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2018. URTEKO ERDIALDEA BAINO LEHEN, IKUSKARTIZA 

TEKNIKOAK AZTERTUKO DU 50 URTETIK GORAKO 
ERAIKINEN KONTSERBAZIO-EGOERA  

 
 

• Gainera, irisgarritasun unibertsala eta energia-eraginkortasuna ere 
bultzatuko ditu. 
 

• EAEko udalak funtsezkoak izango dira EITa ezartzeko prozesuan. 
 
 
Datozen urteetan, 93.000 eraikin inguruk ikuskapen tekniko bat egin 
beharko dute etxebizitzen segurtasunaren, irisgarritasunaren eta energia-
eraginkortasunaren baldintzak neurtzeko.  
 
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan María Aburtok Eraikinen 
Ikuskaritza Teknikoa arautuko duen dekretu berrian (80/2014 Dekretua, 
maiatzaren 20koa) Eusko Jaurlaritzak egindako aldaketak azaldu ditu gaur 
Bilbon komunikabideen aurrean egindako agerraldian. Besteak beste, 50 urtetik 
gorako bizitegi-eraikinek zein birgaitzeko laguntzak eskatzen dituztenek, beren 
antzinatasuna alde batera utzita, EITa aurkeztu beharko dute udalean. Halaber, 
teknikarien irizpenak hala adieraziz gero, gabeziak zuzentzeko txostena ere 
aurkeztu beharra egongo da. 
 
EITa aurkezteko epeen egutegia ere malgutu da, orobat; orain arte hainbat tarte 
aurreikusita zeuden eraikinaren eraikitze-dataren arabera. Jaurlaritzak iragan 
astean onartutako araudiaren arabera, 2017ko ekainean 50 urtetik gora beteta 
dituzten eraikinek txostena aurkeztu beharko dute 2018ko ekaina baino lehen. 
Lehen fase hori amaituta, 50 urte betetzen dituzten eraikinek urtebeteko epea 
izango dute EITa aurkezteko. 
 
Txostenak 10 urteko balioa izango du, EITa egiten den egunetik hasita; hortaz, 
aldian-aldian berritu beharko da ikuskaritza. Aldi horretan Erabiltzeko eta 
Mantentzeko Plan bat izango dute, EITa egiten duten teknikariek beraiek 
prestatuta.  
 
Eraikinen egoeraren gaineko ezagutza handitzearren, kontserbazio-egoeraren 
azterketa jaso ez ezik, irisgarritasun-baldintzei eta eraikin osoaren energia-
eraginkortasunari buruzko datuak ere bilduko ditu EITak.  



 

 

 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren datuen arabera, EAEko 92.000 eraikin 
inguruk edukiko dituzte berrogeita hamar urte 2017ko ekainean –eta, 
horrenbestez, EITa udalean aurkeztu beharko dute 2018ko ekaina baino lehen– 
hau da, EAEko higiezinen % 53k baino gehiagok. Sailburuaren arabera 
«laguntza publikoen eskatzaileek EITa ere eduki beharko dutenez, oso 
litekeena da datozen urteetan autonomia-erkidegoko eraikinen ia bi herenek 
ikuskapen bat egin behar izatea».  
 
EITaren funtzionamendua eta jarduera 
 
Prebenitzeko eta informatzeko mekanismo bat da Eraikinen Ikuskaritza 
Teknikoa, eta hari esker jabeek eta administrazioek higiezinen egoera ezagutu 
ahal izango dute. Baimendutako teknikari batek egindako irizpen-txosten bat 
da, kontserbazioaren, irisgarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren 
baldintzak aztertzen dituena. 
 
Eraikinen bizitza erabilgarria bultzatzea du xedetzat EITak, baita bizitegi-
eraikuntzen prebentzio-, segurtasun-, eraginkortasun- eta erosotasun-balioak 
sustatzea ere. Horrez gain, herritarrek kontzientzia hartzea nahi du etxebizitza 
bizigarritasun-baldintza onenetan edukitzeak duen garrantziaz (etxebizitzak ez 
ditu bizilekuko lau hormak bakarrik hartzen bere baitan, eraikuntza osoa baizik).  
 
Horrenbestez, EITaren eginkizuna xede ikuskatzailetik harago doa, azterketa 
medikoen antzeko helburua baitu: eraikinen osasun-egoera ezagutzea, eta 
prebenitzea arazo bat larriegi bihurtu aurretik. «Azterketa bat garaiz egiteak 
etorkizunean arazo larriagoak izatea saihesten du, eta horiek, konpontzen 
zailagoak, edo baita konponezinak ere, izaten dira», adierazi du Aburtok 
 
Erantsi duenez, «EITari esker arazorik sortuko ez duten eraikinak izango 
ditugu, ez haietan bizi diren pertsonentzat, ez inguruan ibiltzen diren 
pertsonentzat; eraikin horietan baldintza onenetan bizi ahal izango gara; 
pertsona guztientzat izango dira irisgarriak, eta ez dute baliorik galduko 
denboraren igarotze hutsagatik». 
 
 
Dekretuak xedatzen duenez, arkitektoek eta aparejadoreek (arkitekto teknikoek) 
baino ezin dute EITa egin. Jabeek eta komunitateek nahi dutena kontratatu ahal 
izango dute kolektibo horren barruan lana egiteko. Halaber, ingeniariek edo 
ingeniari teknikoek sinatu ahal izango dute energia-eraginkortasunaren 
ziurtagiria. EITaren prezioa ez dago araututa, kontratatutako teknikariak 
zehaztuko du, hortaz.  
 
EITaren txostenak 5 jardun-maila ezartzen ditu eraikinaren egoeraren arabera. 
Lehenengo hirurek esku-hartze azkarragoa eskatzen dute, eta 4. eta 5. mailak 
gabezia arinei edo mantentzeko lanei dagozkie. 1. mailari dagokionez berehala 
esku hartu beharra dago (gehienez 24 orduko epean), 2. mailan oso premiazko 



 

 

esku-hartzeak egin behar dira (3 hilabete baino lehenago), eta premiazkoak 3. 
mailan (hamabi hilabete baino lehenago).  
 
Irizpenaren arabera birgaitzeko lanak egin behar direnean, jabetzak gabeziak 
zuzentzeko txostena ere aurkeztu beharko du udalean. «EITa jabe-erkidegoen 
laguntzen kasuan baino ez da aurkeztu beharko udalean, baina ez etxebizitza 
eraberritzeko banako laguntzetarako», nabarmendu du Aburtok.  
 
Erkidego batek ez baditu betebeharrak ezarritako epeen barruan gauzatzen, 
hirigintzako arau-hauste bat egingo du, eta zigortu ahal izango dute legeak 
ezarritako aurreikuspenen arabera. Udalek, orobat, ahalmena izango dute EITa, 
baita irizpenaren emaitzak ere, subsidiarioki gauzatzeko eta kostuak ondoren 
jabetzari ordainarazteko.  
 
Estatuko eta Euskadiko araudiaren arabera, udalek kontrolatu behar dute 
prozesua, hirigintza-diziplinaren eskumenen barruan sartuta baitago. Nolanahi 
ere, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du EITaren erregistro bateratua 
(Euskoregite), eta horretara igorriko dira ikuskaritza guztiak.  
 
 
Euskoregite web-plataforma 
 
EITari buruzko informazioa web-plataforma berezi baten bidez bideratuko da 
gehienbat, eta bi helbide hauen bidez egongo da bertan sartzeko aukera: 
www.euskadi.net/ite eta www.euskoregite.com. 
 
Plataforma horretan atal pribatu bat egongo da udalentzat, baina atal publiko 
handi bat ere edukiko du. Haren bidez, EITari buruzko datuak (eraikitze-urtea, 
aurkezteko epea, txostenaren emaitza) ezagutu ahal izango dituzte herritarrek 
higiezinaren helbidea sartuz gero.  
 
Gainera, informazio orokorra eta EITarekin zerikusia duten alderdi guztiei 
buruzko ohiko galderak ere jasoko dira, baita estatistiken atal bat ere.  
 
Teknikariek EITa egiteko nahitaez erabili behar duten aplikazio informatikoa 
eskuragarri egongo da aipatutako webgunean. Euskoregite plataforma 
ekainaren lehen egun baliodunean (hilak 2, astelehena) abian jartzea 
aurreikusita dago.  



 

 

 

 
 
 

NOLA JAKIN GURE ERAIKINAREN ADINA 
Dekretuak azaltzen duen moduan, eraikuntza guztiz bukatu zenetik igarotako 
denbora izango da eraikinaren adina. Honako agiri hauetakoren baten bidez 
egiaztatuko da data hori, lehentasuneko hurrenkeran:  
 
• Eraikinaren lehenengo okupazioko baimenak 
• Obren amaierako ziurtagiria 
• Obren lizentzia 
• Katastroan edo eraikinen erroldan ageri dena 
 
Nolanahi ere, Euskoregite atarian egongo da eskuragarri EAEko eraikin guztien 
oinarrizko informazioa, baita eraikitze-data ere. Higiezinaren helbidea baino ez 
da sartu behar informazioa eskuratzeko. Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailaren webgunearen bidez sar gaitezke atari horretan. 

 
 
 
 

NOLA EGIN EIT-A 
Profesional eskudunek baino ezin dute egin EITa; kasu honetan arkitektoek edo 
arkitekto teknikoek (aparejadoreek). Profesional horiek baino ezin dute osoki 
egin. Energia-eraginkortasunaren ziurtagiria, halere, ingeniariek edo ingeniari 
teknikoek sinatu ahal izango dute. 
 
Ez dago baimendutako langileen erregistro ofizialik. Titulazio hori duten 
profesional guztiek egin dezakete lan hori. Herritarrek askatasun osoa dute nahi 
duten profesionala aukeratzeko. 
 
EITaren zenbatekoa ez dago araututa; hortaz, baimendutako profesionalek 
banan-banan ezarritakoaren araberakoa izango da haren prezioa. 
Profesionalak aukeratzeko askatasuna dagoenez, jabeek nahi adina aurrekontu 
eska ditzakete, eta gehien komeni zaiena hautatu ahal izango dute. 

 
HERRITARRAK INFORMATZEKO KANPAINAK 

EITari dagokionez, eraikinaren kokapenari eta egoerari buruzko informazio 
publikoa eskura dezakete herritarrek www.euskoregite.com webgunean. Horrez 
gain, EITaren lerro orokorrak, funtzionamendua eta hainbat lotura interesgarri 
ere badaude bertan. 
 
Nolanahi ere, herritarrak informatzeko kanpaina zehatzak egingo ditu Eusko 
Jaurlaritzak, bereziki EITa datozen hilabeteetan aurkezteko beharra aurki bete 
behar duten komunitateentzat. 
 


