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Etxebizitza-parkea:  1.060.530 

Batez besteko antzinatasuna:  45,4 urte 

50 urtetik gorako etxebizitzen %  46% 

Batez besteko azalera erabilgarria 87,2 m2 

Erregistratutako EITak:  44.891 

 

EITen emaitzak:  

Berehalako jarduketa:  0,4% 

Oso presazko jarduketa: 11,5% 

Presazko jarduketa: 38,7% 

 

Birgaitze-premiaren indizea: 7,7% 

Birgaitzeko premia: 68.423 etx. 

4 urtera birgaitzeko eskaria:  43.650 etx. 

Birgaitzerako emandako obra 2.255  

handiko lizentziak: 

Birgaitzearen ondoren sortutako             425 

etxebizitzak: 

Laburpen exekutiboa 

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak 2019ko ekitaldian eta 2018-2020 aldirako 
Etxebizitzaren Gida Plana gauzatzeko lehenengo bi urteetan garatutako Birgaitze Politikaren Ebaluazioa da. 
Txosten honetan planteatutako ebaluazioko galderei erantzuteko, testuinguruari, gauzatze-mailari eta 
eraginari buruzko adierazleen inguruko informazioa bildu da, eta birgaitze-politikak ebaluatzeko 
erreferentzia-esparrua osatzen duen oinarrizko informazioaren azterketa dokumentala egin da, nagusiki: 
2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana, Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legea eta Etxebizitza 
Sailburuordetzaren birgaitzeari laguntzeko programak. 

 

 

Testuinguru-adierazleak: 

Euskadiko etxebizitza-parkearen ezaugarri nagusiak 
hauek dira: antzinatasuna (45,4 urte, batez beste), 
irisgarritasun-arazoak (% 29,9, igogailurik gabe) eta 
energia-eraginkortasunaren arloko gabeziak.   

2019ko abenduaren 31n, Euskoregitek 44.891 EIT ditu 
erregistratuta. EIT horien % 50,6ren emaitza da 
presazko, oso presazko edo berehalako jarduketak 
egin behar direla.  

2019an egindako Etxebizitza Beharren eta Eskariaren 
Inkestaren arabera, EAEko familien % 7,7k bere 
etxebizitzako edo eraikineko elementuren bat 
birgaitu behar du. 4 urterako eskaera (beharrezko 
jarduketak egiteko aurreikuspenak) 43.650 
etxebizitzakoa da.  

Birgaitzeko obra handiko 2.255 lizentzia eman dira 
guztira: % 65,7 elementu komunetarako soilik.  

Guztira 425 etxebizitza berri sortu dira birgaitzeko 
esku-hartzeen ondorioz (etxebizitzak bereiztea eta 
lokalak etxebizitza bihurtzea).  
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Gauzatze-adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzaren birgaitze-jarduerak EAEko eraikinen eta etxebizitzen parkea birgaitzea 
sustatzeko eta irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa hobetzen laguntzeko hiru laguntza-programaren 
barruan sartzen dira: 

1. Programa: partikularrei eta jabekideen erkidegoei eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzak 
emateko programa: 

2019an 19,5 milioi euro bideratu dira 11.196 etxebizitza birgaitzeko: 1.289 birgaitze integratuko eremuetan 
eta 9.907 birgaitze isolatuan. Laguntzak jabeen erkidegoentzat eta partikularrentzat dira, batez ere 
elementu komunetan obrak egiteko. Hain zuzen ere, laguntza gehienak (% 98,3) erkidegoaren elementuak 
birgaitzeko dira, batez ere egitura eta eraikuntza egokitzeko (9,8 M€), irisgarritasuna hobetzeko egokitzeko 
(4,9 M) eta eraikinen inguratzailean jarduerak egiteko (4,6 M€). 

2019an emandako 19,5 milioi euroko diru-laguntzek 867,2 milioi euroko eskaria eragin dute ekoizpenari 
dagokionez, eta horri zerga-desgrabaziorako obra babestuen eskaerei dagozkien obrek sortutako eskaria 
gehitu behar zaio (201,5 milioi euro), hau da, 1.068,7 milioi euro. 

2. programa: irisgarritasunaren arloko laguntzak udalentzat eta toki-erakunde txikientzat: 

Hiri-berroneratzeari dagokionez, 2019an Etxebizitza Sailburuordetzak 6 milioi euro bideratu ditu 
Irisgarritasun Programaren bidez irisgarritasun-planak eta plan horiek jasotzen dituzten obrak egiteko. Diru-
laguntza horiek 29 plan eta 112 obra egiteko laguntza eman diete erakundeei. Sortutako eskaera, guztira, 
21,6 milioi eurokoa izan da. Eusko Jaurlaritzaren hiri-berroneratzeari laguntzeko beste bi programak 
Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren mende daude. 

4. programa: etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko laguntzak, ondare 
eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko: 

Azkenik, 2019ko laguntzen deialdian, Etxebizitza Sailburuordetzak 6,4 milioi euro eman ditu guztira 541 
etxebizitza eraginkortasunez birgaitzeko. Laguntza horiek 27,4 milioi euro eskaria sortu dute. 

 

  

19,2 milioi euro etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko diru-laguntzetarako 

 11.196 etxebizitza birgaitu dira 

6 milioi euro udalei eta toki-erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-
laguntzetarako 

 29 irisgarritasun plan eta 112 obra diruz lagunduta 

6,4 milioi euro etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorrerako programarako 

 541 etxebizitza birgaitu dira 

2019 

 



 
 

3 

20
20

 jo
e

ra
k 

gaurkotasuna 

2019 

Laguntzak jasotzen dituzten familien % 47 
pertsona bakarrekoak dira. 

% 56aren diru-sarrerak urtean 15.000 € 
gordinetik beherakoak dira. 

Emakumeak eskaeren %55en titularrak 
dira (% 35 gizonak dira eta %10etan ez da 
ezagutzen). 

Atzerriko nazionalitatea duten pertsonak 
onuradunen % 0,63 dira.  

Jasotako informazioari buruzko 
balorazioa positiboa da. 

Onuradunen ezaugarri- eta asebetetze-adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzak emandako birgaitze-
laguntzen onuradun izan diren pertsonek eta familiek 
diru-sarreren maila txikia dute (gehieneko muga urteko 
21.000 € gordin haztatua da), eta nagusi dira pertsona 
bakarreko familiak (guztizkoaren % 47) eta batez ere 65 
urtetik gorako emakumeak. Laguntzak eskatzeko 
espedienteen   % 55ean emakumeak dira titularrak (% 35 
gizonak dira eta % 10etan ez da adierazi). Atzerriko 
nazionalitatea duten pertsonak laguntzak jasotzen 
dituzten pertsona guztien % 0,63 baino ez dira.  

Birgaitzeko laguntzen onuradunek adierazi dute 
gogobetetze-maila handia dutela informazioa 
eskuratzeko erraztasunarekin (7 puntu) eta laguntzak 
izapidetzeko prozesuarekin (6,9 puntu), baina ez 
hainbeste laguntzaren zenbatekoarekin (5,9 puntu) eta 
laguntza horiek kobratzeko epearekin (4,8 puntu). EIT 
kudeatzeko prozesuan jasotako informazioaren balorazioa positiboa da (7 puntu).  

Inpaktu-ekonomikoaren adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzak etxebizitzak birgaitzea sustatzeko programetan egindako gastuari esker (31,9 
milioi euro) 2019an garatutako jarduerek 1.117,8 milioi euroko eskaera sortu edo mantentzen lagundu dute. 
Sortutako BPG osoa 454,5 milioi eurokoa da, hau da, Euskadiko BPG osoaren % 0,59. 

Eragin biderkatzailea, BPGari dagokionez, 14,2 eurokoa da, Sailburuordetzaren gastu-euro bakoitzeko. 
Enpleguari dagokionez, jarduerek 6.756 lanpostu mantendu edo sortu dituzte, hau da, Euskadiko biztanleria 
landun osoaren % 0,7. Azkenik, jarduera horien zerga-itzulkina 63,6 milioi eurokoa izango dela kalkulatu da; 
horietatik 36,4 milioi euro BEZaren bilketari dagozkio, 13,6 milioi euro PFEZaren sarrerei eta beste 13,6 
milioi euro Sozietateen gaineko Zergari. 

  

 

31,9 milioi euro diru-laguntzak 

665,5 milioi euro inbertsio pribatua 

954,1 milioi euro ekoizpenean zuzeneko eragina 

1.117,8 milioi euro ekoizpenean eragina guztira 

454,5 milioi euro BPGn eragina guztira 

6.756 enplegu sortu dira 

63,6 milioi euroko zerga-itzulkina estimatzen da  
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Birgaitze-politiken betetze-maila eta ebaluazioa 2018-2020 aldirako EGParen lehen bi 
urteetan 

Tarteko ebaluazioak aukera ematen du egiaztatzeko birgaitzearen arloan ezarritako helburu orokorren 
betetze-maila handia izan dela: % 105,4koa 1. programako birgaitze-jarduketetan, % 90,9koa birgaitze 
energetikoko jarduketen onuradun diren etxebizitzetan eta % 143,7koa bizigarritasun-baldintzak hobetu 
dituzten etxebizitzen bolumenean. Azkenik, hiru adierazlek betetze-maila txikia lortu dute: birgaitze-
prozesuetan sortutako etxebizitza berriei dagokionak (% 43,6) eta birgaitze-proiektu integraletako 
jarduketei dagokionak (% 54,8). Era berean, ez da hasiera batean aurreikusitako 200 etxebizitzetatik udalen 
etxebizitza publiko bat bera ere sartu. 

Laguntzen banaketak lurralde-ekitatearen irizpideei erantzuten die, eta kolektibo onuradun nagusiak profil 
ahulenei dagozkie: diru-sarrera txikiko pertsonak, 65 urtetik gorakoak, eta pertsona bakarreko etxeetan bizi 
diren adineko emakume asko. 

Etxebizitza Sailburuordetzak birgaitze-jarduerak bultzatzeak nabarmen laguntzen du Euskadiko etxebizitza-
parkea hobetzen eta bertako egoiliarren bizi-baldintzak hobetzen. Gainera, emandako laguntzek inbertsio 
pribatuaren bolumen handia mobilizatzen dute, gastuaren euro bakoitzeko 14,2 euro sortuz. 

 

 


