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Lurralde Plangintza

Txosten honek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lurralde 
Plangintzako Sailburuordetzak 2018 ekitaldian osasunarekin lotutako alderdiei 
buruz burututako lanak biltzen ditu: 

1. EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROEN 
(LAG) IKUSKATZEA – HASIERAKO ONESPEN DOKUMENTUA 
PRESTATZEA 

LAGak Euskadiko Lurralde Estrategia definitzen duen araudia dira. LAGen bidez, 
euskal lurraldea kudeatzen duten argibide eta plan nagusiak markatzen dira, 
eta koherentzia ematen zaie lurraldeari buruz hartzen diren sektoreetako eta 
tokiko erabaki desberdinei. LAGak Eusko Jaurlaritzaren menpe daude, autonomia 
eskumenekoak direlako. Gaur egun indarrean daudenak 1997. urtean onartu ziren. 

2015eko uztailaren 27an, Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen 1997an ontzat emandako 
Lurralde Antolamendukoaren Gidalerroak ikuskatzeko prozesu bati ekitea, premisa 
bati jarraiki: errebisio prozesu hori hasieratik amaierako onespenera arte parte 
hartzeari zabalik egoteari eta izapideetarako ezarritako denbora-epeak betetzeko 
konpromisoarekin. Aipatu behar da dokumentuak zilegitasuna irabazi duela, parte-
hartze prozesua garatzearekin batera; hortaz, eztabaidagai izan diren gaiak gero 
eta zehatzagoak izan dira. Osasunari dagokionez, gizarteak positiboki baloratu ditu 
bai gaia, bai eta hori dokumentuan sartzea ere. Horrez gain, dokumentua erakusgai 
jartzeko aukera suertatu den aurkezpenetan eta hitzaldietan aurrerapauso 
garrantzitsutzat jo da, bai EAEn, bai eta estatu mailan zein nazioartean ere. 

2016ko azaroan, EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Ikuskatzearen 
Aurrerapen dokumentua aurkeztu zen Euskal Hiri Kongresuan, eta 2017. urtean 
behin-behineko onespen dokumentua landu zen, 2018ko otsailean osatutakoa.
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Behin-behinean onetsi ondoren, erakusketa publikoko aldi bat zabaldu zen, 
dokumentu teknikoarena zein ingurumen azterketa estrategikoarena. Aldi 
horren ondorioz 49 alegazio jaso ziren. Horietatik hiru osasunari buruzkoak izan 
ziren, hirurak Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzarenak: Arabako 
Zuzendariordetzarena (apirilak 10), Gipuzkoako Zuzendariordetzarena (apirilak 17) 
eta Bizkaiko zuzendariordetzarena (apirilak 20). Hirurek positiboki baloratu dute 
Osasuna EAErako lortu nahi den lurralde ereduarekiko zeharkako gai gisa sartzea, 
eta hainbat esparruri eragiteko ahalmena nabarmendu dute, besteak beste: 
jarduera fisikoa, adimen osasuna, gizarte kapitala, etxebizitza eta bere ingurua, 
uraren eta airearen kalitatea, elikagaien eskuragarritasuna, segurtasuna, enplegua, 
baliabide naturalak, gune berdeak eta urdinak, hiri konexioak eta gune publikoak. 
Hirurek hainbat behaketa planteatu dituzte, halaber, behar bezala aztertu direnak 
eta zegokien erantzuna jaso dutenak. Azkenik, Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritzak aurkeztutako alegazioen ondorioz, Ingurumen Azterlan Estrategikoa 
osatu zen, ondoren biltzen diren ekarpenekin:

1. Ingurumen Adierazleen zatian: 

1.1. Gune askeen azalera biztanle bakoitzeko.

1.2. 120 μg/m3-tik gorako Ozono troposferiko mailen eraginpean dauden 
biztanleen ehunekoa (%)

1.3. Gune berdeak (azpiegitura berdea eta hiri parkeak) 300m, 500m eta 
1000m baino gutxiagora duten biztanleen ehunekoa (%).

2. EsAEko “Bestelako Planak, Programak eta Estrategiak” izeneko 2.2.2. 
atala Eusko Jaurlaritzak 2013an onartutako 2013-2020 Euskadiko 
Osasun Planarekin osatu da.  

3. Bibliografiaren atala hirigintza osasungarriari buruzko testu berriak 
idazteko kontsultatu diren dokumentuekin osatu da.

Horretaz gain, jasotako alegazio guztien eta horiek erantzuteko azterketa tekniko 
inplizituaren arabera, “Zeharkako gaiei eta hiri ereduari buruzko gidalerroak” 
Antolamendu eta Gune Erabilerari buruzko Gidalerro bilakatu dira (nahita nahiez 
betetzekoa), 19. artikulu zenbakiarekin eta behin-behinean ontzat emandako 
dokumentuaren antzeko edukiarekin:

19. Artikulua. Zeharkako gaiei eta hiri ereduari buruzko gidalerroak

1. Lurraldeari eragiten dioten zeharkako gaiak kontuan edukitzea: 
irisgarritasun unibertsala, genero ikuspegia, klima aldaketa, osasuna, 
euskara eta lurralde elkarrekiko erlazioa.
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2. Hiri eredu trinkoa sustatzea, zeharkako gaiak artatzeko, konplexua 
erabileren nahasketari dagokionez, eta sozialki kohesionatua.

Erantzunak eta dokumentuak eskatzen zituen aldaketak aztertu eta prestatu ondoren, 
horiek Osasunaren eta Adikzioen Zuzendaritzari aurkeztu zitzaizkion irailaren 26an 
antolatutako bilera batean, eta ondoren paperean formalki bidali ziren.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikako Aholkularitza Kontseiluaren eta Eusko 
Jaurlaritzako Antolamendu Batzordearen aldeko txostenak azaroan igorri ondoren, 
hilabete bereko 21ean behin-behinean onartu ziren LAGak. 

Arloko profesionalek Osasuna LAG bezalako lurralde plangintzako tresna batean 
sartzearen alde adierazitako interesaren eraginez, azaroaren 23an Lurralde 
Antolamenduko Zerbitzuaren Buruak LAG eta Osasunari buruzko aurkezpen bat 
eskaini zuen Bilbon, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak (COAVN) hiriari eta 
osasunari buruz antolatutako jardunaldian. 

Hortaz, Osasuna Zeharkako Gaiak izeneko 10. Kapituluaren berezko atal bat bezala 
(10.4. atala) sartzeko prozesua finkatu duen dokumentua behin-behinean ontzat 
emateko dokumentua osatzen aritu da Zuzendaritza 2018an, bai eta LAGen Aplikazio 
Arauetako 19 eta 32. artikuluak ere. Osasuna barne hartzeak gainerako dokumentua 
“kutsatu” du, eta ereduari gaiarekiko sentsibilitatea eman dio. 

2. EHLAB BATZORDEA: EUSKAL HERRIKO LURRALDE 
ANTOLAMENDUKO BATZORDEA

Euskal Herriko Lurralde Antolamendu Batzordea Euskal Herriko Administrazioaren 
kontsulta eta koordinazio erakunde gorena da, Lurralde, Kostalde eta Hirigintza 
Antolamenduko Saileko jarduera arloaren barruan.

Osasun sailburuordea eta ordezkari gisa Osasun Publikoaren eta Adikzioen Saileko 
Zuzendaria Batzorde horretako kide dira, eta haien zeregina da, besteak beste, 
EAEko hirigintza eta lurralde antolamenduari buruzko espedienteen berri ematea.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikaren Aholkularitza Kontseilua Ingurumen eta 
Lurralde Politikako Sailari atxikitako parte-hartze organoa da, eta Eusko Jaurlaritzako 
lurralde politikaren premiazko koordinazioa eta Autonomia Erkidegoko lurraldeko 
antolamenduaren inplikazio soziala bermatzen ditu. Eusko Jaurlaritzako sail 
bakoitzaren ordezkari batez eta bestelako kideez osatuta dago, eta hein berean, 
oinarritutako proposamenak ekarri ditzaketen eta, euren esperientziarekin, 
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Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurraldean erabilerak eta jarduerak antolatzearen 
eta ezartzearen alde egin dezaketen sektore sozialen, ekonomikoen, profesionalen 
edo ingurumenean eragina duten sektoreen interesak ordezkatzen dituzte. Osasun 
Administrazio eta Finantzazioaren sailburuordeak Osasun Saila ordezkatzen du. 

3. HIRI BIRSORKUNTZA

Iazko txostenean aipatu zen bezala, 2017. urtean apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua 
ontzat eman ondoren, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko 
egitura organikoa eta funtzionala ezarri zuena, Hirigintza Birsorkuntza Zerbitzu 
berri bat sortu da. Lurralde antolamenduaren ikuspegitik, ikuspegi zabalagoa eman 
nahi zaio auzo ahulak birsortzeko jarduerari, bizitzeko eraikinetik haratago eginez, 
lurraldean esku hartzeko modu berri hori sustatuz eta zonalde desberdinen arteko 
lurralde oreka eta zonalde gutxietsietan bizi direnen bizi kalitatea aintzat hartuta. 
Horretarako, osoko hirigintza birsorkuntzaren barruan kontuan hartzeko oinarri 
garrantzitsuenetako bat Osasunari dagozkion baldintzatzaileak dira. 

Zaila da bereiztea zein jarduera dauden zuzenean Osasunarekin lotuta, uste 
baitugu Hiri Birsorkuntzatik ekindako proposamen eta jarduera gehienek, zeharka, 
pertsonen bizi-kalitateari eragiten dion ikuspegi holistikoa eduki behar dutela, 
eta horrenbestez, pertsona horiek osasunari eragiten diotela. Hauek dira 2018an 
osasunarekin zuzeneko edo zeharkako lotura izan duten zereginak:

EUSKAL HIRI AGENDA

2017. urtean, Euskal Hiri Agenda idazten hasi ziren: Bultzatu 2050. Horretarako, 
Bultzatu 2025 bezalako aurretiko lanak eta nazioarteko eta Europako hirietako 
agendak hartu dira oinarri, bai eta Habitat III hitzaldiko Garapen Iraunkorreko 
Helburuak ere, 11. Helburua azpimarratuz: “hiriak eta gizakien kokalekuak 
barneratzaileak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak izatea lortze” guri 
dagokigun gaia kontuan hartua, baina gainontzeko gaiak baztertu gabe. Horien 
artean, “Osasuna eta Ongizatea” izenburua duen 3. helburua dago. 

ITI PLANA: EUSKADIKO LURRALDE INBERTSIO INTEGRATUAREN PLANA

2017an, XI. Legealdiko Gobernu Programaren 48. Konpromisoa betetzeko eta 
hirigintza birsorkuntza alorrean dituen eskuduntzak bide, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak “2017-2022 Euskadiko 
Lurralde Esku-hartze Integratuaren Planaren” (PITI) formulatu zuen, hiru lurralde 
historikoetako tamaina desberdinetako udalerrietan kokatutako hainbat 
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auzo eta eremu ahuletan, izaera integraleko esku-hartze mekanismoekin eta 
prozesuekin esperientzia pilotuak abian jartzeko fasean aurrera egiteko.

Lehenik eta behin, etxebizitzen eraikinak fisikoki berritzea proposatu 
da, bizigarritasuna hobetuz, energia pobreziaren eragina murriztuz eta 
irisgarritasuna bermatuz, beraz, laburbilduz: biztanleen osasuna hobetuz. 
Bigarrenik, hirigintza esparrua egokitzea eta oinarrizko horniketen sare 
eraginkor bat sustatzea. Hirugarrenik, laguntza zerbitzu desberdinak planteatu 
dira laguntza-sektorean, besteak beste: etxez etxeko zerbitzuak sustatzea, 
gertuko zerbitzuak indartzea, laguntza-teknologiaren instalazioa, sistema 
domotikoak etxebizitzetan eta gertuko Arreta eta Zaintza Zentroak abian 
jartzea. Esku-hartze hauek guztiak osasuneko gizarte mugatzaileekin zuzenean 
lotuta daude. 

PITI osatzeko, udalerriekin beraiekin kontrastatu ziren aukera ekonomiko zein 
materialak eta Sailarekin lankidetzan prozesuetan esku hartzeko interesa eta 
borondatea, eta hori guztia erabili zen proiektu pilotu gisa planteatutako esku-
hartze proiektuak abian jartzeko hurrenkera ezartzeko. 

2018an, PITIk Etxebizitza Sailak sustatutako eta exekuzio fasean aurkitzen 
diren (SestaoBerri eta Coronacion) birsorkuntza proiektu garrantzitsuenak 
barne hartzeaz gain, beste .

AUZO PILOTUAK

2017an, Txonta (Eibar) eta Txomin Enea (Donostia) auzoetan hainbat esku-
hartzeri ekin zitzaion; garatze bidean jarraitu dute 2018an, eta 2020. urterako 
amaituta egon beharko lukete. 

Txonta (Eibar): Esku-hartze honek 221 etxebizitzari eragin dio. 2018an 
Eibarreko Udalarekin batera lan egin da hurbiltasun bulego bat ezartzeko, 
bizilagunei zerbitzua eskaini ahal izateko, diru-laguntzei, kontratazioei eta 
birgaitze lanei buruzko aholkuak emateko. 2018ko azaroan, auzoan bertan 
bulego bat ezartzea lortu zen, bertan jarduten zuen langile batekin, eta obren 
aurretiko lanak garatuz joan dira: bilerak Udalarekin eta bizilagunekin, obren 
baldintzak adosteko. Horrez gain, aurrekontu desberdinak aztertu dituzte. Une 
honetan, lehenengo eraikuntzetako lehenengo esku-hartzeak garatzen ari dira, 
eta horretarako 2018an burututako aurretiko lan horiek ezinbestekoak dira. 

Txomin Enea (Donostia): Esku-hartze honek 156 etxebizitzari eragiten dio eta 
Europako District Heatin proiektuarekin lotuta dago. 2018an zehar, hainbat 
bilera garatuz joan da Administrazioaren eta bizilagunen artean akordioak, 
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kontratazioa eta auzoan mantentzen diren aipatutako etxebizitza eraikin 
zaharrak birgaitzeko beharrezko obrak hitzartzeko. Hori guztiak, dagozkion 
hiria berriz urbanizatzeko eta berritzeko dagozkion eragiketekin koordinatuta, 
bertako urak gainezka egiteko arriskuak saihesteko. 

2018an, hainbat esku-hartzeri ekin zaie beste hiru auzotan: Aramotz (Durango), 
Basaundi Bailara (Lasarte) eta Otxarkoaga (Bilbo). Jarduera horiek 2021. 
urterako amaituta egon beharko dute eta une honetan bizilagunen elkarteekin 
harremanak jartzen eta auzoko bulegoak eratzen ari dira. 

Aramotz (Durango): guztira 129 etxebizitza dira. Lokal bat ezarri da auzoko 
bulegorako eta bertarako langileak kontratatu dira. Aldi berean, bizilagunekin 
bilerak egin dira. 

Basaundi Bailara (Lasarte): eraikin talde honek 151 etxebizitza ditu. 2018an 
bizilagunen elkarteekin akordioak itxi dira auzoko bulegoa ezartzeko. 

Otxarkoaga (Bilbo): auzo honen tamaina dela eta, alegia, EAEko auzo 
konplexu eta ahulenetako bat, esku-hartzea faseka planteatu behar izan da, 
beraz, lehenengo esku-hartze honetan 240 etxebizitzatan lan egin da. 2018an, 
Bizilagunen Erkidegoekin hainbat bilera kudeatu dira, blokeak birgaitzeko 
proiektuak kontratatzeko. Otxarkoaga auzoan, halaber, bestelako proiektuak 
gauzatzen ari dira, modu paraleloan:

• Otxar Urban Gela: erabiltzen ez zen eraikin bat da. Horretarako, eraikina 
berriz erabiltzea proposatu da, auzoan formakuntza eta laguntza 
jarduerak gauzatzeko eragile gisa. Horietako lehenengoa egoitza hartzea 
izango litzateke, hurbiltasun bulegoa, lokal teknikoa eta kudeaketa lokala 
gauzatzeko. Horrez gain, aipatutako bulegoari atxikitako langileek euren 
lana garatzeko beharrezko dituzten bulegoak edo guneak ere behar izango 
dira. Jarduera horiek osatzeko, gela-laborategietarako gune bat gaitu liteke, 
Unibertsitateek, HAEEk, eta abarrek hiriak birsortzean, birgaitzean eta 
berritzean espezializatutako formakuntza programak garatu ditzaketen. 
Azkenik, ondorengo faseetan, mojen etxe zaharra erabiliko litzateke jarduera 
horiekin lotutako ikasleak eta/edo irakasleak hartzeko, edo Gazte Solidarioen 
programarako osagarrizko euskarri gisa. 2018an, lehen fasean ezartzen 
ziren eraikina egokitzeko lanak burutu dira, eta LHIEEko “Hiri Birgaitze eta 
Birsortze Prozesuaren Kudeaketako” lehenengo ikastaroa antolatu da. Hori 
aurrerago zehaztuko da. 

• Estalki aktiboa F merkataritza gunean: Proiektu honekin, gaur egun ia 
baztertuta dagoen eta erabiltzen ez den bitarteko gune bat duen eraikin bat 
berreskuratu nahi da. Auzoan jarduera berritzaileak erakartzeko polo berri 
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bat sortu nahi da erabilera publikoko babestutako gune batekin. Horretarako, 
estalki fotovoltaiko aktiboa eraiki nahi da, multzo ia energiarik kontsumitzen 
ez duen gune bat bilakatzeko. 2018an, azterketa eta proposamen bat egin 
ziren. Azken hori ez da lan fasera pasa, oraindik. 

• Etxebizitza mota berrien azterketa: Udal Etxebizitzen elkartearen bizitoki 
parkeari etekin handiagoa ateratzeko eta hobeto erabiltzeko aukera 
aztertzeko, bertako higiezinen aktiboak nabarmenduz, gizartearen premia 
eta eskaera berrietara egokituta. 2018an azterketari ekin zitzaion eta hori 
aztertzen aritu dira. Oraindik ez dute amaitu. 

EUSKADI 2020 PCTIKO “HIRI HABITAT” AUKERA HOBIAREN HELBURUEN 
ALDE EGITEN DUTEN PROIEKTU BERRITZAILEETARAKO LAGUNTZEN ILDO 
BERRIA, BAI+B+B PROGRAMA

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburuaren 2018ko uztailaren 
31ko Aginduaren bidez, laguntzen ildo horretarako lehenengo deialdia sortu 
zen, konkurtso diru-laguntza horiek hiri habitatarekin lotutako enpresek eta 
profesionalek I+G+b alorreko proiektuak hiri birsorkuntzari buruzko gaietan 
garatzeko dira, “Hiri Habitat” Gidatze Taldeko jarduera ildo estrategiko 
berriekin bat eginez, alegia, “Euskadi 2020 PCTI” izeneko Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Planaren RIS3 Espezializazio Adimenduaren Estrategiekin 
lotutako taldea. 

Hiru urtez behingo laguntza da, gehienez 625.000 eurokoa, hiru urtean 
banatuta. 2018ko deialdian 19 eskaera aurkeztu dira, eta horietatik 9ri 
eman zaie. 

Lan eta jarduera horien finantzazioaren bidez lortu nahi den helburua oso 
interesgarria da zuzendaritza honentzat, hiri birsortzeari buruzko gaiari 
ikuspegi holistikotik heldu behar zaiolako, iraunkortasunak biltzen dituen 
alderdiak (gizarteari, ingurumenari eta ekonomiari dagozkionak) eta Euskadi 
Basque Contry 2030 Agenda Orokorraren eta Euskadi BULTZATU 2050 
Agendaren Garapen Jasangarriaren Helburuen (GJH) lorpenarekin duen 
harremana kontuan hartuz, hiri errealitatearekin lotutako konplexutasunak 
ezin direlako «eraikuntza iraunkorra» edo «energia eraginkortasuna» bezalako 
elementuekin bakarrik lotu, eta, bestalde, arlo horretako euskal estrategiak 
nazioarteko Agenden barruan sartu behar direlako (mundu zein Europa 
mailan), eta ikuspegi berritzailea lehen mailako premia bat delako Estrategia 
horren barruan, bai ikuspegi teknologikoaren arabera (soluzioak digitalizatze 
esparruan, material berriak, mugikortasun adimendua, ekonomia zirkularra, 
etab.) bai eta antolamenduaren ikuspegiaren arabera ere (berrikuntza soziala, 
parte-hartze eredu berriak, berrikuntza finantzarioa, etab.)
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Horri dagokionez, proposamenetatik 9 hautatu dira, horietako 4 Otxarkoaga 
auzo pilotuan, 1 Txonta auzo pilotuan, eta gainerakoak EAEko hainbat 
esparrutan, baina horiek guztiak lurraldeko gainerako lekuetara estrapolatu 
eta errepikatu daitezke. Gaiak anitzak dira, bai eta sektore anitzekoak ere, 
Osasunaren ikuspegia barne. 

BESTE IKERKETA AZTERKETAK

2018an ikerketa azterketa desberdinak jarri dira abian:

• Hiri birsorkuntza estrategia baten barruan sartutako jarduera plana 
Euskal Herri mailan: Euskadiko eraikinetan, epe luzerako esku hartzeko 
Estrategia bat osatzeko hurbiltasun metodologikoa. Energia Urritasunari 
eta Esku-hartze Aukerari buruzko azterketa abian jartzea. Kataluniako 
(Valleseko Arkitektura Eskola) eta Euskal Herriko unibertsitatearen 
(Donostiako Arkitektura Eskola) artean batera eta lankidetzan garatutako 
azterketa da.

• Auzo ahulen diagnostikoa izeneko 2011ko azterketa eguneratzea: 
(Lankidetza Kartografia eta Eustat artea). Adierazle berrien azterketa, 
horien artean pribazio sozioekonomikoaren MEDEA indizea, Osasun Sailak 
erabilitakoa.

• Euskal errealitatearen zehaztasunetara egokitutako metodologia 
baten garapena, hiritarrek parte hartzeko eta tartean esku hartzeko, 
hiri birsorkuntzako osoko prozesuak sustatzeko eta garatzeko aukera 
ematen duena. Metodologia hori dagoeneko abian dauden proiektuei 
aplikatuko zaie. 

H2020 PROPOSAMENA, HIROSS4ALL EUROPAKO PROIEKTUA KALERATZEA. 
AUZOKO BULEGOAK: TEKNIKARIEN FORMAKUNTZA ETA GAIKUNTZA  

Bi esparru horiek kudeatzeko dauden bi hesi nagusietatik eratorritako mugei 
aurre egiteko (hurbiltasunaren eta finantzazioaren kudeaketa), aurrerapauso 
desberdinak eman dira, kudeaketa talde zehatzen garapenari zuzenduta. 
Horretarako, esparru horietako bakoitzean Auzoko Bulego bat eraikitzea 
planteatu da, “leihatila bakar” gisa funtzionatzeko eta prozesu osorako 
laguntza orokor gisa erabiltzeko, eragindako biztanle guztiei euskarri 
eta laguntza teknikoa emanez (bai bertakoak eta bai hirugarren mailako 
jarduerak), eta estaldura orokorra zein partikularra eskainiz, bai alderdi 
teknikoetan, bai eta administratiboetan, kontabilitatekoetan, finantzetan edo 
kudeaketa alderdietan ere. 
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Helburu hori ahalik eta ondoen bete ahal izateko, Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundeko (HAEE) Lurralde eta Hiri Ikasketen Euskal Eskolarekin (LEHIEE) “Hiri 
Birgaitze eta Birsorkuntza Prozesua Kudeatzeari” buruzko formakuntza 
ikastaro bat antolatu da Otxarkoagan, Otxar Urban Gelan. 2018ko irailetik 
urrira egin da eta 42 lagunek hartu dute parte. 

Autonomoa, laguntza beharrik gabekoa eta independentea den hurbiltasuna 
kudeatzeko eredu bat garatzeko helburuarekin, 2018an H2020 programarako 
deialdi bat proposatu da. Hura 2018ko irailaren 4n entregatu zen eta Europar 
Batasunak ontzat eman du. 

“Home Integrated Renovation One Stop Shops for all” (HIROSS4all) izeneko 
proiektuak (itzulpena: “Etxebizitzen osoko birgaitzerako leihatila bakarrak, 
guztiontzat”), auzoko bulegoak praktikak jartzea du helburu, hiri birsorkuntza 
prozesuetan parte hartutako biztanleen gertu dauden kudeaketa entitate 
gisa, bai eta tresna finantzario eta berritzailea (EuskoPace) praktikan jartzea 
ere, etxe guztien finantzazio premiak estaltzeko, inor atzean geratuko ez 
dela bermatuz. 

Proiektua nagusiki eskualde (Euskal Herria) izaerako bazkideen partzuergo 
batekin osatu da, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Birsorkuntza 
Zuzendaritzako buruzagitzapean eta koordinaziopean. Honako eragileek 
osatzen dute:

- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila.

- Energia Euskal Erakundea (EEE)

- Bilboko Udala (Bilboko Udal Etxebizitzen Elkarte Publikoak ordezkatuta)

- Eibarreko Udala (DEBEGESA toki garapeneko Elkarteak ordezkatuta)

- GN Finance

- G6 Comunicación

- Housing Europe

- FEDARENE

- Zabala Consulting

Proiektu horrekin, bi bulego esperientzia pilotu gisa aurkeztu dira (Txonta 
Eibarren eta Otxarkoaga Bilbon). Proiektuari esleitutako aurrekontuarekin 
(1,8 M €) bulego horretan lan egiteko langileak kontratatzeko eta auzoko 
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bulegoen negozio eredua diseinatzeko, garatzeko eta ezartzeko eta Eusko 
Pace finantzazio tresna berritzailea ezartzeko eta aplikatzeko beharrezko diren 
baliabide ekonomikoak hornituko dira. 

FINANTZA TRESNA

Lan prozesuak jabetza erkidegoekin kudeatzeko konplexutasunarekin eta 
zailtasunarekin batera, jarduerak arrakasta osoz burutu ahal izateko aurre 
egin beharreko funtsezko bigarren hesia esku-hartzeek eragindako biztanleen 
ezaugarrietara egokitzen diren finantza produktuak eskuragarri izatean datza. 
Finantza produktua egokia izan dadin, behar dutenen eskura egon behar du eta 
ez du higiezinaren osagarrizko abalik edo baliabiderik eskatu behar. Helburu 
horrekin, EuroPace proiektuarekin kolaboratzen hasi da 2018an. Horrekin 
berrordainketan oinarritutako tresna bat garatu nahi da, tasa, zerga edo prezio 
publikoaren bidez, lortu nahi den amaierako eszenatokia baita. 

PCTI. 2020 EUSKADI ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 
(ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA EUSKAL KONTSEILUA) HIRI 
HABITAT ETA ERAIKUNTZA JASANGARRIA  

2018. urtean, Gidatze Taldeko dinamizatze eta jarraipen dinamikarekin 
jarraitu da. Osasun Saileko hainbat kidek bertan parte hartzen dute.

“Hiri Habitat” aukera hobiaren gidatze taldeko Batzorde Betearazleak 
izandako bileraren ondoren, 2018ko martxoaren 13an lehenengo bilera 
bat antolatu zen, azken urteotan Etxebizitza Saila buruzagi zen Eraikuntza 
Jasangarriaren talde zaharrean parte hartu zuten eragile guztiekin, parte 
hartzea egoki jo izan den kide berriekin batera, Osasun Saileko teknikariekin, 
besteak beste. 2018ko ekainaren 26an “Hiri Habitat” Gidatze Taldek bigarren 
bilera bat antolatu zuen. 

2018AN OSASUN SAILEAN GAUZATUTAKO ESKU-HARTZEEN INPAKTUA

2018an gauzatutako esku-hartzeek aurrera egin arren, (horiek zeharka 
eta modu koordinatuan latzen ari dira EJko Sailekin eta udal zerbitzuekin), 
osasunari, enpleguari, ekintzailetza, ekonomia jarduerari, mendekotasuna eta 
abarri dagokienez, oraindik ezin dira espero diren inpaktuak kontrastatu (PITIn 
inpaktu horiek aipatzen ziren), oraindik ez delako aurrerapen fasea hasi. 
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4. GEOEUSKADI

“Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (IDE)” GeoEuskadi plataformaren bidez 
Osasunarekin lotutako sailen hainbat informazio argitaratu dira, besteak beste, 
Farmazien eta botikinen kokapena, Kanpo Desfibriladore Automatizatuak, hondartzei 
eta bainatzeko lekuei buruzko datuak, edateko Urei eta biztanleen osasunari buruzko 
informazioa (heriotza-tasa). 

Farmazien eta botikinen adibidea:

https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.
jsp?extent=-592563.0476,5145322.8342,-5526.6704,5440675.5114,102100&layers=
SALUD_CAS_381_5,SALUD_CAS_381_6

Osakidetzak geoEuskadi API erabileraren bidez, bere web gunean Farmazien eta 
botikinen lokalizatzaile bat argitaratu du, eta baita bere zentro guztien kokapena ere

https://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/buscador-de-farmacias-y-
botiquines/r85-ckfarm01/es/

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_
ubicacion;tT:sanidad_centro;cO:r01e000000ff26d46212a470b88010910a12c1cba


