN 986.667.047 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Laguntzek guztizko ekoizpenean izandako efektu biderkatzailea kontuan izanik, ikusten da, 
hortaz, Sailburuordetzak ipinitako euro publiko bakoitzeko guztira 32,4 € sortu direla. 

6. grafikoa.1 Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jardueraren inpaktuaren osagaian, produkzioari 
dagokionez, 2018. 

BIRGAITZE ETA BERRONERATZEKO JARDUERA (MILIOI EURO) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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6.3.2. Barne-produktu gordinean izandako inpaktua 

Barne-produktu gordinari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduerak 
birgaitzearen alorrean orotara sortutako barne-produktu gordina 401.185.064 € direla 
zenbatetsi da; hau da, EAEko barne-produktu gordin osoaren % 0,54. Barne-produktu 
gordinaren alorreko efektu biderkatzailea 13,2 € ira barne-produktu gordinetan sortuak, 
birgaitzearen alorrean Sailburuordetzak gastatutako euro bakoitzeko. 

6. taula.3 Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerak sortutako barne-produktu gordina, 
2018. 

Jarduerak 
Zuzeneko 

efektua 
Zeharkako 

efektua 
Guztira 

Birgaitzea 330.153.258 62.396.095 392.549.353 

Hiri-berroneratzea 7.263.056 1.372.654 8.635.711 

Jarduera orotara  337.416.314 63.767.750 401.185.064 

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

 

6. grafikoa.2 Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jardueraren inpaktuaren osagaiak barne-
produktu gordinean, 2018. 

BIRGAITZE ETA BERRONERATZEKO JARDUERA (MILIOI EURO) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Jarduera-sektoreak hartzen baditugu, eraikuntzaren sektoreak berak biltzen du 
Sailburuordetzaren jardunaren ondorioz sortutako barne-produktu gordinaren zatirik handiena 
(288,8 milioi euro, guztiaren % 72). Handizkako merkataritzak eta higiezinekin lotutako 
jarduerak ere kota esanguratsuak dituzte. 

6. taula.4 Sortutako barne-produktu gordinaren banaketa, jarduera-sektoreko. 2018 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 

Eraikuntza 288.763.286 

Handizkako merkataritza 16.346.129 

Higiezinekin lotutako jarduerak 10.468.030 

Bestelako industria ez-metalikoa 6.458.090 

Finantza-zerbitzuak, aseguruak izan ezik 6.370.757 

Bestelakoak 72.778.772 

Jarduera orotara 401.185.064 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Barne-produktu gordinaren osagaiei dagokienez, soldatek eta ordainsariek eta kotizazio 
sozialek hartzen dute zatirik handiena (guztizkoaren % 50 pasatxo), eta ustiapenaren soberakin 
garbiak barne-produktu gordinaren ekarpenaren % 39 egiten du. 
 

6. taula.5 Sortutako barne-produktu gordinaren banaketa, osagaien arabera. 2018 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 
Soldata eta ordainsari gordinak 155.248.319
Gizarte-kotizazioak 50.086.489
Ustiaketaren geldikin garbia 157.835.993
Kapital finkoaren kontsumoa 26.834.826
Produkzioaren eta inportazioen gaineko zerga 11.179.437
Jarduera orotara 401.185.064

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

6.3.3. Enpleguaren alorreko inpaktua 

Enpleguari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako birgaitze-jarduerek orotara 
5.964 lanpostu sortu dituzte; hau da, EAEn okupatutako populazioaren % 0,64. 

6.3.4. Zerga-itzuleraren zenbatespena 

Aurreko ataletan aztertutako Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduera-ildoek sortutako 
produkzio-jarduerari dagokionez, zerga-itzulera nabarmena sortzen dute, BEZaren, zeharkako 
zergen eta halakoen bitartez bildutakoa aintzat harturik. Kalkulu hori egiteko, SEOPANek 
erabilitako barne-produktu gordinaren gaineko ratioak hartzen dira abiapuntu; alegia, 
“Azpiegiturak eraikitzeak ekarritako enplegua eta zerga-itzulerak” (2014): BEZ, 0,08; PFEZ, 
0,03; eta sozietateen gaineko zerga, 0,03. 

Ratio horiek Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduerek sortutako barne-produktu gordinaren 
ratioak etxebizitzak birgaitzeko jardueren babesean aplikatzeak 56,2 milioi euroko emaitza 
globala sortzen du; hau da, administrazio publikoak eskuratutako zerga-itzuleraren metakina, 
taulan aipatutako hainbat kontzeptu direla eta –hau da, balio erantsiaren gaineko zerga, 
pertsona fisikoen gaineko zerga eta sozietateen gaineko zerga–. 

Zenbatespen horren arabera, zerga-itzulera handiena BEZak ematen du (32,1 milioi euro), eta 
pertsona fisikoen gaineko zergak eta sozietateen gainekoak antzeko bolumena izango luteke (12 
miloi euro, hurrenez hurren). 

6. grafikoa.3 Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren zerga-itzulerak, 2018. 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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7. Helburu kuantitatiboen betetze-maila 
2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren helburu kuantitatibo orokorren betetze-
mailaren analisian, oinarrizko sei adierazle hartzen dira kontuan, eta horiei beste hiru kontrol-
adierazle osagarri gaineratzen zaizkie. 

Hiriak berroneratzeko lehen programari dagokionez, planak ezartzen du 2018an 10.178 
etxebizitza birgaitzea dela helburua; hala, ikusi da betetze-maila handia dela, 10.445 etxebizitza 
birgaitu baitira (aurreikusitako helburuaren % 102,6). Efizientzia energetikoaren bultzada eta 
irisgarritasuna hobetzea dira birgaitzearen alorreko gida-planaren erronka nagusietako bi. 
Efizientzia energetikoari dagokionez, berriz, lehen zein laugarren programek ekarpena egiten 
diote etxebizitzak modu efizientean birgaitzeari, eta bi kontzeptuek ere 2.372 etxebizitza lortzeko 
helburua zen 2018an. Kasu honetan, laguntza baliatutako etxebizitzak 2.312 izan dira 
(helburuaren gaineko % 97,5). 

Etxebizitzen irisgarritasuna hobetzera bideratutako jarduketek ere betetze-maila handia ageri 
dute. Zehazki, 3.255 familiak hobetu dute irisgarritasuna (igogailuak, arrapalak eta halakoak 
instalatzea), eta helburuan aurreikusitakoa 3.500 familia ziren (helburuaren gaineko % 93). 

Hiri-eremuetako irisgarritasun unibertsaleko jarduketei dagokienez, 2018an 140 proiektu diruz 
laguntzeko helburua ezarri zen. Orotara, 166 proiektu izan dira irisgarritasun-proiektuak edo -
planak egiteko; hau da, helburuaren gaineko % 118,6, betetze-maila handia kasu honetan ere. 

Alabaina, badira birgaitze-jardueretako bi adierazle, helburuarekin alderatuta maila apalean 
geratu direnak, betetze-maila apala izan baitute: 

 Udalen jabetzeko etxebizitza publiko birgaituen kopurua (% 0). 

 Birgaitze prozesuan sortutako etxebizitza berriak (% 44,9) 

Bestalde, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak kontrol-helburu osagarri batzuk ere 
biltzen ditu, birgaitzeari dagokionez; horien segimendua hiru adierazleren bidez egiten da. Hiru 
adierazleek ere betetze-maila handiak ageri dituzte: 

 Euskoregiten metatutako eta erregistratutako EATak: 29.715; hau da, aurreikusitako 
helburuaren % 123,8 (betetze-maila handia) 

 Instalatutako igogailu kopurua: 389 (% 111,1), betetze-maila handia. 

 Birgaitze efizientearen alorreko proiektu integrala. Amaitutako jarduerak: Emandako 
laguntzek eragindako etxebizitza kopurua* (EGEF FEDER programan bildutako 
adierazlea). Amaitutako jardueretan eragindako etxebizitzak 1.151 dira (helburuaren 
gaineko % 87,1). 
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7. taula.1 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planeko helburu kuantitatiboen betetze-
maila, birgaitzearen alorrean. 

BIRGAITZEA SUSTATZEKO JARDUERAK 
2018ko 

helburua 
2018an 

lortutakoa 

Betetze maila 

% Maila* 

Hiriak berroneratzeko 1. programa (laguntzak 
jaso dituzten etxebizitzen kopurua) 10.178  10.445 % 102,6 A  

Birgaitze efizienteko jardueretarako laguntzak 
jaso dituzten etxebizitzen kopurua (1. programa + 
4. programa) 

2.372  2.312 % 97,5 B 
Irisgarritasuna hobetu duten familia kopurua 
(igogailuak, arrapalak eta abar instalatzea)  3.500  3.255 % 93,0 A 
Udalen jabetzeko etxebizitza publiko birgaituen 
kopurua  100  0 % 0 B 
Birgaitze prozesuan sortutako etxebizitza berriak  

900  404 % 44,9 B  
IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO 
JARDUERAK (diruz lagundutako proiektuen 
kopurua, obren edo planen arabera)  

140  166 % 118,6 A  

KONTROL-HELBURU OSAGARRIAK 2018ko 
helburua 

2018an 
lortutakoa 

Betetze maila 

EuskoRegiten metatutako eta erregistratutako 
EATak  

24.000 29.715 % 123,8 A  

Instalatutako igogailu kopurua  350 389 % 111,1 A  

Birgaitze efizientearen alorreko proiektu 
integrala. Amaitutako jarduerak: Emandako 
laguntzek eragindako etxebizitza kopurua* 
(EGEF FEDER programan bildutako adierazlea).  

1.322 1.151 % 87,1 B  

*Betetze-maila handia:     A   (>% 85) 

 Betetze-maila ertaina: M  (% 70-85) 

 Betetze-maila apala:     B  (<% 70) 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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8. 2018ko birgaitze-politiken ebaluazioa 
Kapitulu honetan, ebaluazioa bera jorratuko da, aurretik egindako analisiaren bidez, txosten 
honen lehen kapituluan egindako ebaluazio-galderei erantzuten saiatuz. Ebaluazioa hiru 
funtsezko irizpideri erreparatuz egin da: eraginkortasuna, efizientzia eta zuzentasuna. Beraz, 
planteatutako helburuak bete diren edo ez diren bete ebaluatzeaz gain, lorpen horiek lortzeko 
baliabideak eraginkortasunez erabili diren eta lurraldeetan eta herritarren artean orekaz banatu 
diren ere ebaluatzen da. 

8.1. Lortu al dira 2018rako ezarritako birgaitze esparruko helburu orokorrak? 

Birgaitzearen arloan, helburu orokorrek betetze-maila altua izan dute. Adierazle 
esanguratsuenen betetze-maila % 90 baino handiagoa izan da eta, batzuetan, aurreikusitako 
helburua gainditu du.  

Bigaitzearen arloan bi programetan (diru-laguntzak partikularrei eta jabeen komunitateei eta 
birgaitze efizientea) emandako guztizko diru-laguntza 24,1 M€-koa izan da; hau da, bi programa 
horietarako aurreikusi zen guztizko aurrekontuaren (27,2 M€) % 88,6. 3,1 M€ egikaritu gabe 
geratu dira laguntzen eskaerak etengabe eta neurrigabe ugaritzen ari diren une batean. 
Efikaziaren ikuspuntutik, defizit handia da hori. 

Irisgarritasun unibertsalaren esparruan, helburuak lasai bete dira, bai eta aurreikusitako helburua 
gainditu ere: 166 proiektu lagundu dira diruz, helburua 140 laguntzea zenean. Guztira, 6,4 M€-ko 
(aurreikusitako aurrekontu osoa) diru-laguntza bideratu da programa horretara. 

8.2. Lortu al dira 2018rako ezarritako birgaitze esparruko berariazko helburuak? 

Berariazko helburuei erreparatuz gero, betetze-maila desberdina izan dela ikus daiteke. Hala, 1 
programari esker, guztira 10.445 etxebizitza birgaitu dira eta guztira 17,9 milioi euroko gastua 
egin da diru-laguntza kontzeptuan. Lehen esan bezala aurrekontuaren zati bat egikaritu gabe 
utzi den arren, datu horiek agerian uzten dute efikazia-maila handia dela, laguntzei etekina atera 
dieten etxebizitzen kopuruak hasieran aurreikusitako helburua gainditu baitu (10.178 etxebizitza). 

Zentzu horretan, azpimarratu behar da etxebizitza bakoitzak jasotako batez besteko laguntza 
handitu egin dela aurreko urteekin alderatuta. Hala, 2018an, etxebizitza bakoitzeko batez 
besteko laguntza 1.716 €-koa izan zen, eta 2017an, berriz, etxebizitza bakoitzak batez bestean 
1.541 € jaso zituen (% +11,4). 

Bestalde, datuek aditzera eman dute irisgarritasuna hobetzeko helburuak betetzean efikazia 
handia izan dela, bai igogailuak, arrapalak... instalatzeagatik irisgarritasuna hobetu duten 
etxebizitzei dagokionez, bai hiri-inguruneetako irisgarritasuna hobetzeko proiektuei dagokienez. 
Ez da ahaztu behar Etxebizitzaren Gida Planaren helburu nagusietako bat irisgarritasun 
unibertsala bermatzea xede duten jarduketak babestea dela.  

 

 

Azkenik, azpimarragarria da energia-eraginkortasuna hobetzea xede duten politiken efikazia 
handia: betetze-maila handia izan dute eta 2.000 etxebizitza baino gehiagoren energia-
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eraginkortasuna hobetu da. 

8.3. Baliabideak eraginkortasunez erabili al dira? 

Etxebizitzen birgaitzearen esparruan, eraginkortasunaren analisia ezin da neurtu esku-hartzeen 
unitateko kostuen kopurutan. Izan ere, etxebizitza kopuru txikiago bat aurrekontu beraren bidez 
babesteak ez dakar berekin ezinbestean eraginkortasunik eza, baizik eta jarduketa are 
konplexuagoak edo larriagoak babestu behar izan direla. 

Azken urteetan, birgaitze integratuko arloetan egiteko diru-laguntzei zuzendutako gastuak gora 
egin du. Arlo horietan, etxebizitzek laguntza handiagoa jasotzen dute, birgaitze isolatuko 
jardueretan baino. 

Bestalde, etxebizitzen birgaitze eraginkorreko arloan laguntza-programak Euskal Autonomia 
Erkidegoko FEDER Programa Operatiboan sartu dira, Eskualde Garapenerako Europaren 
Funtsak % 50 finantzatzen baititu. 

Beraz, esan behar da birgaitzearen esparruko politiken efikazia eta eraginkortasuna aztertzeko, 
babesten ari diren jarduketen inguruko alderdi kualitatiboagoak baliatu behar direla. Zentzu 
horretan, esan daiteke Etxebizitza Sailburuordetza baliabideak eraginkortasunez erabiltzen 
saiatzen dela. Horretarako, laguntzak etxebizitza kopuru handi bat tartean sartuta dituzten 
jarduketetara zuzentzeaz gain, premia handiagoa duten jarduketak eta batez ere egiturazko eta 
eraikuntzazko egokitzapenerako jarduketak behar dituzten etxebizitzetara ere zuzentzen ditu. 
Horrez gainera, Sailburuordetzak irisgarritasun unibertsala eta izaera osoko jarduketak 
bermatzeko ahalegina egiten du. 

8.4. Laguntzen banaketa bat al dator lurralde-ekitatearen irizpideekin? 

Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzerako laguntzek, Etxebizitza Sailburuordetzak emandakoek, 
bat egiten dute lurralde-ekitatearen irizpideekin. Zehazki, laguntzen 1. programara zuzendutako 
diru-laguntzak honela banatu dira: Bizkaiak guztizko diru-laguntzaren % 50,4 biltzen du; 
Gipuzkoak, % 36,7; eta Arabak, % 12,9.  

Bestalde, irisgarritasuna hobetzeko udalei eta tokiko erakunde txikiei zuzendutako programan, 
diruz lagundutako guztizko kopuruaren zati handiena Gipuzkoak biltzen du (guztizkoaren % 52), 
Bizkaiaren (% 38) eta Arabaren (% 10) aurretik. 

Bukatzeko, ondare eraikian esku-hartzeko proiektu integraletan etxebizitzak eta eraikinak 
eraginkortasunez birgaitzeko eman diren laguntzak batez ere Araban metatu dira (guztizkoaren 
% 47), eta Gipuzkoak eta Bizkaiak, berriz, laguntzen % 33 eta % 20 bildu dituzte, hurrenez 
hurren. 

Hiru laguntza-programen agregatua honela banatu da geografikoki: Bizkaiak emandako guztizko 
diru-laguntzaren % 41,5 biltzen du; Gipuzkoak, % 39,3; eta Arabak, % 19,2. 

8.5. Balioets al daiteke laguntzen ekonomia-eragina? 

Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako birgaitzeko eta hiri-biziberritzeko jarduketa osoak 30,5 
M€-ko gastua eta 587,5 M€-ko sortutako guztizko inbertsio-bolumena ekarri du berekin. Hau da, 
sailaren inbertsioak 19,3 aldiz handiagoa den guztizko inbertsio bati eusten dio. 
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Ekoizpenaren kopurutan izandako ekonomia-inpaktuari dagokionez, emandako laguntzek 
guztira 986,7 M€-ko guztizko eskaera sortu dute. 

BPGren kopurutan, ekonomia-inpaktua 401,2 milioi eurokoa izan dela kalkulatu da. 
Bukatzeko, azpimarratu behar da Etxebizitza Sailburuordetzak birgaitzearen esparruan 
egindako gastuak guztira 5.964 enplegu sortzen edo enplegu horiei eusten lagundu duela. 

8.6. Arindu al da, gutxienez neurri batean, konpondu nahi zen arazoa? 

Esan daiteke Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitzerako laguntza-
programak lagungarriak izan direla EAEko etxebizitzen eta etxebizitza horietan bizi diren 
pertsonen arazoak arintzeko. Hain zuzen ere, birgaitzerako laguntzak lagungarriak izan dira 
euskal familien bizi-kalitatea hobetzeko. Guztira, 3.255 familiak hobetu dituzte beren 
etxebizitzen eta eraikinen irisgarritasun-baldintzak, 2.312 familiak parte hartu dute energia-
eraginkortasuna hobetzeko edo birgaitze osorako programetan, eta horren ondorioz, energia-
eraginkortasuna hobetzeaz gain, segurtasunak eta etxebizitzetarako irisgarritasunak ere 
hobera egin dute. 

Horrez gainera, laguntza-programen onuradun gehienak ahulenetakoak dira: diru-sarrera 
baxueneko pertsonak, 65 urtetik gorakoak, eta pertsona bakarreko familietan bizi diren adineko 
emakumeak ere ugariak dira. 

8.7. 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean aurreikusitako esku-hartzeen 
egokitasuna eta/edo bideragarritasuna aldatzea ekarri duten aldaketarik izan al 
da testuinguruan? 

2018-2020 aldirako Etxebizitza Plan Zuzendarian aintzat hartutako jarduketak oraindik egokiak 
dira etxebizitzen beharrak asetzeko, ebaluazio-txosten honen hirugarren kapituluan aztertutako 
testuinguruko datuei erreparatuz. Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza-parkea zaharra da, 
birgaitze-behar handiak ditu eta, horrez gainera, biztanleria gero eta gehiago zahartzen ari da. 
Horrenbestez, diru-laguntzen politikari eustea beharrezkoa da, jarduketa mota horiek babes 
ditzan. Bestalde, emandako laguntzek inbertsio pribatuaren bolumen handia mobilizatzen dute, 
eta horrek berekin dakar euskal BPGri ekarpena egitea eta enplegua sortzea. 

8.8. Ondorioak  

Etxebizitza Sailburuordetzak etxebizitzen birgaitzea diru-laguntzen programen bidez sustatzeak 
efikazia eta eraginkortasun nabarmenaz laguntzen du EAEko etxebizitza-parkea hobetzen. 
Hala, egoiliarren bizi-baldintzak hobetu dira, bizitzeko etxebizitza egokiak, seguruagoak, 
irisgarriagoak, erosoagoak eta energia-eraginkortasun handiagokoak izatea lortu baitute, eta 
horri esker, energia-fakturarekin lotutako gastuek ere behera egin dute. Horrez gainera, 
programa hori eraikuntza-sektoretik tira egiten duten elementu bat da, inbertsio pribatuaren 
bolumen handia mobilizatuz eta enplegua sortzen lagunduz. 
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9. Gomendioak  
Egindako ebaluazioari esker gomendio hauek eman daitezke, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 
Sailburuordetzaren birgaitze-politiken efikazia eta eraginkortasun handiagoa lortze aldera: 
 

1. BIRGAITZEA BABESTEKO DIRU‐LAGUNTZEN PROGRAMEI EUSTEA. 

EUSKO  JAURLARITZAREN  ETXEBIZITZA  SAILBURUORDETZAREN  BIRGAITZERAKO  LAGUNTZA‐

PROGRAMEK  GIZARTEAN  ETA  EKONOMIAN  ERAGIN  HANDIA  DUTENEZ,  LAGUNTZA‐ILDO 

HORIEI EUSTEA GOMENDATZEN DA.  

 

2. LAGUNTZA‐PROGRAMEI  BURUZKO  INFORMAZIOA  ETA  PROGRAMA  HORIEN  HEDAPENA 

HOBETZEA 

LAGUNTZEN XEDE DEN BIZTANLERIA OSOARENGANA IRISTEKO, INFORMAZIO‐ ETA HEDAPEN‐

LANAK  UGARITZEA  GOMENDATZEN  DA,  ONURADUNA  IZAN  DAITEKEEN  KOLEKTIBO 

BAKOITZARI EGOKITUTAKO KANALAK ERABILIZ. 

 

3. LAGUNTZAK ESKATZEKO ADMINISTRAZIO‐IZAPIDEAK ARINTZEA 

BIRGAITZERAKO  LAGUNTZEN  ESKAERAK  EGITEA  DAKARTZAN  ADMINISTRAZIO‐IZAPIDEAK 

ARINTZEA GOMENDATZEN DA, EBAZPEN‐EPEAK MURRIZTE ALDERA. IZAN ERE, EZIN DA OBRA 

EGITEN  HASI,  LAGUNTZA ONARTZEN  DUEN  ADMINISTRAZIO‐EBAZPENAREN  JAKINARAZPENA 

JASO ARTE.  

 

4. ESKATZAILEEI PROZESU OSOAN LAGUNTZEA, BATEZ ERE ADINEKOEI 

ADINEKOAK  DIRA  BIRGAITZERAKO  LAGUNTZEN  ONURADUNEN  ARTEAN  KOLEKTIBORIK 

UGARIENA,  BAINA  PERTSONA  HORIEK,  DIRU‐LAGUNTZAZ  GAIN,  BABESA  BEHAR  DUTE 

PROZESU OSOAN (LAGUNTZAK IZAPIDETZEN, OBRAK EGITEN, ETAB.). KOMUNITATEAK FINKEN 

ADMINISTRATZAILERIK  EZ  IZATEAGATIK  EDO  LAGUNTZA  OSAGARRIA  BEHAR  IZATEAGATIK 

LAGUNTZA  ESKATZEN  DENEAN,  LAGUNTZA  HORI  SAILBURUORDETZAK  EMATEA 

GOMENDATZEN DA. 

 

5. EUSKOREGITEN  ERREGISTRATUTAKO  ERAIKINEN  IKUSKAPEN  TEKNIKOEN  (EIT)  BOLUMENA 

HANDITZEA 

EAEKO UDALERRI GUZTIETAN EGINDAKO ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOEN ERREGISTROA DA 

EUSKOREGITE.  EGIAZTATU  DA  UDALEK  EZ  DITUZTELA  EUSKOREGITEN  ERREGISTRATU 

EGINDAKO  EIT  ASKO.  UDALEKIN  BERRIZ  LAN  EGITEA  GOMENDATZEN  DA,  EGINDAKO  EIT 

GUZTIAK EUSKOREGINEN ERAGINKORTASUNEZ ERREGISTRATU DAITEZEN. 
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10. Laburpen exekutiboa 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzak 2018ko ekitaldian egindako Birgaitze 
Politikaren Ebaluazioa da dokumentu hau. Ebaluazio-galderei erantzuteko xedeaz, informazioa 
bildu da testuinguru-, egite- eta eragin-adierazleak egiteko. Horrez gainera, birgaitze-politiken 
ebaluaziorako erreferentziazko esparrua osatzen duen oinarrizko informazioaren dokumentu-
analisia egin da, batez ere hauena: 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana, 3/2015 
Legea, Etxebizitzarena eta birgaitzerako laguntza-programena, Etxebizitza 
Sailburuordetzarena. 

  

Testuinguru-adierazleak:  

Euskadiko etxebizitza-parkearen ezaugarri 
nagusiak dira oso zaharra dela, 
irisgarritasun-arazoak dituela eta energia-
eraginkortasunaren esparruan urritasunak 
dituela. Parkearen % 47k baino gehiagok 50 
urte baino gehiago ditu (492.360 etxebizitza 
eta 89.174 eraikin). Horrenbestez, 
eraikinaren ikuskapen teknikoa (EIT)3 
egiteko betebeharra dute.  

2018ko abenduaren 31n, Euskoregitek 
29.715 EIT zituen erregistratuta. EIT horien 
% 50etan, presazko, oso presazko edo 
berehalako jarduketak egin behar izatea 
egokitu zen. 

Etxebizitzen Beharren eta Eskariaren 
Inkestak balioetsi du familien % 8,6k 
etxebizitza birgaitzea behar dutela. 4 
urterako eskaria 50.918 etxebizitzakoa 
izango dela kalkulatzen da. 

Guztira, birgaitzerako obra handiko 2.159 
lizentzia eman dira: % 64,2 bakarrik 
elementu komunentzat izan dira. 

Birgaitzeko esku-hartzeei esker (etxebizitzak bereiztea eta lokalak etxebizitza bihurtzea) beste 
404 etxebizitza sortu dira. 

                                                       
3 Betebehar horretatik salbuetsita daude familia bakarreko eraikinak, baldin eta ez badute bideari begira dagoen 
fatxadarik edo erabilera publikoko espaziorik.

Etxebizitza‐parkea:         1.053.539 

Batez besteko antzinatasuna:          44,5 urte 

>50 urteko etxebizitzen %                   % 47 

Batez besteko azalera erabilgarria             

87,1 m2 

Erregistratutako EIT:              29.715 

2019‐2021  aldirako  aurreikusitako  EIT:   

61.252 

EITen emaitzak:  

Berehalako jarduketa:     % 0,4 

Oso presazko jarduketa:    % 11,8 

Presazko jarduketa:    % 37,8 

 

Birgaitze‐premiaren indizea     % 8,6 

Birgaitzeko premia:      76.286 etx. 

4 urtera birgaitzeko eskaria: 50.918 etx. 

Birgaitzerako eman diren 

obra handiko lizentziak:     2.159  

Birgaitze‐prozesuen ondoren 

sortutako etxebizitzak:             404 

 

2018
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Egite-adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzak birgaitzearen esparruan egindako jarduketak hiru laguntza-
programetan kokatzen dira. Programa horiek EAEko eraikin- eta etxebizitza-parkearen birgaitzea 
sustatzea eta irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetzea dituzte helburutzat.  

1.	 programa:	 partikularrentzako	 eta	 jabeen	 komunitateentzako	 laguntzak,	 eraikinak	 eta	
etxebizitzak	birgaitzeko:	

2018an, 18 milioi euro inguru bideratu dira, eta 10.445 etxebizitza birgaitzen lagundu dute: 
Birgaitze Integratuko Eremuetan 1.402 eta, birgaitze isolatuan, 9.043. Laguntzak jabeen 
komunitateentzat eta partikularrentzat dira, batez ere elementu komunetan obrak egiteko. Hain 
zuzen ere, laguntza gehienak (% 97,4) komunitateko elementuak birgaitzeko erabiltzen dira, 
batez ere egitura- eta eraikuntza-egokitzapenerako (8,3 M€), irisgarritasuna hobetzeko 
egokitzapen-lanetarako (5,1 M€) eta eraikinen inguratzailean jarduketak egiteko (4,3 M€). Diru-
laguntzaren 17,9 milioik guztira 712,6 M€-ko eskaria sortu dute ekoizpen kopurutan. Obra 
babesturako eskaerei dagozkien obrek sortutako eskaria gehitu behar zaio horri, zerga-
desgrabaziorako (229,17 M€). Beraz, guztizkoa 941,8 M€-koa da.  

2	 laguntza:	 irisgarritasunaren	 esparruan	 laguntzak	 udalentzat	 eta	 tokiko	 erakunde	
txikientzat:	

Hiri-biziberritzearen esparruan, 2018an Etxebizitza Sailburuordetzak 6,4 € bideratu ditu 
irisgarritasun-planak eta plan horiek jasotako lanak egiteko, Irisgarritasun Programen bidez. Diru-
laguntza horiek guztira 95 erakunde babestu dituzte, 25 plan eta 141 obra egiteko. Sortutako 
guztizko eskaria 21,2 M€-koa izan da. Eusko Jaurlaritzaren hiri-biziberritzea babesteko beste bi 
programak Lurralde Plangintza Sailburuordetzaren mendean daude.  

4.	programa:	etxebizitza	eta	eraikinen	birgaitze	eraginkorraren	arloko	 laguntzak,	eraikitako	
ondarean	esku	hartzeko	proiektuak	egiteko	

Bukatzeko, 2018ko laguntza-deialdian, Etxebizitza Sailburuordetzak 6,17 milioi euro eman ditu 
guztira 120 etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako. Laguntza horiek sortutako eskaria 23,6 M€-
koa izan da. 

  2018
17,9 milioi euro etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko diru‐laguntzetan 

  10.445 etxebizitza birgaitu 

6,4 milioi euro udalei eta  tokiko erakunde  txikiei  irisgarritasuna hobetzeko emandako 

diru‐laguntzetan 

  25 Irisgarritasun Plan eta diruz lagundutako 141 obra 

6,2  milioi  euro  zuzendu  dira  etxebizitzen  eta  eraikinen  Birgaitze  Eraginkorrerako 

Programara 

  1.201 etxebizitza birgaitu 
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Onuradunen ezaugarri- eta asebetetze-adierazleak 
Etxebizitza Sailburuordetzak emandako birgaitzerako 
laguntzen pertsona eta familia onuradunak diru-sarrera 
txikiko profilekoak dira (gehieneko muga urteko 21.000 
€ gordin haztatu dira) eta pertsona bakarreko familiak 
ere ugariak dira (guztizkoaren % 47), gehienak 65 
urtetik gorako emakumeak. Laguntza-eskaeren 
espedienteen titularren % 55 emakumezkoak dira (% 
35 gizonezkoak dira, eta % 10 ez dago adierazita zer 
diren). Laguntza hartzaileen guztizkoaren % 0,85 
baino ez dira atzerritar nazionalitatekoak. 

Birgaitzerako laguntzen onuradunek asebetetze-maila 
altua adierazi dute laguntzaren hasierako izapidetzea 
egiteko erraztasunarekin (7,54 puntu) eta jasotako 
informazioarekin (7,36 puntu), baina ez hain altua 
laguntzaren zenbatekoarekin (6,34 puntu) eta 
kobratzeko epearekin (5,95 puntu). EIT kudeatzeko 
prozesuan jasotako informazioak balorazio positiboa 
jaso du (7,22 puntu). 

Ekonomia-eraginaren adierazleak 
Etxebizitza Sailburuordetzak etxebizitzen birgaitzea sustatutako zenbait programetan egindako 
gastuari (30,5 M€) esker garatutako jarduerek 986,7 M€-ko guztizko eskaera sortu edo eskaera 
horri eusten lagundu dute. Kalkuluen arabera, guztira 401,2 M€-ko BPG sortu da; hau da, EAEko 
BPG osoaren % 0,54. 

BPGren kopurutan, efektu biderkatzailea Sailburuordetzaren gastuaren euro bakoitzeko 
sortutako BPGren 13,2 eurokoa izan da. Enplegu kopurutan, jarduerek guztira 5.964 enplegu 
sortu dituzte; hau da, EAEn lanean ari den biztanleria osoaren % 0,64. Bukatzeko, jarduera 
horien zerga-itzulkina 56,2 M€-koa izan dela kalkulatu da. Horietatik 32,1M€ BEZaren bilketari 
dagozkio; 12M€, PFEZaren diru-sarrerei; eta beste 12M€, Sozietateen gaineko Zergari. 

  

 

Diru‐laguntzaren 30,5 milioi  euro  

Inbertsio pribatuaren 587,5 milioi  euro  

Ekoizpenean eragin zuzenaren 842,2 milioi  euro  

Ekoizpenean guztizko eraginaren 986,7 milioi  euro  

BPGren guztizko eraginaren 401,2 milioi  euro  

5.964 enplegu sortu dira 

Zerga‐itzulkina 56,2 milioi eurokoa izango dela kalkulatu da. 

 

Laguntzen  familia  onuradunen  %  47 

pertsona bakarreko familiak dira. 

Onuradunen    %  56k  urtean  15.000  € 

gordin baino diru‐sarrera txikiagoak 

ditu. 

Eskaeren  %  55en  titularrak 

emakumezkoak  dira  (%  35 

gizonezkoak  eta  %  10  ez  dago 

adierazita). 

Nazionalitate  atzerritarreko 

pertsonak onuradunen % 0,85 dira. 

Jasotako  informazioari  buruzko 

balorazioa positiboa da (7,22 puntu). 

2018 
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Birgaitze-politiken betetze-maila eta ebaluazioa 2018an 
 
 

Birgaitzearen esparruan ezarritako helburu orokorren betetze-maila altua izan da: 1. 
programaren birgaitze-jarduketetan % 102,6koa; energia-birgaitzeko jarduketei etekina atera 
dieten etxebizitzetan % 97,5ekoa; irisgarritasuna hobetu duten etxebizitzetan % 93koa; eta 
irisgarritasun unibertsaleko jarduketetan, % 118,6koa. Betetze-maila baxueneko adierazleak izan 
dira birgaitze-prozesuetan sortutako etxebizitza berriei buruzkoak (% 44,9). Era berean, hasiera 
batean aurreikusi ziren Udalen 100 etxebizitza publikoetako bakar bat ere ez da birgaitu. 
 
Laguntzen banaketa bat dator ekitate-irizpideekin eta laguntza-programen onuradun gehienak 
ahulenetakoak dira: diru-sarrera baxueneko pertsonak, 65 urtetik gorakoak, eta pertsona 
bakarreko familietan bizi diren adineko emakumeak ere ugariak dira. 

Etxebizitza Sailburuordetzak birgaitze-jarduketak sustatzeak efikazia eta eraginkortasun 
nabarmenaz laguntzen du EAEko etxebizitza-parkea hobetzen, bai eta haietan bizi direnen bizi-
baldintzak hobetzen ere. Horrez gainera, emandako laguntzek inbertsio pribatuaren bolumen 
handia mobilizatzen dute, gastuaren euro bakoitzeko BPGren 13,2 euro sortuz. 

 


