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Adurtza eta San Kristobal auzoetako 
eraikinen energia birgaitzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko laguntzak 

HOBETU ZURE BIZI-KALITATEA 
ERAIKINA BERRITUZ

KOMUNITATEA



KOMUNITATEA

ERAIKINEN BIRGAITZE INTEGRAL 
BATERATUAREN ABANTAILAK
1. Egoiliarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea.

2. Eraikinaren isolamendu termikoa eta irisgarritasuna hobetzea.

3. Ondasun higiezinaren balioa handitzen du.

4. Barne-konforta hobetzea.

5. Hezetasuna murriztea.

6. Etxebizitzen kalifikazio energetikoa hobetzea.

7. Eraikin guztietarako irtenbide tekniko 
berberak.

8. Aurretiko azterketa teknikoetan 
kostuak aurreztea.

9. Auzoaren itxura orokorra 
hobetzea.

10. Eraikinak batera 
birgaitzeak 
proiektuaren baldintza 
ekonomikoak 
hobetzen ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoan duela 40 urte baino gehiago eraikitako eraikin asko 
hotzarekiko eta beroarekiko isolamendu ona instalatzea kontuan hartu gabe egin 
ziren. Horren ondorioz neguan energia-gastu handia behar dute berotzeko, eta udan
gehiegi kontzentratzen da beroa barruan.

Gainera, eraikin horietako askok ez dute igogailurik, eta horrek zaildu egiten du 
egoiliarren mugikortasuna, kontuan hartuta kasu askotan adineko pertsonak izaten 
direla.

Akats horiek Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak eta zure udalak, birgaitzeko 
hirigintza-sozietateen bidez, ematen dituzten laguntzei esker konpon daitezke.

ADURTZA ETA 
SAN KRISTOBAL AUZOAK 

PROIEKTUAN
Europako AGREE proiektuaren esparruan, Gasteizko 21 Zabalgunea 
udal hirigintza elkarteak ADURTZA eta SAN KRISTOBAL auzoetako 

eraikinak hautatu ditu, bizilagunen erkidegoei beren eraikinen 
birgaitze integrala errazte aldera.

AGREE proiektuaren helburua eraikinen birgaitze integral bateratua 
sustatzea da, eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzeko 

eta egoiliarren bizi-kalitatea hobetzeko.

Europako Batzordeak babesten duen proiektu hau 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak zuzentzen du, 

eta Donostiako Intxaurrondo Berri auzoak eta 
Basauriko Federico Mayo auzoak ere parte 

hartzen dute. 



ERAIKINEN 
BIRGAIKUNTZA 
INTEGRALA EGITEKO 
LAGUNTZAK
EUSKO JAURLARITZA

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak hitzarmen bat 
sinatu du Euskadiko finantza-erakunde nagusiekin, 
eraikinen birgaitze integralerako obren finantzaketa 
errazte aldera.

Horrezaz gainera, berariazko finantzaketa-tresna bat 
diseinatu du, baldintza oso onuragarriekin; 
finantzaketa-tresna hau beste administrazio eta erakunde 
publiko batzuen diru-laguntzei gehituko litzaieke.

• Mailegu bakoitzeko gehieneko zenbatekoa 18.000 
eurokoa izango da, eta maileguaren %100 erabili ahal 
izango da formalizatzen den unean bertan.

• Jabeen erkidegoak fatxadak osorik birgaitzeko lanak 
egin ahal izatea errazten du.

•  Badago Irisgarritasuna Sustatzeko Funts Berezi bat, 
65 urtetik gorakoentzat eta desgaitasunen bat eta 
diru-sarrera urriak dituztenentzat edo finantzaketa 
lortzeko zailtasunak dituztenentzat. Funts Berezi horrek 
irisgarritasun-obren %100 ere ordaindu ahal izango du.

GASTEIZKO UDALA

Gasteizko Udalak, era berean, beren-beregiko beste ildo 
bat izan du duela urte batzuetatik, egun badauden 
laguntzekin bateragarria dena. 2018ra arte, laguntza 
ekonomikoak emateko tresna bat izan da, Udalerriko 
etxebizitzetan eta bizitegi-eraikinetan birgaitzeko 
jarduketak sustatze aldera. 

Une honetan, aurrerakin itzulgarriak oinarri dituzten 
neurriak arautzeko arau berri bat definitzen ari da, eta 
laster onartzea espero da. 

Tresna hau 21 Zabalgunea udal hirigintza elkartearen 
bidez kudeatuko da, eta horri buruzko informazio gehiago 
jaso nahi izanez gero, jarri harremanetan 21 Zabalgunea 
udal hirigintza elkartearekin. 
(Harremanetarako telefono-zenbakia: 945 16 19 85 – 
Helbide elektronikoa: vivienda@vitoria-gasteiz.org).

ADURTZA ETA SAN KRISTOBAL 
AUZOETARAKO, OSORIK

IRISGARRITASUNERAKO 
LAGUNTZAK 65 URTETIK 
GORAKOENTZAT ETA 
DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONENTZAT

ZUREKIN GAUDE 
LAGUNTZAK ESKATZEKO 
PROZESU OSOAN 



INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ GERO,
21 Zabalgunea udal hirigintza elkarteak Adurtza eta San Kristobal auzoetan partaidetza 
publikorako prozesu bat abiaraziko du herritarren artean, haien beharrak jasotzeko eta 
finantza-erakundeek eskura duten finantzaketa eta administrazio publikoen laguntzak 
zehatz-mehatz azaltzeko.

JABEEN ERKIDEGOKO LEHENDAKARIA BAZARA
zure Udalerriko bulegora joan zaitezke. Bulego horretan, Adurtza 
eta San Kristobal auzoetako eraikinak osorik birgaitzeko dauden 
laguntzei buruzko informazio guztia emango dizute. 

21 Zabalgunea udal hirigintza elkartea
Fray Francisco de Vitoria ibilbidea, 21 C (Gure Txokoa) 
01007 Gasteiz (Araba)
Telefono-zenbakia: 945 16 19 85
Helbide elektronikoa: vivienda@vitoria-gasteiz.org
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Zure eraikinean inbertitzea 
zure osasunean eta 

bizi-kalitatean inbertitzea da
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