
                                                                                          

 

 

VISESAREN 2013. URTEKO PROIEKTUAK 
 
 
 
Visesaren proiektuen artean hiru gailentzen dira, horiek duten garrantzia dela 
eta: Bolueta, Zorrotzaurre eta Sestao Vega-Galindo.  
 
 
- Bolueta 

Bilboko "Boluetako" 421 Banaketa Eremurako proiektua Bilbo 
Metropolitarraren eremuan erabiltzen ez diren industria-lurzoruak 
berreskuratu beharraren ondorioz jaio zen, gizartearen mesederako. 
Estrategikoki, gaur egungo degradazio-egoera lehengoratzeko aukera 
gisa hartzen da proiektua, eta Eremua guztiz birsortzea planteatu da 
horretarako. Proposamena hertsiki loturik dago ibaiarekin, ingurune 
naturala funtsezko hiru eremu hauetan berreskuratzeko helburuarekin: 
arkitektonikoa, mikrourbanoa eta sektoriala. Gainera, horrela herri-
administrazioek sustatutako gizarte-etxebizitzak sortuko dira, eta hala, 
guztira 1.100 etxebizitza proiektatu dira; horietatik 608 babes publikoko 
araubideren bati lotuta egongo dira. Proiektuak oinarritzat hartzen dituen 
funtsezko alderdiak gailentzen ditu: energia aurreztea eta material 
naturalekin eta osasuntsuekin eraikitzea. 1. fasean araubide orokorreko 
108 etxebizitza babestu, araubide bereziko 63 etxebizitza eta 190 
etxebizitza tasatu eraikitzea aurreikusten da guztira. Visesak 2013ko 
irailean zozketatu zituen etxebizitza horiek.  

 
Visesari 7 lursail esleitzen dizkion Boluetako Birpartzelazio Proiektuaren 
behin betiko onespenaren  ostean (Boluetako 27. zenbakiko Exekuzio 
Unitatea), lehendik zeuden eraikinak botatzeko jarduketekin jarraitu da. 
2013an urbanizazio-proiektua onetsi zen ─2014an eskaini beharrekoa─ 
eta 1. faseko eraikuntza-lanak lehiaketara atera ziren.  
 
 

- Zorrotzaurre 
Zorrotzaurreko eremua izen bereko penintsulan dago kokaturik, San 
Inazio eta Deustu auzoen aurrean; ekialdean Deustuko Kanalak eta 
mendebaldean Nerbioi ibaiak mugatuta dago, bestalde. 
 
838.781,25 m² ditu eta udalerriari gune berritzaile eta paregabea 
eskaintzeko Bilbok duen hirigintza-garapeneko azken aukera da. 2004. 
urtean lehen Master Plana egin zenetik, Zorrotzaurrerako proiektu 
jasangarri bat diseinatzea izan da helburu nagusietako bat, hau da, 
bertan garatuko diren jarduketek ingurumena errespetatu dezatela eta 



                                                                                          

 

 

etorkizuneko belaunaldiek mantentzeko modukoak izan daitezela. Era 
berean, orain arte mantendu den Bilbo eraldatzeko filosofia berarekin 
jarraitu nahi da, lehendik zegoen hiriaren berrerabilketan oinarritua.  
 
Hasiera batean, Planaren bidez 5.800 etxebizitza eraikitzea aurreikusten 
da, horien erdiak babestuak (BOE eta tasatuak, horietatik 1.125 inguru 
Visesarenak), baita 201.360 m2 eraiki jarduera ekonomikora xedatzea 
ere; nolanahi ere, datu horiek eremuaren garapenaren araberako behin 
betiko etxebizitza-kopuruaren arabera egokituko dira.  

 
Proiektuak eremuaren hiri-antolamenduko plan bereziaren eta 
hirigintzako jarduketa-programaren behin betiko onespena jaso du 
dagoeneko. EU1 Exekuzio Unitatearen Ituntze Hitzarmena ere behin 
betiko izaeraz onartu da eta birpartzelazio-proiektuak 2014. urte 
hasierako biltzarrean jasoko du hasierako onarpena. Gainera, Saitec SA 
enpresari esleitu zaio dagoeneko Zorrotzaurreko eremu mistoko 1. 
jarduketa integratuko 1. exekuzio-unitatearen urbanizazio-proiektua 
idazteko agindua; Zorrotzaurreko eremu mistoko leku libreen 
urbanizazio-aurreproiektua eta Zorrotzaurreko eremu mistoko 1. 
jarduketa integratuko 1. exekuzio-unitateko leku libreen urbanizazio-
proiektua idatzi eta diseinatzeko laguntza teknikorako lehiaketa ere 
esleituta dago dagoeneko. Horrez gain, Bilboko Udalak Kanala 
zabaltzeko eta Deustuko zubia eraikitzeko lanak eskaini zituen joan den 
ekitaldian. San Ignazioko zubiari dagokion lehiaketaren orria Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialaren 21. zenbakian argitaratu zen 2014ko urtarrilean.  
 
 

- Vega Galindo 
"Vega Galindo" Hiri Lurren Eremua degradazio sozioekonomiko 
nabarmena eta oinarrizko hiri-zerbitzuen gabezia dituen udalerriko gune 
bat da gaur egun. Planeamendu honen bidez, degradatuen dauden 
bizitegi-eremuen birmoldaketa eta birgaikuntza erraztu eta berregituratu 
nahi da: Simondrogas eremua eta Rivas kaleko eraikinak. Horrez gain, 
sustapen publikoko etxebizitzetara xedaturiko lurzorua bereganatu nahi 
da. Guztira 1.351 etxebizitza aurreikusten dira, prezio eskuragarria 
izango duten etxebizitzak sortu −Sestaoko herritarren gaitasun 
ekonomikoa kontuan hartuta− eta birgaitze-eremuko bizilagunak 
lekualdatu ahal izateko etxebizitzak eraikitzeko helburu bikoitzarekin. 
 
Sestaoko Kale Nagusiaren luzapena multzoaren ardatz gisa aitortu 
dadila da, funtsean, proposamenaren helburua; horretarako, eraikinaren 
bi aldeak eraikin bidez mugatuko diren hiri-izaerako bide bat sortu nahi 
da, finkapen berria udalerriaren erdigunearekin lotzeko helburuarekin, 



                                                                                          

 

 

betiere multzoaren nozioa galdu gabe. Galindo ibaiaren ondoan, bi 
eremuak batzen dituen oinezkoentzako pasealeku bat dago, atsedenleku 
gisa ere balio duena. Eremua bi Exekuzio Unitatetan banatuta dago: EU 
1 eta EU 2.  
 
Hirigintzako jarduketa-programa eta EU1 behin betiko izaeraz onetsita 
daude gaur egun, eta guztira 328 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da. 
Urbanizazio-proiektuaren eta birpartzelazio-proiektuaren behin betiko 
onespena dugu, eta deskontaminazio-jarduketak ere amaitu dira 
dagoeneko. Gainera, 2013ko apirilean lurrak mugitzen hasi ziren. 
Azaroan etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa eskuratu zen, eta 
abenduan urbanizazio-lanen lizitazio eta urbanizazio-lanen lehen fasea 
abiarazi zen.  

 
 
Gainera, Visesak garatutako jarduera behar bezala islatzen da obran 
eskainitako 621 etxebizitzen edo proiektuaren idazte-prozesuan nahiz obra-
prozesuan dauden 4.000 etxebizitzen kasuan. Jarduera honetarako 46 milioi 
euro baino gehiagoko inbertsioa egin zen 2013. urtean, eta beraz, Visesak 
ekonomiaren sektorea dinamizatzen lagundu duela esan genezake. Gainera, 
lurzoru gordinen edo azterketa-fasean dauden lurzoruen zorroak etorkizunera 
begiratzea ahalbidetzen dio Visesari honako udalerri hauetan: Amurrio eta 
Vitoria-Gasteizen (Araba); Leioan, Abadiñon, Portugaleten, Bilbon, Santurtzin 
eta abarretan (Bizkaia); eta Donostian, Eibarren, Irunen eta abarretan 
(Gipuzkoa). Guztira, Euskal Herri osoan 6.046 etxebizitza eraikitzea 
aurreikusten da. 
 
Visesaren zifrak Euskal Autonomia Erkidegoaren barneko etxebizitza 
babestuen sustapenean txertatzen baditugu, guztira, 2013an babes publikoko 
1.672 etxebizitza abiarazi direla ikus daiteke, Visesak kopuru osoaren % 29ko 
ekarpena egin duelarik. Amaitutako etxebizitzei dagokienez, 2013an 1.772 
etxebizitza amaitu dira, horien artean ia % 14 Visesarenak. 
 
Urte honetan zehar, Visesak zenbait sari jaso ditu: Gaztela eta Leongo 
Juntaren eraikuntza jasangarriaren IV. Saria, etxebizitza kolektiboaren 
kategorian, Bermeoko 50 BOE bioklimatikoen sustapenaren eraginez (baita 
2013ko higiezinen sustapen jasangarrienaren Endesa Saria ere); eta prebentzio 
eta lan arloko ekimen publiko onenaren Saria, Eraikuntzako Segurtasunerako 
Arkitektura Teknikoaren XVI. Sari Europarretan. 
 
Merkaturatze-eginkizunari dagokionez ere eraikuntza ikuspegitik bezain bizia 
izan da 2013. urtea. 
 



                                                                                          

 

 

Guztira 576 salerosketa-kontratu sinatu dira Visesaren eta etorkizuneko jabeen 
artean, eta 441 etxebizitzaren eskriturak egin eta entregatu dira. Ildo beretik 
jarraituz, Visesak zenbait formula berri bilatu nahi izan ditu pertsona 
eskatzaileei etxebizitza eskuratzen laguntzeko: bere sustapen batzuetan 
esleipen zuzenak, erosteko aukera ematen duten alokairuak edo epe 
atzeratuko salerosketak eskaini ditu. Lehen kontratuak urrian sinatu ziren, eta 
herritarren onespena izan zuten. Orain arte bezala, etxebizitza-eskatzaileek 
etxebizitza duina eskuratzeko eskubidea gauzatzeko eginkizun sendoa 
garatzen dute bezeroarentzako arreta-bulegoek. Guztira 1.827 esleipen-
jakinarazpen igorri dira eta ustezko bezeroei arreta eskaintzeko 2.026 hitzordu 
adostu dira.  
 
Aurreko urteetan ez bezala, 2013an esleipen-prozedurak abiarazten dituen 
Enplegu eta Gizarte Politiken Kontseilariaren agindua indarrean sartu ostean, 
VISESAk erosketa-araubideko esleipen-zozketak egin ditu 6 sustapenen 
esleipen-zozketetan beren borondatez izena emandako eskatzaileen artean, 
684 etxebizitza guztira. Gainera, Bolueta, Irun, Leioa, Barakaldo eta Eibarko 
sustapenen zozketak streaming bidez gauzatu ziren Visesa eta Irekiaren web 
orrien bitartez, horrela, esleipenetan gardentasun handiagoa bermatuz, 
zozketak zuzenean ikus baitzitezkeen. 
 
2013. urtean pisu pilotuak ireki dira 4 sustapen hauetan: Salburua 242 BOE eta 
Zabalgana 84 BOE Gasteiz, Pasaia eta Beasainen. Aurreko urteetan bezala, 
irekitako pisu pilotuek bisitari ugari izan dituzte, 537 pertsona gerturatu baitira 
horiek ikustera.  
 
Visesaren web orria www.visesa.com bezeroentzako komunikabide gisa 
sendotu da, etxebizitza babestuaren etorkizuneko jabeentzat nahiz 
hornitzaileentzat. Web orriaren bisita-kopuruak gora egin du 2012. urtearekin 
alderatuta, eta guztira 100.938 bisita izan ditu 2013an (276,54 bisita egunean).  
 
Visesak bezeroarengana hurbiltzeko apustua egin du, eta horren emaitza gisa, 
bezeroen asetze-indizea 6,5 puntukoa izan da, aurreko urtean bezala. Alderdi 
desberdinei buruzko iritziari dagokionez, balorazio guztiek horien onespena 
jaso dute; dena den, zerbitzuari eman zaion baliorik altuena azpimarratu behar 
da, 10etik 7,5 puntukoa.  
 
BERRIKUNTZA ETA JASANGARRITASUNA 
Visesak egunero egiten du lan eraikuntzaren esparruan erreferente izateko, 
ingurumena eta bereziki herritarra zainduko duen ikuspegi berritzaile eta 
jasangarri batetik. Garatutako proiektuek iraganaren eta geroaren arteko 
mugarria finkatu dute herritarren bizitza errazten eta hobetzen duten 
etxebizitzen sorreran, eta EAEko ezaugarri nagusi gisa jarduten dute EAEko 



                                                                                          

 

 

hiri-etxebizitzen kudeaketa eta eraikuntzarako teknika berriei dagokienez; 
horiek funtsezko hiru ardatz hauetan oinarritzen dira: industrializazioa, energia-
eraginkortasuna eta jasangarritasuna. 
 
Hurrengo urteetarako, Visesak PIME+s I+G 7 esparru-programak finantzatutako 
proiektu europarretan lan egiten jarraituko du, erkidegoen garapenean energia- 
eta gizarte-jasangarritasunaren esparruko jardun egokiaren eredu izateko 
helburuarekin (informazio gehiago: www.pimes.es), baita Osirys proiektuarekin 
ere, Materialen esparru tematikoari (NMP) dagokiona; izan ere, eko-materialak 
garatzea da haren helburua, barneko airearen eta itxituren "arnasgarritasuna" 
hobetzeko helburuarekin (informazio gehiago: http://osirysproject.eu). Hiri-
garapen jasangarriei dagokienez, Visesa 53 etxebizitzako sustapen hau 
abiarazteko lan egiten ari da Getxo Sarrikobason, betiere "ia energiarik 
kontsumitzen ez duen eraikina" betetzeko helburuarekin, 2020. urterako 
nahitaez betetzea zehazten duten Zuzentarau europarrekin bat etorriz.  
 
Industrializazioaren arloan, etxebizitza-eraikinen egiturazko sistema 
aurrefabrikatuei buruzko ikerketa-esperientziez eta altzairu-industrializazioari 
buruzko azterlanaz gain, Visesak izaera integraleko eraginkortasun 
energetikoaren eta industrializazioaren arloan aurrera egin nahi du eraikinaren 
bizitza osoaren zikloa aztertuz eta etxebizitza-sustapenetan analisi teorikoaren 
ezarpenean lan eginez. Hormigoi gainean gauzatutako esperientzien ondoren, 
beste material batzuetan oinarritutako industrializazioa aztertu da, hala nola, 
egurrean eta altzairuan oinarritua. 
 
Eraikinen jasangarritasunari eta energia-eraginkortasunari dagokionez, 
EHUrekin (Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Tenikoa) batera lan egin dugu 
etxebizitzen energia-eraginkortasunean aurrera egiteko helburuarekin, betiere 
obra berriko nahiz birgaikuntzetako aire-infiltrazioen azterlana oinarritzat 
harturik. 
 
Visesak jasangarritasunaren aldeko apustua egin du, eta horrek bere saria jaso 
du aurten, Visesak higiezinen sustapen jasangarrienaren Endesa saria jaso 
baitu Bermeon eraiki dituen 50 BOE bioklimatikoen eraginez.  
 
ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO 2013-2016 ALDIRAKO RENOVE PLANA 
Gaur egun, hiria oin berriko eraikinak eginez handitzearen eta zabaltzearen 
kultura urbanistikoa aldatzeko adostasun sozial zabala dago, bai eta horren 
ordez dagoeneko existitzen diren eraikinak eta espazio finkatuak birgaitzea, 
berritzea eta zaharberritzea bultzatzeko beharrari buruzkoa ere. Zentzu 
horretan, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak etxebizitzak birgaitzeko 2013-
2016 aldirako renove plana landu du; horrenbestez, eta duen esperientzia 



                                                                                          

 

 

kontuan hartuta, Visesak aktore nagusia izan beharko du estrategia berri hori 
sustatzeko eta gauzatzeko orduan.  
 
CO2 isurpenak % 20 murrizteko, energia-kontsumoa % 20 murrizteko eta 
energia berriztagarrien erabilera % 20 areagotzeko konpromisoak beteko dituen 
karbono gutxiko ekonomia sustatzeko Europa 2020 Estrategiaren barnean 
txertatzen den plan honek honako helburu nagusi hauek ditu: etxebizitza eta 
eraikinen energia-eraginkortasuna areagotzea, irisgarritasun-baldintzak 
hobetzea, kohesio soziala sendotzea eta enpleguaren sorrera sustatzea. 
 
Existitzen diren etxebizitzen beste gabezietako bat irisgarritasuna da. Eraikin 
guztien % 34 bakarrik dira irisgarriak, eta 2011ko Erroldaren arabera, % 24ek 
bakarrik dute igogailua. Horregatik, hiri-birgaitze politika berri bat ezartzea 
premiazkoa da, bai etxebizitzak bai eraikinak eta haien ingurua irisgarri egiten 
laguntzeko, hobekuntza horiek adineko pertsonen eta mugitzeko arazoak 
dituzten pertsonen eguneroko bizitzan daukaten eraginaz jabetuta. Era berean, 
ezin da ahaztu narriatuta dauden eta sozialki ahulak diren hiri-eremuetan esku 
hartzeak gizarte-kohesioa sustatzen duela, eremu horiek herrietan edo hirietan 
barneratuz. 
 
Azkenik, birgaitzea, gertuko enplegua eskatzen duenez, mikroenpresentzat eta 
bertako enpresentzat oso garrantzitsua da eta ekoizpen-ekonomia sustatzeko 
efektu biderkatzaile handia dauka. Hala, Etxebizitzak Birgaitzeko Renove Plana 
2013-2016 aldirako Enplegua Suspertzeko Programan ezarritako sei lerro 
estrategikoetako bat da. 
 
 
TOKIAN TOKIKO ERKIDEGOAN EGINDAKO INBERTSIOAK 
Eraikuntzaren sektorea ekonomiaren sektore nagusietako bat da. Visesaren 
kontratazio gehienak EAEko hornitzaileei egiten zaizkiela kontuan hartuta, 
azken urtean Visesak 46 milioi € inguruko inbertsioak/gastuak egin ditu bere 
jarduerak eragiten dituen gizarte, ekonomia eta ingurumen arloko inpaktu 
positiboarekin lotuta: 
 
 
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
Visesak bere sustapenetako segurtasun-baldintzak hobetzeko lanarekin eta 
ahaleginarekin jarraitzen du, eta beraz, baita laneko ezbehar-kopurua murrizten 
ere, EAEko Eraikuntzaren Sektoreko ezbehar-kopuruaren Indizeekin alderatuta. 
2013an, ezbehar-kopuruaren indizeak beheranzko joera mantendu du, eta 
EAEko eta Visesaren indizeen arteko erlazioa % 48,71koa da. 2007. urtetik ez 
da istripu mortalik izan eta 2013an 10 istripu arin gertatu dira; horrenbestez, 
2013a lan-istripu gutxien gertatu diren urte gisa kalifikatu dezakegu.  



                                                                                          

 

 

 
 
PROIEKTU SOLIDARIOAK 
Azkenik, proiektu solidarioak abiaraztearen aldeko apustua egiten eta 
erakundeko pertsonek proiektu horietan parte hartu dezatela sustatzen 
jarraitzen du Visesak.  
 
2013. urtean, Bolivian 2 aterpetxe eraikitzeko proiektua bete da, eta beraz, 
horiek 2012an eraikitako 3 aterpetxeei gehitu behar zaizkie. Horretarako, 
Euskadiko Mugarik Gabeko Arkitektoak Gobernuz Kanpoko Erakundearekin eta 
EFEL-CIAPA Fundazioarekin batera lan egin du; izan ere, horiek beren 
gurasoekin espetxeetan bizi diren 12 eta 18 urte arteko gazteak, umezurtzak 
eta/edo utzitako haurrak babesteko proiektu bat garatzen dute, horien 
oinarrizko premiei erantzunez eta birgizarteratzen lagunduz. 
 


