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 Sarrera 

 Txostenaren aurkezpena 

Dokumentu honek, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak 2019an gauzatutako Birgaitze-
Politikaren Ebaluazioa jasotzen du. Birgaitze-politiken helburu nagusietako bat, garapen jasangarriko 
munduko helburuekin bat etorriz, jada eraikita dagoen hirian esku hartzea da, ahal den neurrian lurzoru berria 
okupatzea saihestuz. 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 ere. Gida Planaren 4. ardatzaren xedea honako hau da: 
"Eraikinen mantenua eta birgaitzea sustatzea, egungo parkearen irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna 
hobetuz". Ardatz hori 7 jarduketa-ildotan eta 29 ekintzatan egituratzen da. 

Kontuan izan behar da txosten honek Etxebizitza Sailburuordetzak garatutako birgaitze-politiken ebaluazioa 
lantzen duela; izan ere, eremu degradatuetako eta arazo bereziak dituzten eremuen hiri-berroneratzera 
bideratutako programak Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren erantzukizuna dira, eta, beraz, ez dira 
txosten honetan ebaluatuko. 

2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak dokumentu programatiko honen esparruan garatu diren 
politikak ebaluatzeko plan bat ezartzen du, birgaitze-politiken urteko ebaluazio-txosten bat egitea barne 
hartzen duena. 

Txosten honek, beraz, Planaren beraren eskakizun bati erantzuten dio, eta ezarritako helburuen lorpen-
mailaren balorazioa jasotzen du, lorpenei eta horiek ezartzeko oztopo eta zailtasunei arreta jarriz. 

Era berean, txosten honek Etxebizitza Sailburuordetzaren dinamika ebaluatzaile bati erantzuten dio. Ibilbide 
luzea du, eta bere helburua da bere programak eta politikak etengabe hobetzea, herritarren etxebizitza-
beharrei ahalik eta eraginkortasun eta efizientzia handienarekin erantzuteko. 
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 Ebaluazioa egiteko metodologia 

Ebaluazio hau egiteko, teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak konbinatzen dituen metodologia erabili da, 
Eusko Jaurlaritzaren birgaitze-politikek ezarritako helburuen betetze-maila aztertzeko. Ebaluazio hori, 2018-
2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean ezarritako eskakizunei erantzuteaz gain, oso tresna erabilgarria da 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzarentzat, garatutako programen indarguneak eta hobetzeko 
arloak identifikatzeko aukera ematen baitu. 

Egindako ebaluazioak hasierako fasean planteatutako ebaluazioko galderei erantzungo die: 

Hauek dira ebaluazioa egiteko galderak: 

a. Erdietsi al dira birgaitzea dela-eta 2019rako finkatu ziren helburu orokorrak? 

b. Erdietsi al dira 2019rako 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, neurri batean behintzat, konpondu nahi zen arazoa? 

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 

 Errealizazio-adierazleak 

 Inpaktuaren adierazleak 

Halaber, birgaitze-politikak ebaluatzeko erreferentzia-esparrua osatzen duen oinarrizko informazioa aztertu 
da. Zehazki, honako dokumentu hauek dira esanguratsuenak: 

 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana 

 Etxebizitzaren 3/2015 Legea, ekainaren 18koa. 

 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 birgaitze eraginkorreko laguntzen programa, ondare eraikian esku 
hartzeko proiektuak lantzeko. 
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 Ebaluazio-txostenaren egitura 

Txosten honek 9 kapitulu ditu, 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. 

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

Laugarren kapituluan, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduketen adierazleei 
erreparatzen zaie: partikularrei eta jabe-erkidegoei etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntza-
programak, udalei eta toki-erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko laguntzak eta etxebizitzen eta 
eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko laguntza-programa, ondare eraikian esku hartzeko proiektuak 
egiteko. 

Bosgarren kapituluan, birgaitze-laguntzen hartzaileen ezaugarriei buruzko adierazleetan ipiniko da arreta, 
honako alderdi hauei dagokienez: diru-sarrera maila, familia-unitateko kide-kopurua, generoa eta 
nazionalitatea, laguntzekiko gogobetetzea, jasotako informazioa eta izapidetze-prozesua. 

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, eta ebaluazio-ariketa burutzen da, kapitulu honetan proposatutako ebaluazio-
galderei erantzunez, eraginkortasun-, efizientzia- eta ekitate-irizpideak kontuan hartuta. 

Zortzigarren 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 bederatzigarren kapitulua laburpen exekutibo bat da. Hala, birgaitze-jardunaren 
ebaluazioko gairik garrantzitsuenak nabarmenduko dira bertan.  

  



 
 

12 

20
20

 jo
e

ra
k 

gaurkotasuna 

 Birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari buruzko oinarrizko araudia, eta 
jarduketa-esparrua 

 Birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari buruzko esparru arauemailea 

2.1.1. Araudiaren 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 eraginkortasunez baliatze 
aldera ere. Beheko taulan, etxebizitzak birgaitzea dela-eta indarrean dagoen araudia jasotzen 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 sustatzearena 

• 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, 2011kko 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, zeinak bigarren aldiz aldatzen duen etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. 

• 210/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko 
finantza-lankidetzari buruzkoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak 
aldatzeari buruzkoa. 

• 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 
babestuei buruzkoa. 

• Agindua, 2019ko uztailaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, udalei, tokiko erakunde 
autonomoei eta toki-erakunde txikiei eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuei hiri-ingurunean eta 
eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko eta hobekuntza-obrak egiteko 
2019ko ekitaldirako diru-laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena. 

• Agindua, 2019ko ekainaren 12koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, etxebizitzen eta eraikinen 
birgaitze eraginkorrerako laguntza-programaren 2019ko deialdia arautzen duena.  

 Araudi teknikoa: 

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

https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2015/06/18/3
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/12/9706324a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/04/08/pdfs/A13104-13112.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1960/BOE-A-1960-10906-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/01/0700510a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/11/1105755a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/11/1105755a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/12/1405123a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/01/2000220a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2002/12/0207429a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/04/0302079a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/04/0302079a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/09/1904063a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/06/1903013a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804416a.pdf
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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. 

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. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/12/9706324a.pdf
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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 gizarte-izaerako problematika bereziak dituzten eremuetan hiri-
berroneratzeko jarduketak egiteko diru-laguntzena) Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren ardurapean 
daude orain. 

 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502853a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804416a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/12/1405379a.pdf
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1. programa: partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako laguntzena, eraikinak eta 
etxebizitzak birgaitzeko: 

Programak lau jarduketa-mota barne hartzen ditu: 

 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, zeinak bigarren aldiz aldatzen duen 
etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. 

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

 

 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/01/0700510a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/11/1105755a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/12/1405123a.pdf
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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, 2019ko uztailaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, udalentzako, tokiko 
erakunde autonomoentzako eta toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde 
pribatuentzako diru-laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten duena 2019ko ekitaldirako, irisgarritasun-planak egin 
eta eguneratzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko.  

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. 

  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/09/1904063a.pdf
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2.5 taula 4. programako birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araudia 

4. PROGRAMAKO BIRGAITZEKO LAGUNTZEN ARAUDIA 

Agindua, 2019ko ekainaren 12koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen 
eta arautzen baita etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko laguntzen 2019ko programa (Renove programa), 
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-laguntzen 
gehieneko kop. 
etxebizitzako 

(€) 

Ordainsari teknikoak Obrak 
egitearen 
gehieneko  

%  

Gehieneko  

%  

Gehieneko 
kopurua 

Energia-eraginkortasuna, suteen kontrako segurtasuna eta 
irisgarritasuna 

15.000 60 800 50 

Energia-eraginkortasunerako sistema berritzaileak 16.400 72 960 60 

Jarduk. birgaitze integratuko eremuetan/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-
eraginkort. 

(pasiboa+aktiboa) 

€/etxebizitza 

Energia-
eragink.: 

monitorizaz. 

€/etxebizitza 

Irisgarritas. 
hobetzea 

€/etxebizitza 

Igogailua 
jartzea 

€/igogailu 

Suteen 
aurkako 

segurtasuna 

€/etxebizitza 

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

Irisgarritasun-jarduketak  -- -- 7.500 60.000 -- 

Segurtasun-jarduketak suteen aurka -- -- -- -- 150 

Energia-eraginkortasunerako sistema berritzailea 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. 

  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/06/1903013a.pdf
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 Jarduketa-esparrua 

Etxebizitza Sailak 2019an gauzatutako birgaitze-politiken jarduketa-esparrua honako dokumentu 
hauetan zehaztuta dago: 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean, 2019ko 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 irisgarritasun 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, birgaitzearen inguruan 

BIRGAITZEA SUSTATZEKO JARDUKETAK 
Etxebizitza kopurua 

2018 2019 2020 
Guztira 

2018-2020 
BIRGAITZEKO JARDUKETAK (etxebizitza-kopurua) 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 PROIEKTU 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. 2019ko 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. 
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2.10 taula 2019ko Etxebizitza Programaren helburu kuantitatiboak, birgaitzearen inguruan 

Jarduketak 2019ko helburuak 

3. HELBURUA: Hiri-birgaitzeko eta -berroneratzeko politika berria inplementatzea 

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

10.352 

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) 

2.628 

4. Igogailuak instalatzea 450 

5. Irisgarritasuna hobetu duten etxebizitza kopurua (igogailuak, arrapalak, etab.) 4.500 

6. Birgaitutako udalen etxebizitza publikoak 100 

7. Birgaitze-prozesuan sortutako etxebizitza berria 1.000 

8. Euskoregiten erregistratutako EIT metatuak 2019/12/31n 30.000 

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

 Euskadiko etxebizitza-parkea 

2019an, Euskadiko etxebizitza-parkea 1.060.530 etxebizitzakoa da, hau da, 2010etik % 5,5 igo da. 
Hazkunderik handiena Araban izan da (+% 9,6). 

Azken 9 urteetan, Euskadiko etxebizitza-parkeak batez beste 6.200 etxebizitza egin du gora urtean. 
Atzeraldiaren ondoren, gorakada txiki bat gertatu da azken urteetan, baina aurreko hamarkadetan izandako 
hazkundeetatik urrun oraindik (+10.424 etxebizitza urtean 1991-2001 aldian, eta +14.094 etxebizitza urtean 
2001-2011 aldian). 

Parkearen gorakada handiagoa izan da Araban (% 9,6); Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, antzeko tasak eta 
pixka bat apalagoak izan dira (% 5,2 eta % 4,6, hurrenez hurren). 

3.1 taula Familia-etxebizitzen kopuruaren bilakaera Euskadin, lurralde historikoen arabera. 
2010-2019 

Lurraldea 2010 2015 2016 2018 2019 

Araba 151.342 162.700 162.985 164.549 165.883 

Bizkaia 524.842 538.018 541.178 545.817 549.015 

Gipuzkoa 328.556 338.418 339.427 343.173 345.632 

Euskal Autonomia Erkidegoa 1.004.740 1.039.136 1.043.590 1.053.539 1.060.530 

Iturria: Etxebizitzen udal-estatistika. 2019 

Euskadiko etxebizitza-parkeak antzinatasun handia (45,4 urte, batez beste) eta irisgarritasun-
arazoak (% 29,9, igogailurik gabe) ditu ezaugarri 

Euskadik duen etxebizitza-parke zaharrak birgaitzeko eta irisgarritasun eta efizientzia energetikoko 
baldintzetara egokitzeko premia handia du. Eusko Jaurlaritzak eta udal nagusiek, sustapen-politiken bidez, 
igogailuak jartzen lagundu dute, eta, horren ondorioz, igogailurik gabeko etxebizitzen proportzioak behera 
egin du pixkanaka, 2010ean % 35,7 izatetik 2019an % 29,9 izatera (317.306 etxebizitza)1. 

Arabako parkeak batez besteko antzinatasun txikiagoa du eta, beraz, igogailurik gabeko etxebizitzen indize 
txikiagoa (guztizkoaren % 27,6). 

3.2 taula Euskadiko familia-etxebizitzen ezaugarriak, lurralde historikoaren arabera. 2019 

 
Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Igogailurik ez     

Kopurua 45.737 175.598 97.971 317.306 

Guztizkoarekiko % 27,6 32,0 28,3 29,9 

Batez besteko antzinatasuna 38,8 47,0 45,9 45,4 

Batez besteko azalera erabilgarria 92,3 85,8 86,9 87,2 

Iturria: Etxebizitzen udal-estatistika. 2019 

  

                                                                        
1 Datu horrek parke osoa hartzen du, baita familia bakarreko etxebizitzak ere, eta, beraz, igogailua behar duten etxebizitzak gutxiago dira. 
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 Etxebizitzak birgaitzeko beharra eta eskaria 

EAEko familien % 7,7k adierazi du beren etxebizitzak edo eraikinak birgaitzeko premiaren bat duela 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak aldian-aldian inkesta bat egiten du EAEko biztanleen artean, 
biztanleriak etxebizitzaren arloan dituen beharrak ezagutzeko. Eragiketa hori Etxebizitzaren Beharren eta 
Eskariaren Estatistika da, eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko beharrak detektatzeko aukera ematen du. 
Erantsitako grafikoan ikus daitekeenez, emaitzek gorabehera handiak izan dituzte egindako kontsulta 
desberdinetan. 

Zehazki, 2019an egindako azken inkestari erreparatuta, familien % 7,7k adierazi du bere etxebizitza edo 
eraikina birgaitzeko premiaren bat duela, hau da, 68.423 etxebizitza. 

3.1 grafikoa Euskadin etxebizitzak birgaitzeko beharraren kuantifikazioa. 2007-2019 

 
Iturria: Etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2019 

44.000 etxe inguruk aurreikusten dute birgaitze-lanak egitea 4 urteko epean  

Era berean, inkestaren bidez, epe labur eta ertainean birgaitzeko benetako eskaria identifikatu nahi da, hau 
da, datozen lau urteetan behar dituzten birgaitze-jarduerei ekitea aurreikusten duten familiak. Aurreikuspen 
horretan hainbat faktore sartzen dira, hala nola presa eta obra horiek finantzatzeko aukera ekonomikoak. 
Emaitza horiei erreparatuta, 4 urterako eskaria 43.650 etxetan hautematen da, eta 2 urterako eskaria 35.543 
etxebizitzatan; hau da, beharra duten pertsonen erdiek baino gehiagok uste dute bi urteko epean egin ahal 
izango dituztela beharrezko obrak.  

3.2 grafikoa Etxebizitzak birgaitzeko beharra, bi urteren eta lau urteren buruan. 2007-2019 (balio 
absolutuak) 

 

Iturria: Etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2019 

Etxebizitzen ezaugarriei dagokienez, 41 eta 60 urte bitarteko etxebizitzak dira premia handiena dutenak 
(guztizkoaren % 48), bai jabetzakoak direnak ere, ordainduta daudenak (guztizkoaren % 48). 
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3.3 taula Birgaitzeko beharra duten etxebizitzak, egungo etxebizitzaren ezaugarriak direla eta. 
Euskadi. 2019 

Etxebizitzen ezaugarriak 
Birgaitzea 

Kop. % 

Guztira   100,0 

Azalera 
erabilgarria 

 

60 m2-tik behera 8.975 13,1 

61-75 m2 21.888 32,0 

76-90 m2 21.274 31,1 

90 m2-tik gora 16.287 23,8 

Etxebizitzaren 
antzinatasuna 

 

60 urte baino gehiago 12.630 18,5 

41-60 urte 33.119 48,4 

26-40 urte 13.421 19,6 

16-25 urte 5.296 7,7 

6-15 urte 3.958 5,8 

Egoera 
 

Erabilia 20.059 29,3 

Berria 48.364 70,7 

Edukitze-
erregimena 

 

Jabetza, erabat ordainduta 32.560 47,6 

Jabetza, ordaintzeke 23.561 34,4 

Jabetza, oinordetzan edo dohaintza bidez 6.833 10,0 

Alokairua 3.267 4,8 

Beste egoera bat (doan lagata, etab.) 2.202 3,2 

Iturria: Etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta. 2019 

 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. 

2019an, obra handiko 2.255 lizentzia eman ziren Euskadin bizitegi-erabilerara birgaitzeko 

Lizentzia horietan sartutako obren tipologiari dagokionez, egiaztatu da obra gehienak (guztizkoaren % 66) 
eraikinen elementu komunei dagozkiela soilik, eta % 23 eraikinaren egituran aldaketarik eragiten ez duten 
obrei. Bestalde, lizentzien % 4,9k etxebizitzen bereizteari eragiten dio, eta % 6,7k lokalak etxebizitza 
bihurtzeari. Azkenik, proportzio txikiagoan, 5 lizentzia eman dira etxebizitzak fusionatzeko (% 0,2). 

3.3 grafikoa Bizitegi-erabilerako eraikinak birgaitzeko obra handiko lizentzien kopurua, birgaitze-
motaren arabera. 2019 

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

Saileko estatistika-organo espezifikoa. 
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Birgaitzeko esku-hartzeen ondorioz, 425 etxebizitza berri sortu dira 

Birgaitze-eragiketa horietako batzuek berekin dakarte etxebizitza berriak sortzea, hala nola etxebizitzak 
bereiztea, 175 etxebizitza bereizi ondoren 157 etxebizitza berri sortu dira, edo lokalak etxebizitza bihurtzea, 
273 etxebizitza berri sortuz. Aldiz, etxebizitzen bat-egiteak 5 etxebizitza galtzea ekarri du; beraz, sortutako 
etxebizitza berrien guztizko kopurua 425ekoa da. 

3.4 grafikoa Etxebizitza-kopuruaren aldaketa esku-hartzeen ostean. 2019 

 

 

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

Etxebizitza berriak sortzeko lizentzien banaketa geografikoan sakonduz, egiaztatu da Gipuzkoa eta Bizkaia 
direla nagusi (% 42 eta % 39, hurrenez hurren), eta Arabak, berriz, gainerako % 19a biltzen du. Getxo da bide 
horretatik etxebizitza gehien sortu dituen udalerria (67 etxebizitza), ondoren  Gasteiz (65 etxebizitza), Bilbo 
(60 etxebizitza) eta Donostia (58 etxebizitza). 

3.5 grafikoa Etxebizitza berriak sortzea dakarten lizentzien eta sortutako etxebizitza berrien analisi 
geografikoa. 2019 

Etxebizitza berriak sortzea dakarten lizentzien 
banaketa lurraldearen arabera 

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

etxebizitza-kopuruaren arabera. 2019 

 

 

 

Iturria: Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Euskadiko Estatistika. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza  
Saileko estatistika-organo espezifikoa. 
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 Eraikinen Ikuskapen Teknikoak (EITak) 

3.4.1. Erregistratutako EITak 

Euskoregiten2 2019aren amaieran erregistratutako EIT kopurua 44.891koa da 

Araudiak ezartzen duen bezala, 50 urtetik gorako antzinatasuna duten eraikin guztiek, bai eta birgaitzeko 
laguntza publikoak jaso nahi dituztenek ere, eraikinaren ikuskapen teknikoa egin behar dute: EIT. Dekretuak 
ezartzen du, halaber, ikuskapen horiek horretarako sortutako plataforman (Euskoregite) erregistratu behar 
direla. Jabeen erkidegoek beren udaletan aurkezten dituzte EITak, eta horiek sartu behar dute informazio hori 
Euskoregite sistema informatiko bateratuan. 

Informazio horri erreparatuta, Euskoregitek 44.891 EIT erregistratu ditu: % 53,6 Bizkaiari dagozkio (24.057 
ikuskapen), % 31,3 Gipuzkoari (14.073 EIT) eta gainerako % 15,1 Arabari (6.761 EIT). 

3.4 taula 2019ko urtarrilaren 1ean erregistratuta zeuden EITak, lurralde historikoaren arabera 

Lurraldea EIT kopurua Banaketa (%) 

Araba 6.761 15,1 

Bizkaia 24.057 53,6 

Gipuzkoa 14.073 31,3 

EAE 44.891 100,0 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

Udal-analisiak erakusten du Bilbon erregistratu dela EITen bolumen handiena (7.303 ikuskapen). Udalerri 
horrek ikuskapen ugari egin zituen 2018an, baina horietako asko ez ziren Euskoregiten erregistratu. Bestalde, 
Donostiak 3.037 EIT erregistratu ditu, % 64ko igoera aurreko urtean erregistratutako bolumenarekin 
alderatuta. Arabako hiriburuari dagokionez, 2019an 3.676 EIT erregistratu dira (+% 18,8 2018koaren aldean). 

Gainerako udalerriei dagokienez, Barakaldo (1.703 EIT), Getxo (1.558) eta Irun (1.270) nabarmendu behar dira. 

3.5 taula Egindako EITen kopuru handiena duten udalerriak 

Lurraldea EIT kopurua 2018 EIT kopurua 2019 ∆ (%) 

Gasteiz 3.094 3.676 18,8% 

Bilbo 2.059 7.303 254,7% 

Donostia 1.852 3.037 64,0% 

Barakaldo 1.236 1.703 37,8% 

Irun 1.116 1.270 13,8% 

Getxo 1.090 1.558 42,9% 

Portugalete 766 983 28,3% 

Santurtzi 722 859 19,0% 

Basauri 632 820 29,7% 

Bermeo 604 645 6,8% 

Hondarribia 486 584 20,2% 

Sestao 466 690 48,1% 

Errenteria 412 576 39,8% 

Eibar 381 574 50,7% 

Arrasate 446 552 23,8% 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

 

                                                                        
2 Kopuru hori baino EIT gehiago egin dira, udal batzuek ez baitituzte Euskoregite aplikazioan erregistratu beren udalerrietan eginiko EITak. 
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Eraikuntza-urteari dagokionez, EITen % 22,3 1940 baino lehen eraikitako eraikinei dagozkie; % 24,5 1940 eta 
1959 artean eraiki zirenei, % 44,9 1960 eta 1979 artean eraikitakoei, eta % 8,3 1980tik aurrera eraiki zirenei. 

3.6 taula EITak egin diren eraikinak eraiki ziren urtea 

Eraiki ziren urtea EIT kopurua 

Banaketa (%) 

Etxebizitzak guztira 
Datua falta zaien 

etxebizitzak kenduta 

1900 baino lehen 3.021 6,7% 7,1% 

1900-1939 6.445 14,4% 15,2% 

1940-1959 10.432 23,2% 24,5% 

1960-1979 19.076 42,5% 44,9% 

1980-2015 3.521 7,8% 8,3% 

Daturik ez 2.395 5,3% -- 

Guztira 44.891 100,0% 100,0% 

* Erregistratutako 44.891 EITetatik 42.496 EITei buruzko informazioa baino ez dago. 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
 

EITak egin diren urteari dagokionez, lehenik eta behin esan behar da ez dagoela erregistratutako EIT guztiei 
buruzko informaziorik; zehazki, erregistratutako 44.891 EITetatik 42.496 EITei buruzko informazioa baino ez 
dago. Hurrengo grafikoan, erregistratutako EITetan izandako igoera egiazta daiteke, 2018an 18.446 EIT 
egitera iritsiz. 

Era berean, EIT egitearen eta Euskoregite erregistroan erregistratzearen arteko dekalajea hautematen da; 
izan ere, 2019an erregistratutako informazioaren arabera, 2018an erregistratutako eta egindako 12.554 EIT 
baino ez zeuden, eta gaur egun 18.446ra igo da kopuru hori. Hala, egiaztatu da 5.892 EIT daudela, 2018an 
egindakoak baina 2019ra arte Euskoregiten erregistratu ez direnak. Era berean, 2019ko datuek (3.811 EIT) 
igoera handia izango dute Euskoregite tresnan egindako ikuskapenak erregistratzen diren heinean. 

3.6 grafikoa Eginiko EITak, EITa egin den urtearen arabera 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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3.4.3. Eginiko EITen emaitzak 

Egindako EITen erdiek baino gehiagok (% 50,6) gutxienez urtebeteko epean jarduketak egiteko 
beharra adierazi dute; izan ere, premiazkoak (% 38,7), oso premiazkoak (% 11,5) edo berehalakoak           
(% 0,4) dira. 

a. Eginiko EITen azken emaitzak 

Ikuskapena egin duten eraikin guztietatik, 19.014 eraikinek (% 50,6) esku-hartzeren bat behar dutela edo 
behar izan dutela egiaztatu da. Zehazki, 135 eraikinek jarduketaren bat egin behar dute berehala, kolapso bat 
gertatzeko edo pertsonei kalteak eragiteko berehalako arriskua antzeman delako. 

Bestalde, 4.316 eraikinek 2. mailako esku-hartzea behar dute, hiru hilabeteko epean egin beharrekoa, eta 
14.536 eraikinetan 3. mailako akats larriak identifikatu dira; beraz, akats horiek konpontzeko epea 
urtebetekoa da. Gainerako eraikinei dagokienez, 18.574k ( % 49,4) 4 edo 5. mailako esku-hartzeren bat egin 
behar dute, hau da, mantentze-lan bat baino ez. 

Arreta 1., 2. edo 3. mailako esku-hartzea behar duten eraikinetan jarriz gero, ikusten da kasuen % 41ean jada 
egin dela egin beharreko zuzenketa. 

3.7 taula Eginiko EITen azken emaitzak 

Azken emaitza EIT kopurua Banaketa (%) 

Berehalako jarduketa. GI 1 135 

 

Oso premiazkoa. GI 2 4.316 

Premiazkoa. GI 3 14.563 

Epe ertainera egin beharra. GI 4 11.514 

Mantenua. GI 5 7.060 

Berehalako jarduketa: edozein unetan kolapsatzeko edo pertsonei kalte egiteko arriskua antzematen da. Jarduketa 24 ordu baino 
gutxiagoan egin behar da. 

Oso premiazko jarduketa: kalte handiak daude, epe ertainean pertsonentzako arriskuak eragin ditzaketenak. Hiru hilabete baino lehen 
esku-hartu behar da. 

Premiazko jarduketa: eraikina azkar kaltetzea eragin dezaketen akats larriak hauteman dira. Jarduteko epea urtebetekoa da. 

Epe ertainera egin beharreko jarduketa: sistema osoari eragiten ez dioten akats puntualak aurkitu dira, baina gehiago izan daitezke. Esku-
hartzea urtebete baino gehiago atzeratu daiteke. 

Mantentze-lanak: ez da arazorik antzeman, edo hain arinak dira, mantentze-lan egokiekin konpon daitezkeela. 
 

* EITen emaitzak ezagutzen diren etxebizitzen datuak soilik ematen dira. 
 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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b. Energia-eraginkortasuna 

Eraikin gehienek D mailako edo maila txikiagoko kalifikazio energetikoa lortu dute (% 98,7) 

EITa egin duten hamar eraikinetatik bederatzi 1980. urtea baino lehen eraiki dira. Urte horretan hasi zen 
eraikuntzako araudia eraginkortasun energetikoko neurriak barneratzen, hala nola eraikinen isolamendua. 
Hori dela eta, erregistratutako 44.891 EITetatik soilik 591k lortu dute A eta C arteko kalifikazioa, hau da, 
energia-efizientzia "ontzat" har daitekeena. 

3.8 taula Eraikinen energia-eraginkortasuna, eginiko EITen emaitzen arabera 

Energia-
eraginkortasunaren 

emaitza 
EIT kopurua Banaketa (%) 

A 264 

 

B 108 

C 219 

D 1.434 

E 19.172 

F 10.696 

G 8.819 

Daturik ez 4.179 

Guztira 44.891 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

 

c. Irisgarritasuna 

Egindako EITek agerian uzten dituzte Euskadiko etxebizitza-parkearen irisgarritasun-arazo 
garrantzitsuak 

Erregistratutako 44.891 EITetatik, % 8,7k bakarrik du irisgarritasuna ebatzita, eta % 81,5ek ez. EITen % 9,8an 
ez da informazio hori adierazten. 

3.7 grafikoa Eraikinen irisgarritasuna, eginiko EITen emaitzen arabera 

ERAIKINEN IRISGARRITASUNA 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 
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 Errealizazio-adierazleak: Etxebizitza Sailburuordetzaren jardunak 
eta laguntzak, birgaitzearen esparruan 

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

4.1.1. Emandako diru-laguntzak  

2019an, 19,5 milioi euro bideratu dira 1. programara, eta 11.200 etxebizitza inguru birgaitzen 
lagundu dute. 

Programa hau partikularrei eta jabeen erkidegoei zuzenduta dago, Euskadiko etxebizitza-parkea eta bertan 
bizi diren pertsonen bizigarritasun-baldintzak hobetzen laguntzeko. Laguntzak egitura- eta eraikuntza-
egokitzapenera, irisgarritasuna hobetzera eta eraikinen isolamenduaren gaineko jarduketetara bideratzen 
dira, efizientzia energetikoa hobetze aldera. 

2019ko ekitaldian 19,5 milioi euroko laguntzak eman dira guztira, eta 11.196 etxebizitza birgaitzen lagundu 
dute. Zenbateko horrek esan nahi du % 9ko igoera egon dela 2018. urtearekin alderatuta, 2014. urteaz 
geroztiko goranzko joeraren barruan, 2017ko igoera salbuespenezkoa izanik (21 M€). 

4.1 grafikoa Birgaitutako etxebizitza kopuruaren eta birgaitze-lanak egiteko diru-laguntzen 
zenbatekoaren bilakaera. 2006-2019 

BIRGAITUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA 

 

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA GUZTIRA 

 

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

Birgaitzeko 1. programara bideratutako 19,5 milioi euroetatik, 4 milioi euro (% 21) birgaitze 
integratuko eremuetan egin beharreko eragiketei dagozkie, eta 15,5 milioi (% 79) gainerako eremuei 
edo birgaitze isolatuari 

2019an birgaitze integratura bideratutako zenbatekoa 4,1 milioi eurokoa da (guztizkoaren % 21); birgaitze 
isolatuko eragiketek, berriz, emandako diru-laguntzaren zatirik handiena hartzen dute, 15,4 milioi euro, hau 
da, zenbateko osoaren % 79. 

Etxebizitza onuradunak 1.289 dira birgaitze integratuko eragiketetan (% 12) eta 9.907 birgaitze isolatuko 
jarduketetan (guztizkoaren % 88). 

4.1 taula Etxebizitzak birgaitzera bideratutako diru-laguntzak, birgaitze motaren arabera. 2010-19 

 
Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Birgaitzea guztira 

Kop. Mila € Kop. Mila € Kop. Mila € 

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 

2019 9.907 15.450 1.289 4.058 11.196 19.507 

Batezbestekoa 2006-09 15.768 13.175 1.707 3.408 17.475 16.583 

Batezbestekoa 2010-12 15.238 14.527 1.602 3.269 16.840 17.797 

Batezbestekoa 2013-16 10.589 11.916 1.026 2.670 11.615 14.586 

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

 

4.2 grafikoa Laguntzen banaketa, esku-hartze motaren arabera. 2019 

ETXEBIZITZA KOPURUA LAGUNTZEN ZENBATEKOA 

  

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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2019an, etxebizitza bakoitzeko batez besteko diru-laguntza 1.743 eurokoa da: 1.560 euro birgaitze 
isolatuan eta 3.148 euro birgaitze integratuan. 

Araudiak gehieneko laguntza-zenbateko handiagoak ezartzen ditu birgaitze-jarduketak birgaitze integratuko 
eremuetan egiten direnean. 2019an emandako diru-laguntzak kontuan hartuta, egiaztatu da Birgaitze 
Integratuko Eremuetako batez besteko zenbatekoa batez beste 2 aldiz handiagoa dela birgaitze isolatuko 
eragiketetan emandako batez besteko diru-laguntza baino: 3.148 € eta 1.560 € etxebizitza bakoitzeko. 

Bilakaerari dagokionez, Birgaitze Integratuko Eremuetan emandako batez besteko diru-laguntza % 6,5 igo 
da 2018an ikusitako batez bestekoarekin alderatuta. Birgaitze isolatuaren kasuan, batez bestekoak 
antzekoak dira (1.560 € 2019an eta 1.523 € 2018an). 

4.3 grafikoa Birgaitze-eragiketetarako diru-laguntzen batez besteko zenbatekoa, motaren arabera. 
2010-2019 

 

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

Laguntza gehienak (% 98,3) komunitateko elementuak birgaitzeko dira, bai jabeen erkidegoari 
zuzendutako laguntzak (% 49,1), bai partikularrei zuzendutakoak elementu komunetan obrak 
egiteko laguntzak (% 49,2). 

Programak, alde batetik, partikularrentzako laguntzak jasotzen ditu, bai elementu pribatiboetan bai 
komunitate-elementuetan obrak egiteko, eta, bestetik, jabeen erkidegoentzako laguntza zuzenak. Hala ere, 
elementu pribatiboak birgaitzeko emandako laguntzak oso txikiak dira (laguntza guztien % 1,7), eta gehienak 
Erkidegoko elementuak hobetzeko jarduerak dira: % 49,2 partikularrentzako laguntzak eta % 49,1 jabeen 
erkidegoentzako zuzeneko laguntzak. 

Banaketa hori aurreko urteetan ikusitakoaren antzekoa da, jabeen erkidegoetara bideratutako zenbatekoa 
pixkanaka handituz joan baita, partikularrentzako laguntzen aldean. 
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4.4 grafikoa Diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2006-2019 

 

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

Diruz lagundutako zenbatekoari dagokionez, jabeen erkidegoentzako zuzeneko laguntzak 9,57 milioi 
eurokoak dira guztira (+% 11,2, 2018koaren aldean), eta partikularrentzako laguntzak, berriz, 9,66 milioi 
eurokoak (+% 9, 2018koaren aldean). Bestalde, elementu pribatiboak birgaitzeko diru-laguntzak 333.542 
eurokoak izan dira 2019an (-% 27,2 2018. urtearekin alderatuta). 

4.5 grafikoa Birgaitzeetarako emandako diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2011-
2019 

DIRU-LAGUNTZAK 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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4.1.3. Diru-laguntzen banaketa geografikoa 

Bizkaiak birgaitutako etxebizitzen % 56,5 eta emandako diru-laguntzen % 46 biltzen du; Gipuzkoak 
pisu erlatiboa irabazten du birgaitze integratuko jardueretan  eta diruz lagundutako zenbatekoan 

2019an birgaitzeko laguntzen onuradun izan diren etxebizitza guztien banaketa geografikoari erreparatuta, 
Bizkaiak guztizkoaren % 56,5 barne hartzen du, Gipuzkoak % 31,1 eta Arabak gainerako % 12,3. Diruz 
lagundutako zenbatekoari dagokionez, Gipuzkoak pisua irabazten du, emandako zenbateko osoaren % 44,4 
biltzen baitu; kasu honetan, Bizkaiaren antzeko proportzioa, % 46 pilatzen du. 

Gipuzkoaren protagonismoak gora egiten du birgaitze integratuko eragiketetan, emandako diru-laguntza 
osoaren % 57,4 eta etxebizitzen % 54,8 barne hartzen baititu. 

4.6 grafikoa Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren eta birgaitze motaren 
arabera. 2019 

BANAKETA ETXEBIZITZA MOTAREN ARABERA 
BANAKETA DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOAREN 

ARABERA 

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

Lehen aipatu bezala, programa honen esparruan emandako laguntza gehienak erkidegoko obrak egiteko 
dira. Diruz lagundutako banakako birgaitze-jarduketetan arreta jarriz gero, nabarmentzekoa da Araban 
dauden birgaitze horien proportzio handia, guztizkoaren % 35 biltzen baitu, Bizkaian % 47 eta Gipuzkoan           
% 18. Hala ere, erkidego-obretarako diru-laguntzaren % 9 baino ez dagokio Arabari. 

4.7 grafikoa Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren eta laguntza motaren 
arabera. 2019 

ERKIDEGOKO/BANAKAKO BIRGAITZEAK 
ERKIDEGOARI/PARIKULARREI EMANDAKO              

DIRU-LAGUNTZAK 

  

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Azpimarratzekoa da Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitzerako laguntza-programak inbertsio pribatu 
handia mugiarazten duela. Zehazki, 2019an emandako 19,5 milioi euroko diru-laguntzetan 516,3 milioi 
euroko inbertsioa mobilizatu da, honako lurralde-banaketarekin: Bizkaian % 53,6, Gipuzkoan % 38,2 eta 
Araban % 8,2. 

4.2 taula Diru-laguntzak eta Aurrekontu Babesgarria, erkidego-birgaitzeetako eta birgaitze 
indibidualetako jarduketen arabera. 2019 

Lurralde historikoa 
Etxebizitza 

kopurua 
Diru-laguntza 

guztira 
Aurrekontu 
babesgarria 

Erkidegoko birgaitzeak    

Araba 1.243 1.747.706 41.158.706 

Bizkaia 6.211 8.817.842 275.321.309 

Gipuzkoa 3.403 8.608.722 196.391.626 

GUZTIRA 10.857 19.174.270 512.871.640 

Birgaitze indibidualak    

Araba 129 116.715 1.419.967 

Bizkaia 123 157.016 1.353.677 

Gipuzkoa 87 59.811 701.480 

GUZTIRA 339 333.542 3.475.125 

BIRGAITZEA GUZTIRA 11.196 19.507.812 516.346.765 

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. 

 

 

4.8 grafikoa Diruz lagundutako jarduketen aurrekontu babesgarriaren lurralde-banaketa. 2019 

 

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

 

  

Araba
8,2%

Bizkaia
53,6%

Gipuzkoa
38,2%



 
 

36 

20
20

 jo
e

ra
k 

gaurkotasuna 

4.1.4. Jarduketa mota 

Diru-laguntzen erdia baino gehiago (% 50,4) eraikinen egitura eta eraikuntza egokitzera bideratuta 
dago 

Programak hainbat jarduketa mota babesten ditu, eta eraikinaren egitura- eta eraikuntza-egokitzapena da 
emandako diru-laguntza osoaren zatirik handiena biltzen duena: 9,8 milioi euro (guztizkoaren % 50,4). 
Bigarrenik, irisgarritasuna hobetzeko laguntzak guztizkoaren % 25,3 dira (4,9 M€), eta energia aurrezteko 
eraikinen bilgarri termikoa hobetzeko laguntzak % 24 (4,6 M€). 

Azkenik, 109.000 euro inguru eman dira akabera eraikuntza onaren printzipioetara egokitzeko, eta 6.436 
euro EITen ordainsariak estaltzeko. 

4.9 grafikoa Laguntzen banaketa, obra motaren arabera. 2019 

 

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

 

4.3 taula 2019an onartutako diru-laguntzak, obra motaren eta laguntza motaren arabera 

Obra mota 

Birgaitze mota 

Erkidegoko 
birgaitzeak 

Birgaitze 
indibidualak 

Birgaitzeak  
guztira 

Egitura eta eraikuntza egokitzea 9.678.680 161.638 9.840.318 

Etxebizitzak egokitzea irisgarritasuna hobetzeko 4.885.169 81.582 4.936.751 

Bilgarria 4.615.529 -- 4.615.529 

Akabera eraikuntza onaren printzipioen arabera 
egokitzea. 

13.176 95.602 108.778 

EITen ordainsariak 6.436 -- 6.436 

Guztira 19.168.990 338.822 19.507.812 

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

2019an, emandako birgaitze-maileguen bolumenak behera egiten jarraitzen du. Guztira 112 mailegu 
eman dira, 878.000 euro guztira. 

2019an onartutako 112 maileguetatik 95 birgaitze isolatuko eragiketei dagozkie, guztira 724.000 euroko 
zenbatekoarekin, eta 17 mailegu birgaitze integratuko eremuetan jarduteko izan dira, 154.000 euroko 
zenbatekoarekin. 

4.4 taula Etxebizitzak birgaitzeko maileguak. 2012-2019 

Urtea 
Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Birgaitzeak guztira 

Kop. mila € Kop. mila € Kop. mila € 

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 

2019 95 724 17 154 112 878 

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

Bilakaerari dagokionez, 2019an onartutako maileguen guztizko zenbatekoa serie osoko txikiena da 2006. 
urteaz geroztik. 2019an onartutako maileguen batez besteko zenbatekoa 7.839 € da, 7.621 €-koa birgaitze 
isolatuaren kasuan eta 9.059 €-koa birgaitze integratuaren kasuan. 

Horri dagokionez, azpimarratzekoa da birgaitze-jarduerak finantzatzeko sortutako finantza-tresna berezi 
berria, 2019ko abenduan onartutako finantza-hitzarmen berrian jasoa. Finantza-tresna hori finantza-
lankidetzako hitzarmenaren osagarria da, eta berme handiagoak ditu kreditu-erakundeentzat; horrek aukera 
ematen die partikularrei, jabeen komunitateei eta beste onuradun batzuei maileguak emateko, finantza-
lankidetzako hitzarmenaren baldintza hobeetan. Zehazki, finantza-tresna bereziak berme-funts bat izango 
du kobraezinak estaltzeko, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eratua eta Finantzen Euskal 
Institutuak kudeatua. 

Aurreikus liteke finantza-tresna berriarekin birgaitzeko maileguak handitu egingo direla hurrengo ekitaldian, 
eta, horrela, familia askok beren etxebizitzetan eta eraikinetan egin behar dituzten birgaitze-jarduerei ekin 
ahal izango dietela. 

4.10 grafikoa Onartutako maileguen guztizko zenbatekoaren bilakaera. 2006-2019 

 

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

2019an 6 milioi euro bideratu dira udaletara, udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko 
erakundeetara eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetara, irisgarritasun unibertsala bermatzeko 
jarduketak egiteko 

Laguntza-programa honen xedea da hiri-espazioak eta eraikin publikoak egokitzea, irisgarritasun unibertsala 
bermatzeko. 2018an eta 2019an guztira bideratutako zenbatekoek ia bikoiztu egiten dituzte aurreko 
urteetako zenbatekoak. 

Laguntzak irisgarritasun-planak idazteko eta eguneratzeko nahiz plan horietan jasotako obrak egiteko dira. 
2019ko deialdian 6 milioi euroko laguntzak eman dira, % 94 112 obra egiteko (5,6 M €) eta gainerako % 6a 29 
irisgarritasun-plan idazteko edo eguneratzeko (366.000 €). 

4.5 taula Udalei eta toki-erakunde txikiei emandako diru-laguntzak, irisgarritasuna hobetzeko. 
2013-2019 

Urtea 
Planak Obrak Guztira 

Kop. mila € Kop. mila € Kop. mila € 

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 

2019 29 366 112 5.634 141 6.000 

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

 

4.11 grafikoa Udalei eta toki-erakunde txikiei emandako diru-laguntzen bilakaera, irisgarritasuna 
hobetzeko, 2013-2019 

DIRU-LAGUNTZAK (mila €) 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Diruz lagundutako obra motari erreparatuz gero, urbanizazio-obrek esleitutako zenbatekoaren erdia baino 
gehiago (% 51,1) metatzen dute (3,1 M €), eta, ondoren, hiri-igogailuak instalatzeari bideratutako diru-
laguntzak nabarmentzen dira (% 27,7, 1,7 M €). Bestalde, laguntzei esker, eraikin publikoak egokitu dira           
(0,7 M €) eta eraikinetan igogailuak jarri dira (0,2 M €). 

4.6 taula 2019ko Irisgarritasun Programaren aurrekontu-banaketa, jarduera motaren arabera 

 
2019ko deialdia 

Esleitutako zenbatekoa % 

Udalak   

Urbanizazio-obrak 3.065.590 51,1% 

Hiri-igogailua 1.662.690 27,7% 

Eraikinak egokitzea 681.735 11,4% 

Eraikinetan igogailuak jartzea 174.427 2,9% 

Planak 365.999 6,1% 

Erakundeak 49.559 0,8% 

GUZTIRA 6.000.000 100,0% 

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

Lurralde-azterketak agerian uzten du Gipuzkoan kontzentrazio handiagoa dagoela, jarduketen % 45 eta 
emandako diru-laguntza osoaren % 59 biltzen baititu. Obrak egiteari dagokionez, Gipuzkoako ordezkaritza 
are handiagoa da, diruz lagundutako zenbatekoaren % 61 eta jarduketen % 51 biltzen baititu. Bestalde, 
irisgarritasun-planen prestaketari dagokionez, Bizkaiak guztizkoaren % 48 hartzen du: 14 plan, 225.6410 
euroko diru-laguntza guztira. 

4.7 taula Udalei eta toki-erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-laguntzak, 
lurralde historikoaren arabera. 2019an onartutako jarduketak 

Lurraldea 
Planak Obrak Diru-laguntza  

guztira Kopurua Diru-laguntza (€) Kopurua Diru-laguntza (€) 

Araba 8 83.666 23 315.523 399.189 

Bizkaia 14 225.640 32 1.853.748 2.079.388 

Gipuzkoa 7 56.692 57 3.464.730 3.521.422 

EAE 29 365.999 112 5.634.001 6.000.000 

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

 

4.12 grafikoa Jarduketak eta emandako diru-laguntza, lurralde historikoaren arabera. 2019 

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

6,4 milioi euro eman dira 4. programaren barruan, 541 etxebizitza eraginkortasunez birgaitzeko 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2019ko ekainaren 12ko Aginduaren bidez, 
etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko laguntzen programaren 2019ko deialdia arautzen 
da, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko 
obrak gauzatzeko. 

2019ko abenduaren 10eko Ebazpenaren arabera, 6,4 milioi euroko laguntzak eman dira guztira, eta 541 
etxebizitza eraginkortasunez birgaitzen lagunduko dute. Zenbateko hori aurreko urtekoa baino % 3,6 
handiagoa da. Etxebizitza gehienak Bizkaian daude (% 66), % 22 Gipuzkoan eta % 12 Araban. 

Aurreko urteetako deialdien azterketak lurralde-banaketa oso desberdinak agerian uzten ditu. Hala, 2018an, 
laguntzen erdia baino gehiago Araban metatu zen (guztizkoaren % 55), eta 2017an % 58 Gipuzkoara bideratu 
ziren. 

4.8 taula Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko 2018ko eta 2019ko deialdien 
ebazpena, lurralde historikoaren arabera 

Urtea 
DEIALDIA 2018. Aurrekontua € 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira EAE 

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 

Urtea 
DEIALDIA 2019. Aurrekontua € 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira EAE 

2019 67.132 358.420 124.449 550.000 

2020 238.012 1.270.760 441.228 1.950.000 

2021 292.938 1.564.013 543.050 2.400.000 

2022 183.086 977.508 339.406 1.500.000 

Guztira 781.167 4.170.701 1.448.132 6.400.000 

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

 

4.13 grafikoa Emandako diru laguntzen eta onuradun izan diren etxebizitzen lurralde-banaketa. 2019 

BANAKETA ETXEBIZITZA KOPURUAREN ARABERA 
541 etxebizitza 

BANAKETA DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOAREN 
ARABERA 

6,4 M€ 

  

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

 Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien ezaugarriak 

Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien ezaugarria da, argi eta garbi, pertsona bakarreko 
etxeak direla nagusi, emakumeek osatutakoak eta urtean 15.000 euroko diru-sarrera gordinak baino 
gutxiago dituztenak 

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

Kapitulu honek 2019an birgaitzeko laguntzen onuradun izan diren pertsonen eta familien ezaugarriak 
aztertzea du ardatz (11.196 etxebizitza, guztira). Diru-sarreren araberako banaketari erreparatuta, erdiek 
baino gehiagok (% 55,8) ez dituzte urteko 15.000 € gordinak gainditzen, eta % 19,2 urteko 9.000 € gordinen 
azpitik dago. 

Bestalde, % 34,1ek urtean 15.000 eta 21.000 euro gordin arteko diru-sarrerak ditu, eta % 10,1ek 21.000 eurotik 
gorakoak. Horri dagokionez, kontuan izan behar da araudiak 21.000 € gordin haztatu ezartzen dituela 
laguntzak jasotzeko gehieneko muga gisa, eta banaketa horretan diru-sarrerak ez daudela haztatuta 
etxebizitzako kideen kopuruaren arabera. Banaketak ez du ia aldaketarik izan azken urteetan. 

5.1 grafikoa Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, diru-sarreren mailaren 
arabera. 2003-2019 

 

*Araudiak 21.000 € gordin haztatuko gehieneko muga ezartzen du. Banaketa horretan, diru-sarrerak haztatu gabe daude. 

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

Lurralde-azterketak agerian uzten du diru-sarrera gutxien dituzten familien pisu erlatiboa handiagoa dela 
Bizkaian; izan ere, onuradunen % 59 15.000 € gordinetik beherako diru-sarrerak dituzte, Araban % 55 eta 
Gipuzkoan % 51. Alde txiki horiek gorabehera, hiru lurraldeetan diru-sarrera txikiak dituzten etxebizitzak dira 
nagusi. 

5.2 grafikoa Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien diru-sarreren banaketa, lurralde 
historikoaren arabera. 2019 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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5.1.2. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien tamaina 

Familiaren tamainaren arabera, pertsona bakarreko familien nagusitasuna sendotu egiten da urteak igaro 
ahala. Zehazki, 2019an, kide bakarreko familiak etxebizitza guztien % 47,1 dira; proportzio hori % 37,1ekoa 
zen 2010eko familia onuradunen artean. 

5.3 grafikoa Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, familiako kide kopuruaren 
arabera. 2010-2019 

 

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

5.1.3. Genero-ikuspegiaren araberako analisia 

Genero-ikuspegiaren analisia etxebizitza birgaitzeko laguntzen eskaeraren titularraren bidez egiten da, eta 
emakumeen presentzia handiagoa dela egiaztatzen da, bai birgaitze isolatuan, bai integratuan. 

Birgaitzeko banakako laguntzen onuradun diren espediente guztiei erreparatuz gero, % 55 emakumeei 
dagokie, % 35 gizonei, eta kasuen % 10ean ez dago daturik. Azterketan sakonduz, egiaztatu da 65 urtetik 
gorako emakumeek osatutako pertsona bakarreko familiek presentzia handia dutela birgaitzeko laguntzen 
onuradunen artean. 

5.4 grafikoa Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien banaketa, sexuaren eta birgaitze 
motaren arabera. 2019 

  

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

Azkenik, azpimarratu behar da atzerriko nazionalitatea duten pertsonek presentzia txikia dutela birgaitzeko 
laguntzak jasotzen dituzten pertsonen kolektiboan. Zehazki, 2019an 71 atzerritarrek jaso dituzte laguntza 
horiek, hau da, hartzaile guztien % 0,63k. 

5.5 grafikoa Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten atzerritarrak. 2003-2019 

 

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

 Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien gogobetetze-adierazleak 

Onuradunek balorazio positiboa egin dute informazioarekin eta izapidetze-prozesuarekin lotutako 
hainbat alderdiri buruz, baina balorazio negatiboa egin dute laguntzak kobratzeko epeari buruz, 
gehiegizkoa iruditzen baitzaie 

Etxebizitza Sailburuordetzak aldian-aldian inkestak egiten ditu birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten 
pertsonen artean, jasotako informazioarekin, izapidetze-prozesuarekin eta laguntzen zenbatekoa eta 
kobrantza-epearekin duten gogobetetasuna ezagutzeko. 

Azken edizioan, 2018. eta 2019. urteetako laguntzen onuradunei zuzendu zaie inkesta, eta, oraingoan, finken 
administratzaileei ere egin zaie, askotan profesional horiek izapidetzen baitituzte kudeatzen dituzten jabeen 
erkidegoen laguntzak. 

Inkestatutako pertsonei (onuradunei eta finken administratzaileei) eskatu zaie, beren esperientziaren 
arabera, laguntza-programarekin lotutako sei alderdiren balorazioa egiteko. 

Informazioa eskuratzeko erraztasunari dagokionez, onuradunei eta administratzaileei 0tik 10era bitarteko 
puntuazioa emateko eskatu zaie, 0 ez da batere erraza eta 10 oso erraza. Onuradunen batez besteko 
puntuazioa 7 puntukoa da, eta administratzaileena, berriz, 6,5 puntukoa. 

Eskatutako aurretiazko informazioarekiko asebetetze-mailari eta laguntzak izapidetzeko prozesuaren 
erraztasunari dagokienez, onuradunek 6,9 puntuko balorazioa eman dute, eta administratzaileek 6,3 eta 6,4 
puntukoa, hurrenez hurren. 

Halaber, laguntzei buruzko kontsulta egin da, zenbatekoari eta kobratzeko epeari dagokienez. Kasu horretan, 
gogobetetasunak behera egin du, eta onuradunek 5,9 puntu eman dizkiote zenbatekoari; kobratzeko 
epearekiko gogobetetze eza are handiagoa da (4,8 puntu). Kasu horretan ere, finka-administratzaileen 
puntuazioak txikiagoak dira: 5,1 eta 4,3 puntu, hurrenez hurren. 
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Azkenik, EIT egiteko jasotako informazioa baloratu da, eta egiaztatu da gogobetetasun-maila handia dagoela 
birgaitzeko laguntzen onuradunen artean, 7 puntuko batez besteko puntuazioarekin. Beste behin ere, finka-
administratzaileen gogobetetasuna txikiagoa da, eta, kasu honetan, beste alderdi batzuetan baino alde 
handiagoa dago, 5,5 puntuko batez besteko balorazioarekin. 

5.6 grafikoa Birgaitzeko laguntzen kudeaketa-prozesuaren balorazioa 

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

 

Iturria:        Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2020. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

Azterketan sakonduz, laguntza-eskaera izapidetzeko bidea kontuan hartuta, egiaztatu da laguntzak modu 
autonomoan izapidetu dituzten onuradunek balorazio txarragoak ematen dituztela aztertutako item 
guztietan, eta hurbilago daudela finka-administratzaileek egindako balorazioetatik. Datu horiek agerian 
uzten dute pertsonek izapideei zuzenean aurre egin behar izan dieten heinean, zailtasunak bertatik bertara 
egiaztatu dituztela eta, ondorioz, balorazio okerragoa ematen dutela. 

5.1 taula Eskatzaileen balorazioa eskaera izapidetzeko moduaren arabera 

Laguntza programen alderdi desberdinen balorazioa Modu autonomoan 
Finken 

administratzailearen 
bidez 

Guztira 

Informazioa eskuratzeko erraztasuna 6,7 7,3 7,0 

Aurrez emandako informazioa 6,6 7,3 6,9 

Laguntza izapidetzeko erraztasuna 6,4 7,5 6,9 

Laguntzaren zenbatekoa 5,7 6,1 5,9 

Laguntza kobratzeko epea 4,9 5,1 4,8 

EITen inguruko informazioa 6,8 7,1 7,0 

Iturria:        Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2020. 

Aurreko edizioetan egindako inkestekin alderatuta, ikusten da aztertutako alderdiekiko asebetetze-maila 
txikiagoa dela 2015ean eta 2016an laguntzen onuradunek egindako balorazioak kontuan hartzen badira; 
aldiz, emandako batez besteko puntuazioak onuradunek 2012-2013an lortutakoen antzekoak dira. 

Aurreko bi edizioekin alderatuta, balioespenean beherakada handia izan duen alderdi bakarra laguntzak 
kobratzeko epea izan da (5 puntu), eta horrek haserrea pizten du onuradunen artean. 
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5.7 grafikoa Aztertutako alderdiekiko gogobetetzearen bilakaera 
INFORMAZIOA ESKURATZEKO ERRAZTASUNAREN GOGOBETETZE-MAILA 

 
AURREZ EMANDAKO INFORMAZIOAREN GOGOBETETZE-MAILA 

 
LAGUNTZA IZAPIDETZEKO ERRAZTASUNAREN GOGOBETETZE-MAILA  

 
LAGUNTZAREN ZENBATEKOAREN GOGOBETETZE-MAILA 

 
LAGUNTZA KOBRATZEKO EPEAREN GOGOBETETZE-MAILA 

 
EIT-EN INGURUKO INFORMAZIOAREN GOGOBETETZE-MAILA 

 

Iturria:        Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2020. 

7,0 7,6 7,0
6,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019

Partikularrak Finken administratzaileak

7,0 7,5 6,9 6,4

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019

6,8 7,4 6,9
6,3

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019

5,8
6,3 5,9

5,1

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019

5,9 6,0

4,8
4,3

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019

7,2 7,0

5,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2012-2013 2015-2016 2018-2019



 
 

46 

20
20

 jo
e

ra
k 

gaurkotasuna 

 Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako birgaitze-jarduketen 
inpaktu ekonomikoaren adierazleak 

 

 Inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredua 
 

Etxebizitza Sailak inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredu bat zehaztu du, Etxebizitza Sailburuordetzak 
ezarritako birgaitze-jardueren ondorioz sortutako azken eskariak agregatu makroekonomikoetan duen 
eragina kuantifikatzeko aukera ematen duena. 

 Orotara sortutako inpaktua bi efektutan bereiz daiteke: 

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

 Zeharkako inpaktua: 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 tauletan oinarrituta, ekoizpenaren eta enpleguaren eragin biderkatzaileen 
kalkulua egin da, bai eta zuzeneko eta zeharkako inpaktuen kuantifikazioa ere. Ekoizpen-biderkatzaileek 
adierazten dute zenbat handitzen den sektore jakin batera bideratutako gastuaren edo inbertsioaren euro 
bakoitzeko ekonomia osoan. Bestalde, enplegu-biderkatzaileek adierazten dute, ekonomiaren sektore 
bakoitzean langile bakoitzeko egungo ekoizpen-balioetatik abiatuta, zenbat lanpostu sortzen diren sektore 
jakin batera bideratutako gastuaren edo inbertsioaren euro bakoitzeko. 

 

 Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerek sortutako gastua eta 
inbertsioa 

 

Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerek 1. programako partikularrentzako eta jabekideen 
erkidegoentzako diru-laguntzak (19,5 M€) eta etxebizitzak eta eraikinak eraginkortasunez birgaitzeko 
programarako laguntzak (6,4 M€) jasotzen dituzte. Era berean, atal honetan, diru-laguntzarik jaso ez duten 
arren, zerga-desgrabazioak egin ahal izateko obra babestuaren deklarazioa eskatu duten obrak jasotzen dira. 
2019an, guztira, 25,9 milioi euroko laguntzak eman dira birgaitze-jardueretarako. Obra horien diru-laguntzak 
652,7 milioi euroko inbertsio-bolumena sortzen lagundu du. 

Eragin ekonomikoaren kalkuluan, irisgarritasuna hobetzeko udalentzako laguntzen programa ere sartzen da. 
Programa horri lotutako diru-laguntzak 6 milioi eurokoak dira 2019an, eta 12,8 milioi euroko inbertsio-
bolumena izan dute. 

Beraz, Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako eta inpaktu ekonomikoa kalkulatzeko xede diren birgaitze- 
eta berroneratze-jarduketen multzoak 31,9 milioi euroko gastua eragiten du guztira, eta 665,5 milioi euroko 
guztizko inbertsioa. Hau da, sailaren inbertsioak 20,9 aldiz handiagoa den guztizko inbertsioari eusten dio. 
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6.1 taula Sailaren gastua birgaitze-jardueretan eta sortutako inbertsio-bolumena 2019an 

 Sailaren gastua (€) Inbertsio-bolumena (€) 

Birgaitze-jarduerak 25.907.812 652.686.296 

1. programa partikularrei eta jabeen erkidegoei zuzendutako diru-laguntzak  19.507.812 516.346.765 

4. programa etxebizitzak eta eraikinak eraginkortasunez birgaitzeko  6.400.000 16.329.333 

Zerga-desgrabazioak eskatzea* -- 120.010.198 

Hiriak berroneratzeko jarduerak 6.000.000 12.837.127 

2. programa Irisgarritasuna 6.000.000 12.837.127 

Guztira 31.907.812 665.523.423 

*Zerga-desgrabazioa: aurrekontu babesgarriaren % 18 (gehienez 1.530 € urteko) 

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

 Inpaktu ekonomikoaren zenbatespena eta analisia 
 

6.3.1. Produkzioan izandako inpaktua 

2019an Etxebizitza Sailburuordetzaren laguntzarekin egindako birgaitze- eta berroneratze-
jarduerek 1.100 milioi eurotik gorako (1.117,8 milioi euro) eskaera eragin dute guztira 

Sortutako ekoizpenaren zatirik handiena birgaitze-jarduketei dagokie (1.096,2 M€); hiri-berroneratzeko 
jarduketetan sartutako irisgarritasun-programak, berriz, eskaera txikiagoa eragiten du Sailburuordetzaren 
jarduera guztietan, 21,6 milioi eurokoa, hain zuzen ere. 

6.2 taula Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren inpaktua produkzioari dagokionez. 2019 

Inpaktua jardueraren arabera Zenbatekoa (€) 

Birgaitzea 1.096.242.385 

Hiri-berroneratzea (Irisgarritasun Programa) 21.561.051 

INPAKTUA GUZTIRA EKOIZPENEAN 1.117.803.437 

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

Laguntzen eragin biderkatzailea kontuan hartuta, guztizko ekoizpenari dagokionez, egiaztatu da, beraz, 
Sailburuordetzaren diru publikoko euro bakoitzeko 35,1 € sortu direla guztira. 

6.1 grafikoa Sailburuordetzaren birgaitze-jardueraren inpaktuaren osagaiak ekoizpenari 
dagokionez. 2019 

BIRGAITZE ETA BERRONERATZEKO JARDUERA (MILIOI EURO) 

 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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6.3.2. BPGan izandako eragina 

Barne Produktu Gordinari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduerak birgaitzearen arloan 
sortutako BPG osoa 454.505.949 €-koa dela zenbatetsi da; hau da, Euskadiko BPG osoaren % 0,59. Eragin 
biderkatzailea, BPGari dagokionez, 14,2 eurokoa da, Sailburuordetzak birgaitze-arloan egindako gastu-
euro bakoitzeko. 

6.3 taula Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerak sortutako barne-produktu gordina. 
2019 

Jarduerak 
Zuzeneko 

efektua 
Zeharkako 

efektua 
Guztira 

Birgaitzea 374.888.435 7.373.359 445.739.090 

Hiri-berroneratzea 7.373.359 1.393.501 8.766.860 

Jarduera guztira  382.261.794 72.244.155 454.505.949 

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

 

6.2 grafikoa Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jardueraren inpaktuaren osagaiak barne-
produktu gordinean. 2019 

BIRGAITZE ETA BERRONERATZEKO JARDUERA (MILIOI EURO) 

 

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

Jarduera-sektoreka, eraikuntzaren sektoreak berak biltzen du Sailburuordetzak etxebizitzak birgaitzeko 
jardueran sortutako BPGren zatirik handiena (327,1 milioi euro, guztizkoaren % 72). Handizkako 
merkataritzak eta higiezin-jarduerek ere kuota esanguratsuak dituzte. 

 Sortutako barne-produktu gordinaren banaketa, jarduera sektorearen arabera. 2019 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 

Eraikuntza 327.142.367 

Handizkako merkataritza 18.518.668 

Higiezinen jarduerak 11.859.320 

Metalezkoak ez diren beste industria batzuk 7.316.424 

Finantza-zerbitzuak, aseguruak izan ezik 7.217.485 

Beste batzuk 82.451.686 

Jarduera guztira 454.505.949 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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BPGren osagaiei dagokienez, soldatak eta gizarte-kotizazioak dira zatirik handiena eramaten dutenak (% 50 
baino pixka bat gehiago guztira); ustiapeneko soberakin garbia, berriz, BPGari egiten zaion ekarpenaren % 39 
da. 

6.5 taula Sortutako barne-produktu gordinaren banaketa, osagaien arabera. 2019 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 

Soldatak eta ordainsari gordinak 175.882.133 

Gizarte-kotizazioak 56.743.406 

Ustiapenaren Soberakin Garbia 178.813.730 

Kapital Finkoaren Kontsumoa 30.401.401 

Produkzioaren eta inportazioen gaineko zerga 12.665.279 

Jarduera guztira 454.505.949 

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

6.3.3. Enpleguaren alorreko inpaktua 

Enpleguari dagokionez, 2019an Etxebizitza Sailburuordetzak lagundutako birgaitze-jarduerek 6.756 lanpostu 
sortzen edo mantentzen laguntzen dute, hau da, EAEko biztanleria landun osoaren % 0,7. 

6.3.4. Zerga-itzuleraren zenbatespena 

Aurreko ataletan aztertutako Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduera-ildoek sortutako ekoizpen-jarduerari 
dagokionez, zerga-itzulera nabarmena sortzen dute, BEZaren, zeharkako zergen eta halakoen bitartez 
bildutakoa aintzat harturik. Kalkulu hori egiteko, SEOPANek "Azpiegiturak eraikitzeak ekarritako enplegua 
eta zerga-itzulerak" txostenean (2014) erabilitako BPGren gaineko ratioak hartzen dira abiapuntutzat: BEZa 
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 63,6 milioi euroko emaitza globala sortzen du; hau 
da, administrazio publikoak taulan aipatutako kontzeptuengatik (BEZa, PFEZ eta Sozietateen gaineko Zerga) 
lortutako zerga-itzuleraren metatua. 

Estimazio horren arabera, zerga-itzulera handiena BEZaren bilketari dagokio (36,4 milioi €), eta PFEZren eta 
Sozietateen gaineko Zergaren diru-sarrerek antzeko bolumena izango lukete (13,6 milioi €, hurrenez hurren). 

6.3 grafikoa Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren zerga-itzulerak. 2019 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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 2019ko birgaitze-politiken ebaluazioa 

 Helburu kuantitatiboen betetze-maila 

Kapitulu honetan, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren birgaitze-arloko helburu kuantitatiboen 
betetze-maila aztertzen da, bederatzi adierazleri erreparatuta: sei oinarrizko adierazle eta hiru kontrol-
adierazle gehigarri. 2019ko ekitaldirako eta EGParen 2018 eta 2019ko lehen bi ekitaldietarako ezarritako 
helburuen betetze-maila aztertu da. 

Hiria birgaitzeko 1. programan arreta jarrita, planak 2019an birgaitutako 10.352 etxebizitzako helburua 
ezartzen du. Helburu hori nabarmen gainditu da, eta 11.196 etxebizitza birgaitu dira; hau da, % 108,1eko 
betetze-maila. Bi ekitaldiei erreparatuta, laguntzek 21.641 etxebizitza birgaitzen lagundu dute, hau da, 
aurreikusitako helburuaren % 105,4; hau da, betetze-maila handia izan da. 

Etxebizitzaren Gida Planaren esparruan ematen diren laguntzen helburu nagusia energia-eraginkortasuna 
sustatzea eta irisgarritasuna hobetzea da. Eraginkortasun energetikoari dagokionez, 1. eta 4. programek 
etxebizitzak modu eraginkorrean birgaitzeko jarduerak babesten dituzte, 2019an 2.628 etxebizitza eta bi 
urteetan 5.000 etxebizitza lortzeko helburuarekin. Arlo horretan, 2.231 etxebizitzari eman zaie laguntza 
2019an, eta 4.545 etxebizitzari bi urteetan; hau da, aurreikusitako helburuaren % 90,9. 

Bestalde, Etxebizitza Sailburuordetzak emandako laguntzei esker, 2019an 8.243 etxek (11.498 etxebizitza 
2018-2019an) hobetu dute etxebizitzen eta eraikinen irisgarritasuna, igogailuak, arrapalak eta beste 
elementu batzuk jarri baitituzte. Kopuru horiek nabarmen gainditu dute aurreikusitako helburua, % 143,7ko 
betetze-mailarekin. 

Hiri-inguruneen irisgarritasun unibertsala bermatzeko jarduketei esker, 141 proiektu egin dira 2019an (307 
2018-19an) irisgarritasun-obren eta -planen artean; hau da, % 100 2019rako aurreikusitako helburuari 
dagokionez, eta % 109,6 2018-2019 helburu metatuari dagokionez. 

Birgaitzearen arloan EGPk ezarritako helburuen betetze-maila handia bada ere, adierazi behar da bi adierazle 
aurreikusitako helburutik nahiko urrun geratu direla, eta horrek betetze-maila txikia dakarrela: 

 Birgaitutako udalen etxebizitza publikoen kopurua (% 0) 

 Birgaitzeko prozesuan sortutako etxebizitza berriak (% 42,5 2019an eta % 43,6 2018-2019an) 

Bestalde, 2018-2020 aldirako EGPk birgaitzearen arloko kontrol-helburu gehigarri batzuk jasotzen ditu, eta 
horien jarraipena egiten da hiru adierazleren bidez: 

 Euskoregiten erregistratutako EIT metatuak: 44.891, % 149,6 aurreikusitako helburuaren gainean 
(betetze-maila altua) 

 Instalatutako igogailuen kopurua: 519 2019an eta 908 2018-2019an (% 113,5), betetze-maila altua. 

 Birgaitze eraginkorraren arloko proiektu integralak: amaitutako jarduketak: emandako laguntzen 
eraginpean dauden etxebizitzen kopurua (EGEF EGPOn sartutako adierazlea). 2019an amaitutako 
jarduketen eraginpean dauden etxebizitzak 541 dira; 2018an 1.151 ziren, eta guztira 1.692, hau da, 
aurreikusitako helburuaren % 54,8, hau da, betetze-maila txikia. 
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7.1 taula 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planeko helburu kuantitatiboen betetze-maila, 
birgaitzearen alorrean 

BIRGAITZEA SUSTATZEKO  

JARDUERAK 

2019 2018-2019 metatua Betetze-maila metatua 

Helburua  Gauzatzea  Helburua  Gauzatzea  % Maila* 

1. programa Hiriak berroneratzeko 
(laguntzak jaso dituzten etxebizitzen 
kopurua) 

10.352 11.196 20.530 21.641 105,4 A  

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

2.628 2.231 5.000 4.545 90,9 A  

Irisgarritasuna hobetu duten familia 
kopurua (igogailuak, arrapalak eta abar 
instalatzea)  

4.500 8.243 8.000 11.498 143,7 A  

Udalen jabetzeko etxebizitza publiko 
birgaituen kopurua  

100 0 200 0 0,0 B  
Birgaitze prozesuan sortutako etxebizitza 
berriak  

1.000 425 1.900 829 43,6 B  

IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO 
JARDUERAK (diruz lagundutako proiektuen 
kopurua, obren edo planen arabera)  

140 141 280 307 109,6 A  

KONTROL-HELBURU GEHIGARRIAK Helburua  Gauzatzea  Helburua  Gauzatzea  Betetze-maila 

Euskoregiten erregistratutako EIT kopurua 
(datu metatua) 

30.000 44.891 30.000 44.891 149,6 A  

Instalatutako igogailu kopurua  450 519 800 908 113,5 A  

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

1.763 541 3.085 1.692 54,8 B  

*Betetze-maila altua:     A    

  Betetze-maila ertaina: E  (  

    

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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 Ebaluazio-galderei emandako erantzuna 

Atal honetan, ebaluazioa bera lantzen da, eta, egindako aurretiazko azterketaren bidez, txosten honen lehen 
kapituluan egindako ebaluazio-galderei erantzuten saiatzen da. Ebaluazioa funtsezko hiru irizpideren arabera 
egiten da: eraginkortasuna, efizientzia eta ekitatea. Horrela, planteatutako helburuak lortu diren ala ez 
ebaluatzeaz gain, lorpen horiek lortzeko baliabideak eraginkortasunez erabili diren eta lurraldeetan eta 
herritarrengan modu orekatuan banatu diren ebaluatzen da. 

7.2.1. Lortu al dira birgaitzearen arloan 2019rako ezarritako helburu orokorrak? 

Nabarmentzekoa da birgaitzearen arloko helburu orokorrek betetze-maila handia lortu dutela, bai 2019ko 
ekitaldian, bai 2018ko eta 2019ko lehen bi ekitaldietako helburu metatuei dagokienez. Adierazle 
garrantzitsuenek % 90eko betetze-maila gainditu dute, baita aurreikusitako helburua ere kasu batzuetan. 

Bi programetako (partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako diru-laguntzak eta birgaitze 
eraginkorra) birgaitze-arloko guztizko diru-laguntza 25,9 milioi eurokoa izan da, hau da, % 94,5 bi programa 
horietarako aurreikusitako guztizko aurrekontuarekiko (27,4 milioi euro). 2019an, 1,8 milioi euro erabili gabe 
geratu dira, 2018an gauzatu gabe geratu ziren 3,1 milioi euroak baino gutxiago. Bi urteetan, guztira, 4,9 milioi 
euro utzi dira gauzatu gabe. Eta laguntza-eskaeren hazkundea ikusita, eraginkortasunik eza hau hurrengo 
ekitaldian zuzentzen saiatu beharko da.  

Irisgarritasunari dagokionez, lagundutako jarduerek aurreikusitako helburua lortu dute: 141 proiektu diruz 
lagundu dira, eta helburua 140 proiektukoa zen. Programa honetara bideratutako diru-laguntza, guztira, 6 
milioi eurokoa da (aurreikusitako aurrekontu osoa). 

7.2.2. Lortu al dira birgaitzearen arloan 2019rako ezarritako helburu espezifikoak? 

Helburu espezifikoei erreparatuta, lehentasunezko helburuek betetze-maila handia lortu dute. 1. programak 
19,5 milioi euro bideratu ditu, eta 11.196 etxebizitza birgaitzen lagundu du. Birgaitutako etxebizitzen 
kopuruari dagokionez aurreikusitako helburua gainditu egin da, bai 2019ko ekitaldian, bai EGP egikaritzeko 
lehen bi urteetan. Emaitza horiek eraginkortasun maila handia erakusten dute. 

Etxebizitza bakoitzeko jasotako batez besteko laguntza aurreko urteetan jasotakoa baino handiagoa da. 
Hala, laguntzen batez bestekoa 1.743 €-koa da etxebizitza bakoitzeko 2019an, eta 1.716 €-koa etxebizitza 
bakoitzeko 2018an. 

Birgaitzeari dagokionez, Etxebizitzaren Gida Planaren helburu nagusiak irisgarritasun unibertsala bermatzera 
eta etxebizitzen eta eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak 
babestea dira. Egindako azterketari esker, egiaztatu ahal izan da emandako laguntzak batez ere bi jarduera 
mota horiek laguntzera bideratu direla. 

Datuek agerian uzten dute eraginkortasuna handia dela irisgarritasuna hobetzeko helburuak gauzatzean, bai 
igogailuak, arrapalak eta abar jarrita irisgarritasuna hobetu duten etxeei dagokienez, bai hiri-inguruneen 
irisgarritasuna hobetzeko proiektuei dagokienez.  

Lehenengoari dagokionez, igogailu eta bestelako elementu ugari instalatzeak etxe askoren irisgarritasun-
baldintzak hobetzen laguntzen du. Zehazki, Etxebizitzaren Gida Planaren lehen bi ekitaldietan 11.000 etxek 
baino gehiagok jaso dituzte laguntza horiek, eta irisgarritasun-baldintzak hobetu dituzte. 
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Bestalde, udalentzako eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzako laguntza-programak 
hiri-inguruneen eta eraikin publikoen irisgarritasuna hobetzen lagundu du. 

Eraginkortasun energetikoa hobetzeko politikei dagokienez, nabarmentzekoa da, halaber, politiken 
eraginkortasun handia, betetze-maila handia eta 2.000 etxe baino gehiago izanik, beren etxebizitzen 
efizientzia energetikoa hobetu baitute (4.545, bi urteko aldi osoan). 

7.2.3. Baliabideak eraginkortasunez erabili al dira? 

Baliabide publikoen eraginkortasuna ezin da esku-hartzeen kostu unitarioari dagokionez soilik neurtu. 
Administrazio publikoak, batzuetan, konplexutasun handiagoa edo urgentzia handiagoa eskatzen duten 
jarduerak babestu behar ditu, eta horrek berekin dakar, birgaitzeko jarduketen kasuan, etxebizitza-kopuru 
txikiagoa babestea, eraginkortasunik ezaz hitz egin behar izan gabe. 

Aipatzekoa da azken urteotan handitu egin dela birgaitze integratuko eremuetako diru-laguntzetarako 
gastua, non etxebizitzek birgaitze isolatuko jarduketetan baino laguntza handiagoa jasotzen duten. 

Beraz, birgaitzearen arloko politiken efikazia eta efizientzia aztertzean, beharrezkoa da alderdi 
kualitatiboagoetara jotzea, laguntzen ari diren jarduketei dagokienez. Alde horretatik, esan daiteke 
Etxebizitza Sailburuordetza baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen saiatzen dela, eta, horretarako, 
etxebizitza-kopuru handi bati ez ezik, urgentzia handiagoko jarduketak behar dituzten jarduketetara ere 
bideratzen dituela laguntzak, batez ere egiturazko eta eraikuntzako egokitzapenera, irisgarritasun 
unibertsala bermatzera eta jarduketa integraletara. 

Bestalde, etxebizitzen birgaitze eraginkorraren arloko laguntza-programak Euskadiko EGEF Programa 
Operatiboan sartu dira; beraz, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak % 50ean kofinantzatutako jarduerak 
dira. Horrela, Etxebizitza Sailburuordetzak, bere jardueren bidez, Europaren finantzaketa lortzen du, eta, 
horrela, baliabide publikoak modu eraginkorragoan erabiltzen laguntzen du. 

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

Aldez aurretik egindako azterketari esker, etxebizitza eta eraikinak birgaitzeko Etxebizitza Sailburuordetzak 
emandako laguntzek lurralde-ekitatearen irizpideak betetzen dituztela egiazta daiteke. Hain zuzen ere, 
laguntzen 1. programarako diru-laguntzak honela banatzen dira: Bizkaiak diru-laguntza osoaren % 46 biltzen 
du, Gipuzkoak % 44,4 eta Arabak % 9,6. 

Eraikitako ondarean esku hartzeko proiektu integraletan etxebizitzak eta eraikinak eraginkortasunez 
birgaitzeko emandako laguntzei dagokienez, datuek agerian uzten dute lurralde-banaketa desberdina izan 
dela aztertutako ekitaldietan. Oro har, lurralde-oreka egiaztatzen da deialdiak modu agregatuan kontuan 
hartzen badira. Hala, 2019an, diru-laguntzen kontzentrazio handia egiaztatu da Bizkaian (guztizkoaren % 65), 
Gipuzkoan % 23 eta Araban % 12. Hala ere, 2018an, Arabak laguntzen erdia baino gehiago bereganatzen zuen 
(guztizkoaren % 55), eta 2017an Gipuzkoako lurraldea zen diruz lagundutako zenbateko osoaren % 58 biltzen 
zuena. 

Azkenik, irisgarritasuna hobetzeko udalentzako eta toki-erakunde txikientzako programaren bidez 
emandako laguntzak batez ere Gipuzkoan metatzen dira (guztizkoaren % 59), Bizkaian % 35 eta Araban 
gainerako % 6. 
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Hiru laguntza-programen agregatua geografikoki honela banatzen da: Bizkaian dago emandako diru-
laguntza osoaren % 48, Gipuzkoan % 42,6 eta Araban % 9,4. 

7.2.5. Baloratu al daiteke laguntzen eragin ekonomikoa? 

Sailak tresna bat diseinatu du ematen dituen laguntzen eragin ekonomikoa neurtzeko. Etxebizitza 
Sailburuordetzak lagundutako birgaitze- eta berroneratze-jarduketek 31,9 milioi euroko gastua izan dute 
guztira, eta sortutako inbertsioa, guztira, 665,5 milioi eurokoa izan da. Hau da, sailaren inbertsioak 20,9 aldiz 
handiagoa den guztizko inbertsioari eusten dio. 

Ekoizpenari dagokionez, emandako laguntzek 1.117,8 milioi euroko eskaria eragin dute. 

BPGren eragin ekonomikoa 454,5 milioi eurokoa da. Azkenik, nabarmendu behar da Etxebizitza 
Sailburuordetzak birgaitzearen arloan egindako gastuak 6.756 lanpostu sortzen edo mantentzen lagundu 
duela. 

7.2.6. Arindu al da, neurri batean behintzat, konpondu nahi zen arazoa? 

Egindako azterketari esker, baiezta daiteke Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitzeko 
laguntza-programek lagundu egiten dutela Euskadiko etxebizitza-parkearen eta bertan bizi diren pertsonen 
arazoak arintzen. 

Hain zuzen ere, birgaitzeko laguntzek EAEko familien bizi-kalitatea hobetzen lagundu dute. EGP gauzatzeko 
lehen bi urteetan, 11.498 etxek hobetu dituzte beren etxebizitzen eta eraikinen irisgarritasun-baldintzak, eta 
4.545 etxek parte hartu dute eraginkortasun energetikoa hobetzeko edo birgaitze integralerako 
programetan, eraginkortasun energetikoa, segurtasuna eta etxebizitzen irisgarritasuna hobetzeaz gain. 

Gainera, laguntza-programen onuradun gehienek profil ahulenak dituzte: diru-sarrera txikiko pertsonak, 65 
urtetik gorakoak, eta pertsona bakarreko etxeetan bizi diren adineko emakume asko. 

Biztanleek Etxebizitza Sailburuordetzari egiten dioten eskaeretako bat da Sailburuordetzak lagundu egin 
behar duela etxekoen unitateei finantzaketa eskuratzen; izan ere, diru-laguntzak ez dira nahikoak, eta 
finantza-erakundeek muga asko jartzen dizkiete maileguak ematerako garaian. 2019an, Sailak finantza-
tresna berri bat sortu du, birgaitze-eragiketak egiteko familien finantzaketarako sarbide handiagoa 
ahalbidetuko duena. Alderdi hori oso modu positiboan baloratzen da. 

7.2.7. Aldaketarik egon al da testuinguruan 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida 

Planean aurreikusitako esku-hartzeen egokitasuna eta/edo bideragarritasuna 

aldatzeko? 

Egindako azterketari esker, 2018-2020 aldirako EGPn aurreikusitako jarduerek etxebizitza-premiei 
erantzuteko egokiak izaten jarraitzen dutela zehaztu daiteke, ebaluazio-txosten honen hirugarren kapituluan 
aztertutako testuinguru-datuak kontuan hartuta. Euskadik etxebizitza-parke zaharra du, birgaitzeko behar 
handiak dituena eta gero eta zaharragoa den biztanleria. Gainera, ahultasun ekonomiko handia duten 
familien kopuruak gora egin du, eta, beraz, beharrezkoa da jarduera mota horiek babestuko dituen diru-
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laguntza politikari eustea. Bestalde, emandako laguntzek inbertsio pribatuaren bolumen handia mobilizatzen 
dute, hau da, euskal BPGari ekarpena egitea eta enplegua sortzea. 

 Ondorioak 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitzeko laguntza-programak funtsezkoak dira 
Euskadiko etxebizitza-parkea hobetzeko. Batez ere baliabide ekonomiko gutxien dituzten pertsonei 
zuzendutako programak dira, eta haien bizi-baldintzak hobetzen laguntzen dute, bizigarriagoak, 
seguruagoak, eskuragarriagoak eta erosoagoak diren etxebizitzen bitartez. Zalantzarik gabeko inpaktu sozial 
horrez gain, inpaktu ekonomiko handia sortzen dute, inbertsio pribatuaren bolumen handia mobilizatzen 
dutelako eta enplegua sortzen edo mantentzen laguntzen dutelako. 
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 Gomendioak 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-politikak oso positiboki baloratzen dira, eta, 
beraz, horiek mantentzea gomendatzen da. Hala ere, egindako ebaluazioak hobekuntza-arloak hautematea 
ahalbidetzen du, eta, beraz, honako gomendio hauek ematen dira, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 
Sailburuordetzaren birgaitze-politiken efikazia eta efizientzia handiagoa lortze aldera: 

 

1. BIRGAITZEAK BABESTEKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMEKIN JARRAITZEA. 

 EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZAREN BIRGAITZEKO LAGUNTZA-
PROGRAMEK ERAGIN SOZIAL ETA EKONOMIKO HANDIA DUTENEZ, LAGUNTZA-LERRO HAUEK 
MANTENTZEA GOMENDATZEN DA. 

 

2. LAGUNTZA-PROGRAMEN INFORMAZIOA / HEDAPENA HOBETZEA 

 LAGUNTZEN XEDE DEN BIZTANLERIA OSORA IRISTEKO, INFORMAZIO- ETA HEDAPEN-
LANAK AREAGOTZEA GOMENDATZEN DA, ONURADUN IZAN DAITEKEEN KOLEKTIBO 
BAKOITZARENTZAT EGOKIAK DIREN BIDEAK ERABILIZ. 

 

3. BIRGAITZEKO FINANTZA-TRESNA BERRIA EZAGUTZERA EMATEA, BIRGAITZE-JARDUKETEN 
FINANTZAKETARAKO SARBIDEA ERRAZTEKO  

 JABEKIDEEN ERKIDEGO ASKOK EZIN DIOTE AURRE EGIN GAUZATU BEHAR DITUZTEN 
JARDUKETEN KOSTUARI, BATZUETAN PRESAZ ETA EIT EBAZTEAREN ONDORIOZ EGIN 
BEHAR BAITIRA. HORTAZ, ONURADUNEK KONPONBIDEAK NAHI DITUZTE ZENTZU 
HORRETAN, DIRU-LAGUNTZAK EZ BAITIRA NAHIKOA OBREI AURRE EGITEKO. 2019KO 
ABENDUAN DEKRETU BIDEZ ONARTUTAKO FINANTZA-TRESNA BERRIAK EGOERA HORI 
HOBETZEN LAGUNDU AHAL IZANGO DU, BAINA HERRITARREK EZ DAKITE HALAKORIK 
BADAGOEN. OSO POSITIBOTZAT JOTZEN DA FINANTZA-TRESNA BERRI HORI SORTZEA, 
BAINA HERRITARREN ARTEAN EZAGUTZERA EMATEA GOMENDATZEN DA. 

 

4. LAGUNTZAK KOBRATZEKO EPEA LABURTZEA 

 ALDERDI HORREK DU BALORAZIO TXARRENA BIRGAITZEKO LAGUNTZAK JASOTZEN 
DITUZTEN PERTSONEN ARTEAN. HORREGATIK, IZAPIDEAK AZKARTZEA GOMENDATZEN 
DA, EPE HORIEK AHALIK ETA GEHIEN LABURTZEKO. 

 

5. DIRU-LAGUNTZEN ESKATZAILEEI PROZESU OSOAN ZEHAR LAGUNTZEA, BATEZ ERE 
ADINEKOEI 

 ADINEKO PERTSONEK DUTE PRESENTZIA HANDIENA BIRGAITZEKO LAGUNTZEN 
ONURADUNEN ARTEAN, BAINA PERTSONA HORIEK, BABES EKONOMIKOAZ GAIN, 
LAGUNTZA BEHAR DUTE PROZESU OSOAN ZEHAR (IZAPIDETZE-PROZESUAN, OBRAK 
EGITERAKOAN ETA ABAR). SAILBURUORDETZAK LAGUNTZA HORI EMATEA 
GOMENDATZEN DA ERKIDEGOAK FINKA-ADMINISTRATZAILERIK EZ DUEN KASUETAN EDO 
LAGUNTZA GEHIGARRIA BEHAR DENEAN. 
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