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Ilusiotik
konpromisora.

Ana Oregi Bastarrika
Ensanche 21 Zabalgunea elkarteko presidentea

9

Aurkezpena.
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Duela urtebete, ilusioz betetako
etorkizunaz hitz egiten genuen
orrialde hauetan, non Ensanche 21
Zabalgunea elkartea pieza estrategikoa
baita nazioartean posizionatutako hiri
arduratsuko eredu integratzaile bat
gauzatzeko.

Era berean, bere plan nagusia gorpuztu
du, alegia, Erdi Aroko hirigunean eta
Abetxuko, Adurtza, Arana, Ariznabarra,
Koroatzea, Anglo, Judimendi, San
Kristobal eta Zaramaga auzoetan hiri, gizarte- eta ingurumen-hobekuntzari
modu ordenatuan ekiteko bide-orria.

Gaur, Ensanche 21 Zabalgunea
elkarteak urrats erabakigarriak eman
ditu ilusio hori konpromiso bihurtzeko.
Memoria honen bidez, azken urtean
zehar garatutako ekintzak berrikusi
ahal izango dituzu, iturri komun
baten inguruan ardaztutakoak: gure
udalerriaren etorkizuneko hirigintza- eta
gizarte-garapenarekiko konpromisoa,
pertsonak eta gure bizilagunak
Elkartearen estrategiaren objektu eta
subjektu nagusi gisa hartuta.

Gure lanaren beste fokuetako bat
Hirigune Historikoa izan da. Bertan,
auzoko komunitateen eta agente
aktiboen eskutik, epe labur, ertain eta
luzerako berroneratze-bide bati ekin
ahal izan diogu.

Urtean zehar, ebazteko zain zeuden
birgaitze-laguntzak kudeatzen jarraitu
du Ensanche 21 Zabalguneak, eta
bizitegiak birgaitzeko laguntza eraginkor
bat bultzatzeko oinarriak ezarri ditu,
erakundeen arteko lankidetza oinarri
hartuta.

Salburua eta Zabalgana auzoen
garapenak; Ekobarrios planak; Enerpat,
MICAT, Agree edo Annex 75 bezalako
proiektuei lotutako berrikuntzek; gure
asmo handiko proposamenen helburu
izan diren Europako birsorkuntzaplanek
markatutako
itxaropenek;
edo plan espezifikoen aurrerapenek
(hala nola Abetxukoko El Áncoraren
eraikin zaharra berreskuratzeko eta
eraldatzeko proiektuak) Ensanche 21
Zabalganaren aginte-koadroa osatu
eta agerian uzten dute elkarteak gizaeskalako hiri bat diseinatzeko duen
konpromiso sendoa.

Ensanche 21 Zabalgunea birgaitze eta udal
lurzoruaren kudeaketarako sozietate bat
da, Vitoria-Gasteizko Udalak eratua. Bere
helburu nagusia Udalarekin lankidetzan
aritzea da, hiriaren birgaitzean,
berroneratzean eta berritzean, bai eta
bertako hedapen- eta berroneratzeeremuen plangintza gauzatzean ere,
udalerriko hirigintza- eta ingurumenantolamenduarekin bat etorriz.

11

Sarrera
eta jardun-eremua.
Ensanche 21 Zabalgunea,
bere eskumenen barruan,
honako hauez arduratzen
da:
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•

Eraikinen eta etxebizitzen birgaitzeari
eta hiri-berroneratzeari eta -berrikuntzari
buruzko udal politika garatzea eta
gauzatzea.

•

Vitoria-Gasteizko Udalaren etxebizitzapolitika kudeatzea (udal etxebizitza
publikoen
parkearen
zati
bat
barne), jabetza-araubidekoak zein
alokairukoak.

•

Era guztietako azterlanak egitea eta
era guztietako egintzak prestatzea
eta onartzea, udalaren ekimeneko
hirigintza-antolamendu,
-plangintza,
-garapen eta -kudeaketako tresnekin
zerikusia duten obra-, zerbitzu- eta
hornidura-kontratuak gauzatzeko.

•

Udal organoek onartutako plangintza
garatzea eta gauzatzea, dagozkion
hirigintza-kudeaketarako
eta
-egikaritzapenerako tresnen bidez;
eta, hala badagokio, desjabetzearen
onuradun izatea bere gain hartzea, eta
behar diren azpiegitura-, urbanizazioeta zerbitzu-hornidurako obrak egitea.

•

Hiri-urbanizazioaren, -berroneratzearen
edo -berrikuntzaren ondoriozko udal
orubeak besterentzea, edo horien
gainean plangintzak aurreikusten dituen
eraikin eta etxebizitzen eraikuntza
kontratatzea; bai eta urbanizazioa
osatzen duten zerbitzuak kudeatzea
eta ustiatzea ere, dagokion emakida
lortuko balu.

•

Titulartasuna bere gain hartzen duen
Lurzoruaren Udal Ondarea kudeatzea
hiria hedatu eta berroneratzeko
eremuetan.

•

Vitoria-Gasteizko Udaleko sail eta
zerbitzuekin lankidetzan aritzea, bai
eta beste administrazio batzuekin
ere,
hirigintzako,
birgaitzeko,
berroneratzeko, hiri-berrikuntzako edo
lurralde-antolamenduko
jardunetan;
eta onartzea Udalari edo beste
administrazio
batzuei
dagozkien
jardunen berri ematea, hala eskatzen
badiote.
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Gure Txokoa
Frai Francisco de Vitoria pasealekua 21 C
01007 Vitoria-Gasteiz
+34 945 16 26 00
e21@vitoria-gasteiz.org

Erdi Aroko Hiriguneko Arreta Bulegoa
Pintore kalea 45, behea.
01001 Vitoria-Gasteiz
+34 945 16 18 81
oficinacascohistorico@vitoria-gasteiz.org
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Bulegoen
kokalekua.

Udal sozietateak bi bulego
ditu hirian, birgaitzeari
eta etxebizitzei buruzko
informazio- eta aholkularitzagune gisa funtzionatzen
dutenak.
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Ekitaldi
honetan,
Administrazio
Kontseiluak
Sozietatearen bulego nagusiak (Gure Txokoa) Elvira
Zulueta Jauregira (Senda pasealekua 2an dago)
lekualdatzea onartu du.

15

Kokaleku berri hori 2022an
zehar hasiko da herritarrei
zerbitzua ematen, higiezina
berreskuratzeko eta egokitzeko
lanak amaitu ondoren.

1/
Etxebizitzak birgaitzea eta
hiri-berroneratzea hiriko
eremu finkatuetan.
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Ardatz estrategikoak.
2/
Udal sozietateak honako
ardatz estrategiko hauen
esparruan garatzen ditu bere
jarduerak:

Vitoria-Gasteizko Udalaren eta bertako
ondarearen kudeaketa interes publikoen
zerbitzura jartzeko.

3/

Etxebizitza babestuak sustatzeko hirigintzajardunak.

4/

Kolektibo kalteberak gizarteratzeari
lehentasuna emango dioten gizarte-ekintzak
garatzea.

04

5/

Hiria birgaitzeko eta berroneratzeko
berrikuntza sustatzea, nazioarteko
proiektuetan lankidetzan arituz.

6/
Erakunde publiko eta pribatuen arteko
lankidetza.
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Hauek dira Sozietatea zuzentzen duten
gobernu-organoak: Batzar Orokorra,
Administrazio Kontseilua, Presidentetza eta
Gerentzia.

Administrazio Kontseilua
10 kontseilarik osatzen dute.

2021ean ordezkarien 2 ordezkapen egin dira.

2021. urtean honela egon da eratuta
Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)

•

Iratxe López Aberasturi Saéz de Vicuña andreak
(EH BILDU GASTEIZ) Miren Larrion Ruiz de Gauna
andrea (EH BILDU GASTEIZ) ordezkatu zuen.

•

Amancay Villalba Eguiluz andreak (EH BILDU
GASTEIZ) Iratxe López Aberasturi Saéz de Vicuña
andrea (EH BILDU GASTEIZ) ordezkatu zuen.

César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
Saray Zárate Fernández andrea (EAJ-PNV)
Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
Gustavo Antépara Benito jauna (PP)
Oscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ)
Idazkaria: Jon Kepa Zarrabe García jauna

Ekitaldi honetan 9 Administrazio Kontseilu ohiko eta
ezohiko 1 egin dira.

19

Gobernu-organoak.

Batzar Orokorra
Udalbatzarekin bat dator; eta prozedurari eta erabakiak
hartzeari dagokienez, toki-araubidea arautzen duen
legeriaren aginduetara egokitzen da, bai ohiko bilerak
egiteko, bai ezohikoak egiteko.
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2021ean ohiko Batzar Orokorra eta ezohiko hiru Batzar
Orokor egin dira.

Presidentetza
Administrazio Kontseiluak presidentea hautatu eta
izendatzen du Kontseilua osatzen duten kideen artean.
2019-2023 legegintzaldian, presidentea Ana Oregi
Bastarrika andrea (EAJ-PNV) da.

Gerentzia
Gerentea Administrazio Kontseiluak izendatzen du,
presidentetzak proposatuta.
Gaur egun, gerentzia Jorge Manuel Ozcariz Salazar
jaunari dagokio.

20

Langileen zerrenda.

Ensanche 21 Zabalguneako talde tekniko, juridiko eta administratiboak
bere eginkizunak betetzeko konpromisoa duten langileen diziplina
anitzeko taldea osatzen du.
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18 lagunek osatzen dute taldea:
•

Gerente 1ek.

•

Sail hauetako 3 burutzak:
- Etxebizitza eta Obra Sailak.
- Birgaitze eta Berroneratze Sailak.
- Finantza eta Administrazio Sailak.

•

Goi-mailako tituludunak diren 4 pertsonak.

•

Erdi-mailako tituludunak diren 2 pertsonak.

•

2 kudeaketa-teknikarik.

•

6 administrarik.

21

Jarduera-txostena.
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A. Etxebizitza-birgaitzea eta hiriberroneratzea.
I. Etxebizitzak birgaitzeko laguntzak.
2021ean, ordaintzeko dauden laguntzak ordaindu dira; hain
zuzen, proiektatutako lanak egin direla justifikatzeko obraren
amaierako dokumentazioa aurkeztu duten eskabideenak, aurreko
ekitaldietako 2018ra arteko deialdiei (hori barne) dagozkienak.
Ordainketa horiek Ensanche 21 Zabalguneako Administrazio
Kontseiluetan onartu ziren, data hauetan egindakoetan:
•
•

2021eko uztailaren 28an
2021eko abenduaren 2an

22

2021ean ordaindutako laguntzak, guztira

497.450,89 €
Datuak ordaindutako guztizkoaren arabera aztertuta, taula honetan
ikus dezakegu guztira 49 espediente artatu direla, 372 eskabideri
dagozkienak; obra-amaierako zenbatekoa 4.783.346,20 € izan
da, eta ordaindutako guztizko laguntza 497.450.89 € izan da.

Egindako obra motaren arabera, nabarmentzekoa
da ordaindutako laguntzen zenbatekoaren %
35,16 igogailuak eraberritzeari dagokiola, eta %
29,54 horien instalazioei.

2021ean ordaindutako laguntzak, guztira
Obra mota

esp. kop.

eskabide
kop.

obraren amaierako
zenbatekoa

dirulag. zenb.

%

Igogailua jartzea

9

44

1.383.274,78 €

146.959,49 €

29,54%

Igogailua berritzea

18

190

2.253.829,23 €

174.880,14 €

35,16%

0 kota

2

43

159.040,91 €

23.890,65 €

4,80%

Banakakoa

2

2

14.336,02 €

1.933,30 €

0,39%

Inguratzailea

11

67

418.445,84 €

51.050,28 €

10,26%

Egitura

2

14

269.274,57 €

60.017,78 €

12,07%

18.903,44 €

Irisgarritasuna

Instalazioak

1

8

EIT

2

2

Etxebizitza eraberritzea

2

2

49

372

GUZTIRA

1.700,62 €

0,34%

1.000,00 €

0,20%

266.241,41 €

36.018,63 €

7,24%

4.783.346,20 €

497.450,89 €

100,00%

-
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laguntzak obra motaren arabera, 2012tik 2016ra

16.594,38 €

Ordaindutako zenbatekoa, ekitaldiz ekitaldi banakatua, aplikatu beharreko araudiaren arabera, honako hau izan da:
2012tik 2016ra, erreferentziazko laguntzen arauak honako hauek dira:
•

ALHAO, 110. zk., 2012ko irailaren 24koa: Vitoria-Gasteizko hirigune historikoan etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak
birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araua.

•

ALHAO, 118. zk., 2012ko urriaren 15ekoa (hiriaren gainerakorako): Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak
birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araua.

Hurrengo taulan ikus daitekeen legez, espediente 1i dagozkion 11 eskabide ordaindu dira; zenbatekoa guztira 16.594,38 € da.

Laguntzak obra motaren arabera, 2012tik 2016ra
esp.
kop.

Obra mota

Irisgarritasuna

GUZTIRA

eskabide.
kop.

obraren amaierako
zenbatekoa
-

dirulag. zenb.

Igogailua jartzea

-

-

Igogailua berritzea

1

11

0 kota

-

-

-

-

-

Banakakoa

-

-

-

-

-

1

11

128.638,63 €

128.638,63 €

-

%

16.594,38 €

16.594,38 €

100,00%

100,00%
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laguntzak obra motaren arabera, 2016

18.369,29 €
2016ko apiriletik
•

Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araua. 2016ko ekitaldia.
Hemen argitaratua: ALHAO, 41. zk., 2016ko apirilaren 13koa.

3 espedienteri dagozkien 20 eskabide ordaindu dira; guztira, 18.369,29 €.

Laguntzak obra motaren arabera, 2016
Obra mota

Irisgarritasuna

esp. kop.

eskabide
kop.

obraren amaierako
zenbatekoa

dirulag. zenb.

%

Igogailua jartzea

1

1

55.300,11 €

8.250,05 €

44,91%

Igogailua berritzea

1

6

202.830,91 €

7.158,07 €

38,97%

0 kota

-

-

-

-

-

Banakakoa

-

-

-

-

-

Inguratzailea

1

13

20.599,45 €

2.961,17 €

16,12%

GUZTIRA

3

20

278.730,47 €

18.369,29 €

100,00%
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laguntzak obra motaren arabera, 2017

146.060,13 €
2017. urtea
•

Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araua. 2017ko ekitaldia. Hemen argitaratua: ALHAO, 63. zk., 2017ko ekainaren 5ekoa.

Hurrengo taulan, 15 espedienteri dagozkien 93 laguntza-eskabide ordaindu direla ikusten dugu; guztira, 146.060,13 €.

Laguntzak obra motaren arabera, 2017
esp.
kop.

eskabide
kop.

obraren amaierako
zenbatekoa

Igogailua jartzea

6

29

986.893,70 €

92.792,18 €

63,53%

Igogailua berritzea

7

47

860.538,69 €

48.535,35 €

33,23%

0 kota

-

-

Obra mota

Irisgarritasuna

Banakakoa

-

-

%

-

-

-

Inguratzailea

1

9

38.039,10 €

3.031,98 €

2,08%

Instalazioak

1

8

18.903,44 €

1.700,62 €

1,16%

15

93

1.904.374,93 €

146.060,13 €

100,00%

GUZTIRA

-

dirulag. zenb.

-
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laguntzak obra motaren arabera, 2018

316.427,08 €
2018. urtea
•

Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen araua. 2018ko ekitaldia. Hemen
argitaratua: ALHAO, 81. zk., 2018ko uztailaren 13koa.

Hurrengo taulako datuen arabera, 30 espedientetako 248 eskabide ordaindu dira; guztira 316.427,08 €.

Laguntzak obra motaren arabera, 2018
esp.
kop.

Obra mota

eskabide
kop.

obraren amaierako
zenbatekoa

dirulag. zenb.

%

Igogailua jartzea

2

14

341.080,97 €

45.917,25 €

14,51%

Igogailua berritzea

9

126

1.061.821,00 €

102.592,34 €

32,42%

0 kota

2

43

159.040,91 €

23.890,65 €

7,55%

Banakakoa

2

2

14.336,02 €

1.933,30 €

0,61%

Inguratzailea

9

45

359.807,29 €

45.057,13 €

14,24%

Egitura

2

14

269.274,57 €

60.017,78 €

18,97%

EIT
Etxebizitza
eraberritzea

2

2

1.000,00 €

0,32%

2

2

266.241,41 €

36.018,63 €

11,38%

30

248

2.471.602,17 €

316.427,08 €

100,00%

Irisgarritasuna

GUZTIRA

-
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Vitoria-Gasteizko Udalak honakoa onartu du:
“Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegieraikinak birgaitzeko laguntzen deialdia 2020-2021
ekitaldirako”.

Vitoria-Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntzen deialdia 2020-2021 ekitaldirako.
Laguntza horiek kudeatu eta izapidetzeko, lankidetza-hitzarmen bat egin da Udalaren eta Ensanche 21 Zabalgunea udal
sozietatearen artean. Hitzarmen horren bidez, sozietate hori erakunde laguntzaile izendatu da Vitoria-Gasteizko etxebizitzak
eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko jarduketak sustatzeko laguntza ekonomikoak kudeatu eta izapidetzeko.
Deialdi honetarako gehieneko diru-zuzkidura 350.000,00 €koa da, eta horretarako onartutako oinarrietan ezarritakoaren
arabera ordainduko da.
Deialdia eta lankidetza-hitzarmena Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko urriaren 30ean egindako ohiko bilkuran onartu ziren
(ALHAO, 135. zk., 2020ko azaroaren 27koa); eta 3 espediente aurkeztu ziren (guztira 38 eskabide), taula honetan zehazten
den legez:

2021ean onartutako laguntzak
Obra mota
Birgaitze energetiko integrala eta
irisgarritasuna hobetzea
GUZTIRA

eskabide
cop.

Obraren amaierako
zenbatekoa

Dirulag. Zenb.

%

11

398.380,00 €

97.802,99 €

27,94%

15

366.351,51 €

141.008,64 €

40,29%

12

400.446,40 €

111.188,35 €

31,77%

38

1.165.177,91 €

349.999,98 €

100,00%

Aztertu eta egiaztatu ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko martxoaren 12an egindako ohiko bilkuran, 36 eskabideri
laguntzak ematea eta haietako 2 ukatzea ebaztea erabaki zuen.
Laguntza horiek 2022an ordainduko dira, obren amaiera justifikatzeko agiriak aurkeztu eta aztertu ondoren.
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II. Europako susperraldirako Next Generation EU programa.
2021ean, Europako Susperraldirako Planak (Next Generation EU) abian jartzeko eman beharreko pausoak
bete ditu. Plan horrek baliabide ekonomiko garrantzitsuak ditu; eta gobernu zentralak 2021eko apirilean
onartutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren oinarria da. Data horretatik urte amaierara
arte, Estatu osoan Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren aplikazioa arautzen duten hainbat
araudi argitaratu dira.
Plan horren funtsezko ildoetako bat 2. osagaia da, birgaitzera bideratuta dagoena, bere ikusmolde zabalean
(auzoko eremutik hasi eta eraikin eta etxebizitza mailako esku-hartzeraino), alokairu sozialeko etxebizitzei ere
helduz. Horretarako, eskala desberdinetan laguntzeko esparru bat eskaintzen duten hainbat erreforma eta
inbertsio programatzen ditu.
Euskadin, Next Generation funts horiek Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren bidez bideratuko
dira, bi bideren bidez:
•

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza: kaltebera gisa mugatutako eremuetako
(eremu degradatuak) auzo-jardunak.

•

Etxebizitza Sailburuordetza: bizitegi-eraikinetako jardunak.

2021eko azken hiruhilekoan, Eusko Jaurlaritza indarrean dagoen NEXT Funtsak kudeatzeko eta arautzeko
birgaitze-laguntzen agindu osagarria prestatzen aritu da, eta 2022ko hasieran onartzea aurreikusten da.
Data horretatik aurrera, Europako Funts horiek 1980. urtea baino lehen eraikitako bizitegi-parkearen birgaitze
energetikoa sustatzea espero da.
Vitoria-Gasteizen ahalik eta pertsona gehienengana iritsi behar denez eta ezarritako helburuak bete behar
direnez, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak lankidetza-esparru bat proposatu du Ensanche 21
Zabalgunearekin, Next Generation funtsetatik eratorritako laguntzak kudeatzeko eta izapidetzeko lana bere
gain hartzeko, bai eta Etxebizitza Sailaren birgaitzeko laguntzak aukeratzen dituzten kasuena ere. Hori guztia
hitzarmen baten bidez antolatu behar da; dokumentu hori gaur egun egiten ari dira..
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III. Hiria berroneratzeko Plan Nagusia.
2020an, Ensanche 21 Zabalguneak hiria berroneratzeko Plan Nagusia egiteari ekin zion. Dokumentu
horren bidez, antzinakotasuna dela-eta etxebizitza-parkeetan eta gune publikoetan kalitate-defizita duten
hiriko eremuetan esku hartzeko hainbat premia identifikatu nahi dira, datozen 20 urteetan egin daitezkeen
jarduketak zehazte aldera.
Plan horrek ibilbide-orri bat izan nahi du, Erdi Aroko hirigunean eta Abetxuku, Adurtza, Arana, Ariznabarra,
Koroatzea, Anglo, Judimendi, San Kristobal eta Zaramaga auzoetan hiri-, gizarte- eta ingurumen-hobekuntzei
modu ordenatuan ekiteko.
Plan Nagusia, gaur egun, dokumentu batez ere teknikoa eta etengabe berrikusten ari dena da, hiriko eremu
horietarako garatutako azterlan soziourbanistikoak oinarritzat hartzen dituena eta udal sailen ekarpenak
jasotzen dituena.
Plan horrek balio izan du Europako Next Generation EU programaren esparruan auzoak berroneratzeko
Interes Adierazpenak (gaztelaniaz MDIs) prestatzeko; bai eta birgaitzearen atalari dagokion dokumentazioa
prestatzeko ere Vitoria-Gasteizen hautagaitza honetarako: Europako Batzordeak sustatutako “2030erako
100 hiri adimentsu eta klimatikoki neutroak” misiorako.
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IV. Ekoauzoak proiektua: Vitoria-Gasteizko auzo kalteberen hiriberroneratzea, ekobirgaitzea eta biziberritzeaz.
Ensanche 21 Zabalguneak beharrezkotzat jotzen du eraikitako ondarea berroneratzeko eta birgaitzeko
jarduketak sustatzea, erabiltzaileek beren etxebizitzetan bizi-baldintza eta erosotasun-baldintza egokiak izan
ditzaten. Esku-hartze horiek hondatutako espazio publikoen hiri-berroneratze integrala ere barnean hartu
behar dute, ingurumen-, gizarte-, ekonomia- eta hiri-alderdiak hobetzeko helburuarekin.
Ildo horretan, eta Plan Nagusia oinarritzat hartuta, Ekoauzoak proiektuak 2021-2026 epealdian gara
daitezkeen jardunak ditu ardatz.
Ekimen horrek Next Generation funtsetarako egindako Vitoria-Gasteizeko interes adierazpen guztiak biltzen
ditu; eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza
eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzaren bitartez egindako proiektu honen baitan sartzen da: “Energia-balantze
nuluko auzoak (Nearly Energy Zero Neighborhood, NZEN) - OPENGELA programa: auzo kalteberetan energiabalantze ia nulua edo positiboa duten eta sute-arriskuaren aurrean seguruagoak diren eraikinak (bizitegiak
eta hirugarren sektorekoak) lortzera bideratutako neurri aktiboak eta pasiboak sartzea”.
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V. Erdi Aroko hirigunea birgaitzea.
2020ko maiatzean, Ensanche 21 Zabalguneak Vitoria-Gasteizko hirigune historikoaren gizarte-, ekonomia-,
hirigintza- eta ingurumen-beharrak sakon aztertuko zituen azterlan bat bultzatu zuen.
“Esku hartzen duten eragileen arkitekturaren definizioa, informazio-bilketa eta Vitoria-Gasteizko «hirigune
historikoa» ekosistemaren kudeaketa aurreraturako proposamenak” izeneko azterlan hori Erdi Aroko
almendrako hainbat udal zerbitzurekin, elkarterekin eta bizilagunekin lankidetzan egin zen, eta 2021ean
amaitu zen.
Hori egiteko, bilerak egin ziren Erdi Aroko hiriguneko 17 eragilerekin, Vitoria-Gasteizko Udaleko 33
sailekin eta beste erakunde publiko batzuekin. Era berean, 4 kontsulta-jarduera osagarri egin ziren auzoko
eragileekin (Aldabeko Auzogunea, Merkataritzako Mahaia, Ostalarien Elkartea eta Gasteiz Txiki eta Gaia
elkarteak).
Lan horri esker, ekintzen lehen dokumentu bat egin da; eta Erdi Aroko Hirigunea Berroneratzeko Mahaia
jarri da abian, udal teknikarien eta auzoko hainbat kolektibo eta eragileren arteko topagunea.
Mahai horren lehen bilera abenduaren 15ean egin zen; eta lankidetza-lanerako eta lan operatiborako izaera
tekniko eta herritarreko gunea da, Erdi Aroko hirigunearen berroneratze integralari eta parte-hartzaileari
lotutako estrategia eta proiektuak diseinatzeko, ezartzeko, horien jarraipena egiteko eta ebaluatzeko.
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B. B. Hirigintzako jardunak.
I. Salburua eta Zabalgana auzoen garapena.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) Salburua eta Zabalganako zenbait
sektoretarako planteatutako hirigintza-garapenaren esparruan, honako jarduketa
hauek egin dira 2021ean:
•

Vitoria-Gasteizko HAPOko Salburua eta Zabalgana eremuetako Ekipamendu
eta Etxebizitza Plana Urbanizatzeko Jarduketa Programaren (UJP) urbanizazioobrak espazioan eta denboran antolatzeko Plan Zuzentzailea egin da, Tokiko
Gobernu Batzarrak 2019ko irailaren 6an onartu zuena.

•

Salburua-Zabalganako UJPko 1. azpieremua (“Zabalgana 1”) urbanizatzeko
proiektuaren idazketa lizitatu eta esleitu da.

•

Salburua-Zabalganako UJPko 2. azpieremua (“Salburua 1”) urbanizatzeko
proiektuaren idazketa lizitatu eta esleitu da.
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Ensanche 21 Zabalguneak hirigintza-eskubideen
bi heren ditu, Salbura-Zabalganako Hitzarmenaren
bigarren eranskinari jarraiki, aprobetxamendu
gehigarri gisa, babes publikoko etxebizitzen
(2.222 etxebizitza) eta etxebizitza tasatuen (6.905
etxebizitza) tipologietan; birjarpen lurzatiez gain,
babes publikoko etxebizitzen (1.050 etxebizitza) eta
etxebizitza libreen (429 etxebizitza) tipologian.

Era berean, urbanizazio-proiektuak idatzi ondoren, Ensanche 21 Zabalguneak obren kostuaren bi heren ordainduko ditu.
Urbanizatzeko Jarduketa Planaren zenbatespenen arabera, obra horien kostu osoa 33 milioi euro ingurukoa izango da.
Gainera, Salburua eta Zabalgana Urbanizatzeko Jarduketa Proiektuaren (UJP) 1. aldaketa onartu da..
Aldaketa horren xedeak honakoak dira:
•

Denbora-programazioa eguneratzea eta malgutzea, Lurzoruaren Legearen zehaztapenei erantzuteko.

•

1. sektorearen —“Borinbizkarra” Zabalgana— Plan Partzialaren (2017) 8. aldaketa puntuala txertatzea, eta M43 bizitegilurzatia lekuz aldatzea, EM7 ekipamendu-lurzatitik Aldaialde hezkuntza-zentroa eraikitzeko lekua libratzeko.

•

Salburuako 12. sektorearen (Arkaiate) Plan Partzialaren 8. aldaketa puntuala txertatzea, RCP-17 lurzatiak, zuzkidurabizitokirako lurzatia eta EM-5 ekipamendu-lurzatia berrantolatuz, 12. eta 13. sektoreak lotzeko oinezkoentzako pasabide
bat jarri ahal izateko.

UJPren aldaketa hori behin betiko onartu zen Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko martxoaren 5ean hartutako erabakiaren
bidez (ALHAO, 2021eko apirilaren 7a).
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II. Beste sektore batzuk.
2021ean honako lurzati hauek esleitu dira:

“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektorea

“Larrein” 13. sektorea

2021ean honako lurzati hauek esleitu dira:

•

•

•

‘Larrein’ 13. sektoreko RC-11 bizitegi-lurzatia:
babes publikoko bizitegi-erabilera kolektiboa (72
etxebizitza) eta hirugarren sektoreko erabilerarako
400 metro koadro eraikiak.
“Larrein” 13. sektoreko RC-12 bizitegi-lurzatia:
babes publikoko bizitegi-erabilera kolektiboa (72
etxebizitza) eta hirugarren sektoreko erabilerarako
400 metro koadro eraikiak.

•
•

“Izarra” 10. sektorea
•

‘Izarra’ 10. sektoreko RC.PA-3f bizitegi-lurzatia:
babes publikoko bizitegi-erabilera kolektiboa (34
etxebizitza).

“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektoreko OR 4-7 bizitegilurzatia: babes publikoko bizitegi-erabilera kolektiboa (16
etxebizitza) eta hirugarren sektoreko erabilerarako 275
metro koadro eraikiak.
“Arechavaleta-Gardelegi”
19.
sektoreko
familia
bakarrekoak: familia bakarreko bizitegi-erabilera libreko
4 lurzati.
“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektoreko OR 5-4 bizitegilurzatia: babes publikoko bizitegi-erabilera kolektiboa (82
etxebizitza).

“Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” 11. BBPB
•

2021ean indarrean egon da Esmaltaciones San IgnacioPemco-ren hitzarmenaren jarraipen batzordea.
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III. Azterlan soziourbanistikoak.
2021ean, Arana, Anglo, Judimendi eta San Kristobal auzoetako hainbat kokagune eremu degradatu izendatu ditu Eusko
Jaurlaritzak, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan
ezarritako baldintzetan.
Ensanche 21 Zabalguneak, auzo horien azterlan soziourbanistikoak egin eta onartu ondoren, hala izendatzeko eskatu zuen,
birgaitzeko laguntzak beste hiri-ingurune batzuetan baino baldintza hobeetan lortu ahal izateko.
1980a baino lehen eraiki ziren auzo horietan zenbait baldintza daude, eta, horiei jarraiki, eremu degradatu gisa kalifikatu ahal
izan dira:
•
Errenta-mailak Euskal Autonomia Erkidegoko dagokion lurralde historikoko batez besteko errentaren % 80tik beherakoak
dira.
•
Langabezia-tasa Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-tasaren batez bestekoa baino handiagoa da.
•
Eraikinek honakoak dituzte: eraikuntza-kalitate eskasa, atarietara edota etxebizitzetara iristeko arazoak, isolamendu eskasa
edo nulua, eta patologiak eta hezetasunak unean-unean fatxadetan.
Vitoria-Gasteizko auzo horietako esku-hartze publikoak hiru helburu ditu:
•
Pixkanakako hondatzea gelditzea eta saihestea.
•
Bertako baldintza sozioekonomikoak, hirigintzakoak eta eraikuntzakoak hiriko gainerakoetara egokitzea.
•
Hirigintzaren, eraikuntzaren, jasangarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloko egungo arau-eskakizunak
betetzea.
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IV. El Áncora eraikina berreskuratzea
eta “Abetxuku hego-mendebaldeko
egoitzaldea” 12. BBPB berraktibatzea.
Udaleko Lurralde eta Klimaren aldeko Ekintzako Sailaren eskariz, Ensanche 21
Zabalguneak Vitoria-Gasteizko Udalarekin lankidetzan jardungo du Abetxuku
auzoko “El Áncora” antzinako irin fabrika birgaitzen eta egokitzen.
Sozietateak 1853. urtean eraikitako eta ondare-balio nabarmena duen
eraikin hori birgaitzeko beharrezkoak diren lanak identifikatuko ditu. Gainera,
birgaitze-lan horien iraupenaren estimazioa egingo du, eta egin beharreko
lanen balorazio ekonomikoa egingo du.
Lankidetza hori Ensanche 21 Zabalgunearen helburu sozialaren terminoetan
kokatzen da, haren Estatutuen arabera. Estatutuek honako hau jasotzen dute:
“Sozietatearen helburua izango da Vitoria-Gasteizko Udalarekin ahalik eta
modurik zabalenean lankidetzan aritzea hiria birgaitzeko, berroneratzeko eta
berritzeko...”.

44

C. Sozietatearen ondarea kudeatzea.
I. Eraiki gabeko ondarea.
1. Ensanche 21 Zabalgunearen jabetzako lurzoru erabilgarriak.
Udal sozietateak, gaur egun, lurzatiak eta orubeak ditu, honako eraikuntza-eskubide hauekin.
E21z-ren jabetzako lurzoru erabilgarriak, bizitoki eta hirugarren sektoreko erabilerak
Bizileku-erabilera

Beste batzuk: hirugarren sektorea
BOE
BOET
ELK
FBEL
etxebizitzak etxebizitzak etxebizitzak etxebizitzak
gehienez
gehienez
gehienez
gehienez

Erabilgarri
sestra
gainean

Erabilgarri
sestra
azpian

Birpartzelazio eremutik kanpo

1.063 ud.

14 ud.

285 ud.

13 ud.

7.308,11 m2

5.105,00

Birjarpen orubeetan

1.050 ud.

39 ud.

427 ud.

0 ud.

3.100,00 m2

2.691,00

Birpartzelazio eremuaren
barruan

2.222 ud.

6.905 ud.

0 ud.

0 ud.

0,00 m2

0,00

E21Zren JABETZA GUZTIRA

4.335 ud.

6.958 ud.

712 ud.

13 ud.

10.408,11 m2

7.796,00

BOE
ELK

Babes ofizialeko etxebizitzak
Etxebizitza libre kolektiboak

BOET Babes ofizialeko etxebizitza tasatuak
FBEL Familia bakarreko etxebizitza libreak

2. Babes ofizialeko etxebizitzetarako lurzatiak berreskuratzea.
2009ko eta 2010eko ekitaldietan, Sozietateak lurzatiak saltzeko hainbat prozedura egin zituen babes ofizialeko etxebizitzak
(BOE) eraikitzeko.
Aipatutako lurzatiak saltzeko konpromisoak kontratu pribatuetan gauzatu ziren; eta horietatik 11ren eskritura publikoak egiteko
zain geratu ziren, eta 900 BOE baino gehiago eraikitzeko higiezinen sustapenen garapena blokeatu egin zen.
2020ko ekitaldian, eta Arabako Eraikuntza arloko Enpresaburuen Batasunaren (gaztelaniazko siglak UNECA) bitartekaritzarekin,
Ensanche 21 Zabalguneak akordioa lortu zuen 8 esleipendunekin, eta egoera desblokeatzea eta lurzati horietako 9 Sozietateari
itzultzea lortu zuen. Horri esker, lurzorua saltzeko prozedura berriak hasi ahal izan dira, 730 BOE baino gehiago eraikitzeko.
Une horretatik aurrera eta 2020ko urritik aurrera, Ensanche 21 Zabalguneak berreskuratutako lurzatietatik 5 enkantera atera ditu,
eta horietako lau esleitu dira (bat dagoeneko ekitaldi honetan eskrituratu da).

45

II. Ondare eraikia.
1. Etxebizitza-parkea.
1. Inbentarioa.
Sozietateak hiriko hainbat auzotan kokatutako 404 etxebizitza
kudeatzen ditu guztira. Horietatik 357 bere jabetzakoak dira, eta
gainerako gehienak Vitoria-Gasteizko Udalarenak.

Era berean, Udalak Ensanche 21
Zabalgunearen jabetzako 2 etxebizitza
kudeatzen ditu:
E21ZEN
JAB.

Ensanche 21 Zabalguneak kudeatutako
etxebizitzak, auzoka
Guztira
Abetxuko

E21ZEN
JAB.

UDAL.
JAB.

Beste
batzuen
jab.

1

1

0

0

Aretxabaleta

56

56

0

0

Hirigune historikoa

123

98

23

2

4

2

2

0

Koroatzea
Zabalgunea

4

4

0

0

192

192

0

0

Txagorritxu

2

2

0

0

Zaramaga

8

2

6

0

San Kristobal

7

0

7

0

Sansomendi

7

0

7

0

404

357

45

2

Errekaleor

GUZTIRA

Koroatzea

1

Lakua Arriaga

1

GUZTIRA

2
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Ensanche 21 Zabalguneak kudeatzen dituen etxebizitzekin
lotutako beste datu interesgarri batzuk:

Ordaindutako erkidego-kuotak

Etxebizitzak prest jartzea

83.232,58 €

124.181,98 €

Jabeen erkidegoen
kudeaketa

14 auzo-erkideak
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•

Erkidegoetako gorabeherak

140 esku-hartze egin dira 44 erkidegotan, eta kostua 150.653,24 € ingurukoa izan da.
Etxebizitzak mantentzea
Sarrailagintza
Galdarak
Etxetresna elektrikoak
Saneamendua eta pintura
Iturgintza
Berokuntza
Arotzeria
Intrusioaren aurkako
ateak
Igeltserotza
Beirateria
Elektrizitatea
Atezain automatikoa
Antena
Hainbat

13
13
13
8
8
7
6

Elementu komunak mantentzea

Eraikinak birgaitzea

Atariko atea
Atezain automatikoa
Elektrizitatea
Galdara
Gasa
Intrusioaren aurkako atea
Iturgintza

Fatxada
Teilatua
Igogailua
Integrala
Ataria eta fatxada
Egitura

6

9
7
4
3
2
2
6
33

2
8
2
2
1
1
16

2
2
2
2
1
9
92

•

Ordaindutako erkidego-kuotak
•
Erkidego-kuotak 83.232,58 €-koak izan dira.

•

Etxebizitzak prest jartzea
Guztira 4 etxebizitzaren bizigarritasuna egokitu da, eta beste 2 prest jartzeko prozesuan daude. Lan horiek 124.181,98 €
inguruko kostua izan dute

•

Jabeen erkidegoen kudeaketa
Ensanche 21 Zabalguneatik 14 auzo-erkidegoren presidentetza-administrazioa egiten da.
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1.2 Etxebizitza-parkearen kudeaketa.

1.2.1

Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programa 2019-2022.

Ensanche 21 Zabalguneak gazteentzako alokairuko etxebizitzak sustatzeko programa bat jarri du abian. Lehenengo programa
horrek 3 urteko iraupena izango du hasiera batean, eta etxebizitza duina izateko eskubidea asetzeko higiezinen merkatuan sartu
ezin diren 36 urtetik beherako pertsonen eskaerari erantzuten lagundu nahi du.
Hasiera batean, programak guztira 10 etxebizitza bideratu nahi izan ditu gazteentzat. Horietako lau oraindik ezin izan dira atxiki,
legez kanpo okupatuta daudelako. Ondoren, etxebizitza gehiago sartu ahal izango dira, Sozietateak birgaitutako higiezin gehiago
dituen heinean.
Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programaren helburuak honako hauek dira:

1/

2/

Udal ondareko etxebizitzen funtzio sozialean laguntzea,
etxebizitza horietako batzuk alokairu-erregimenean
jarriz.

Gazteek etxebizitza duina eta egokia izateko duten
eskubideari erantzuten laguntzea, alokairuko etxebizitza
bat esleituz, etxebizitza eskuratzeko modu hori formula
egokiena dela ulertuta.

3/

4/

Programa horren hartzaile diren gazteen diru-sarreren
mailara egokitutako alokairu-errenta sustatzen
laguntzea.

Eskaintzen diren etxebizitzak dauden auzoetan
belaunaldien arteko baterako existentzian laguntzea.

2021ean, programa horretan sartutako 3 etxebizitza esleitu dira guztira.
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1.2.2

Gerora sortutako bizitegi-bazterketako egoeran dauden familientzako alokairuko etxebizitzen programa.

2020ko martxoan, Ensanche 21 Zabalgunea Sozietateak eta Udaleko Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailak akordio
bat sinatu zuten, gerora sortutako bizitegi-bazterketako egoeran dauden familiei alokairuko etxebizitzak esleitzeko prozedura
bat ezartzeko.
Berariazko premia horiei erantzuteko, lankidetza-metodologia bat ezarri da, alokairuko etxebizitzak merkatu librekoak baino
zertxobait merkeago eskaintzen dituena; eta Gizarte Politiken Sailak etxebizitza bakoitzerako profil egokiena identifikatu du.

Hartzaileak:

Sartzeko baldintzak:

•

•

Utzarazpen-prozedura batean sartuta dauden
bizikidetza-unitateak, alokairua ez ordaintzeagatik.

•

Etxebizitza publikoaren eskatzaileak.

•

Etxebizitzaren alokairua ordaindu ahal izateko dirusarrera nahikoak dituzten bizikidetza-unitateak.

•

Etxea antolatzeko trebetasunak dituzten eta
tutoretzarik edo gainbegiratzerik behar ez duten
bizikidetza-unitateak.

Seme-alaba adingabeak dituzten bizikidetzaunitateak edo, salbuespen gisa, gurasoen mendeko
adin nagusiko seme-alabak dituztenak, gerora
etxebizitza galdu dutenak.

Gaur egun, lankidetza horri esker, Ensanche 21 Zabalgunearen jabetzako 15 etxebizitza atxiki zaizkio programa horri, eta guztiak
egoera ahulean dauden familiei alokatuta daude.
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1.2.3
Etxebizitzak lagatzea Alokabide programari,
kalteberatasun-egoeretarako.
2020ko urtarrilean, Ensanche 21 Zabalguneak hitzarmen
bat sinatu zuen Alokabiderekin, Eusko Jaurlaritzaren
sozietate publikoarekin; eta, horren bidez, bere jabetzako
etxebizitzak lagatzen ditu, ondoren alokatzeko.
Orain arte, Ensanche 21 Zabalguneak 5 etxebizitza
jarri ditu, Udal Bizigune programako etxebizitza
eskuratzeko indarrean dagoen araudian aurreikusitako
baldintzak betetzen dituzten eta Etxebizitza Eskatzaileen
Erregistroan errentamendu-erregimenean inskribatuta
dauden pertsona fisikoei eta bizikidetza-unitateei
errentan eman zaizkienak.

1.2.4

Etxebizitzen beste lagapen batzuk .

Ensanche 21 Zabalguneak Arabako Gurutze Gorriari
3 etxebizitza laga dizkio guztira, bi erakundeek VitoriaGasteizko udalerrian dauden etxebizitza sozialen
premiei erantzuteko sinatutako hitzarmenaren ondorioz.
Etxebizitza horiek “Europa 2015 Krisi Humanitarioko
Errefuxiatuak” kolektiboko pertsonei eta familiei harrera
egitearen ondorio dira.
Parte hartzen duen alde bakoitzaren jarduna
koordinatzeko, horretarako sortutako jarraipenbatzordea urtean behin biltzen da aldizka.
Bestalde, Sozietateak etxebizitza bat dauka VitoriaGasteizko Udalari lagata, gizarte-larrialdiko beste egoera
batzuei erantzuteko.
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2. Lokalen parkea.

Auzoa

2.1 Inbentarioa.
Ensanche 21 Zabalguneak 180 lokal ditu, ia guztiak hirigune
historikoan eta hedatzen ari diren Zabalgana eta Salburua auzoetan.

Hirigune historikoa
Salburua
Zabalgana
Ariznabarra

Guztira
70
33
76
1

180

2.2 Lokalen parkearen kudeaketa.
Lokalen multzoa hainbat modutan kudeatzen da:
2.2.1 Lokalak hirugarrenei alokatzea edo saltzea.
•

o Hirugarrenei zuzendutako lokalak (alokairuan edota erosketan) kudeatzeko prozedurak hiriak ikuspegi
sozioekonomikotik une bakoitzean zituen premien arabera ezarri dira.

•

Alokairu edota salmenta horien kudeaketa hainbat formularen bidez egiten da:
- Alokairuak eta salmentak tokiko higiezinen agentzien bidez kudeatzea.
- Enkanterako deialdiak.
- Alokairu-programa, erosteko aukerarekin.

Lokalak alokatzeko programa, erosteko aukerarekin
Erdi Aroko hirigunean jarduera ekonomikoa berreskuratzeko eta hiriko auzo berrietan negozioak hurbileko
merkataritza sustatuz ezartzea sustatzeko erronkarekin, Ensanche 21 Zabalguneako Administrazio Kontseiluak
otsailean bere titulartasuneko lokal batzuk alokairuan eta erosteko aukerarekin esleitzeko deialdia onartu zuen.
Hiriko gune horiek aukeratzean, Sozietate horrek tokiko merkataritza hobetzeko duen aukerari erreparatzen zitzaion.
Horretarako, alokairu-baldintzak ezarri ziren bertako lokaletan, merkatuko lokalen aldean argi eta garbi onuragarriak
zirenak.
Prozeduraren ondorioz, 10 lokal esleitu dira: bi Salburuan, sei Erdi Aroko hirigunean eta bi Zabalganan; horietatik 5ek
2021eko abenduaren 31n egin zuten kontratua.
Programarako eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, 12 informazio-eskaera berri jaso ziren; eta, beraz,
prozesuarekin jarraitzearen aldeko apustua egin da, hasierako deialdiko baldintza berberetan eskaera-ordenaren
arabera lokal berriak esleituz.
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2.2.2 Vitoria-Gasteizko Udalari lokalak eta beste jabetza
batzuk lagatzea.
Udaleko Ogasun Sailak eskatuta, ekitaldi honetan honako
higiezin hauek Udalari ematea izapidetu da, jabetzaerregimenean:

Errementari kaleko 30 eta 32ko eraikina (Ruiz de Vergara
jauregia)
Zapatari kaleko 33ko behe-solairuko ezkerreko merkataritzalokala
Zapatari kaleko 33ko lehenengo solairuko C lokala
Zapatari kaleko 33ko bigarren solairuko C lokala
Pintore kaleko 94ko 1. lokala
Pintore kaleko 94ko 2. lokala
Pintore kaleko 94ko 3. lokala
San Bizente Paulekoaren kaleko 23ko behe-solairuko
eskuineko lokala

Pintore kaleko 47ko behe-solairuko merkataritza-lokala
Portikada plazako 2ko 1. lokala
Hedegile kaleko 38ko lokala
Hedegile kaleko 40ko lokala
Zapatari kaleko 39ko lokala
Zapatari kaleko 45-Ako lokala
Errementari kaleko 31ko lokala
Errementari kaleko 35-Bko lokala
Errementari kaleko 70eko lokala

Hirigunea

Salburua

Zabalgana

Ariznabarra

Alokatua

6

-

2

Alokatuta, erosteko aukerarekin

5

1

-

2021eko Alokairu Programa (erosteko aukerarekin)

4

1

-

-

5

Udalari lagata

7

8

13

-

28

22

-

-

-

23

Prekarioa

4

1

-

1

5

Erabilera propioa

2

-

-

-

2

20

22

61

-

103

70

33

76

1

180

Hirugarrenei lagata

Hutsik

8
-

6
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3. Garaje-plazen parkea.
3.1 Inbentarioa.
Salburua
Alokatua
Hutsik

3.2 a.

Zabalgana

Guztira

0

6

6

42

45

87

42

51

93

Garaje-plazen parkearen kudeaketa

2021eko ekitaldian 6 garaje-plaza besterendu
dira, guztira 88.500 €-ko zenbatekoarekin.
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D. Azterlan- eta berrikuntza-ildoak.
I. ENERPAT SUDOE proiektua.

1/
Berotegi-efektuko gasen emisioak
gutxienez % 40 murriztea (1990eko
mailekin alderatuta).

2/
Gutxienez energia berriztagarrien %
27ko kuota izatea.

3/
Energia-eraginkortasuna gutxienez % 27
hobetzea.

Vitoria-Gasteizko Udalak, Ensanche 21 Zabalgunearen bitartez,
ENERPAT SUDOE (ENergía Eco-Rehabilitación en PATrimonio)
proiektuan parte hartu du, Interreg SUDOE Programaren lehen
deialdiaren baitan; antzinako eraikinen eraginkortasun energetikoa
hobetzeko eko-zaharberritze materialak erabiltzeko helburuarekin, eta,
aldi berean, haien bereizgarri den ondare-balioa zainduz.
Proiektu horren esparruan, Hedegile kaleko 119. zenbakian dagoen
higiezina birgaitu ondoren, eraikinean ezarritako Monitorizazio eta
Kontrol Sistema (MKS) garatzen ari dira, birgaitzearen ondoren haren
energia-eraginkortasunaren errendimendua eta hobekuntza-ratioa
neurtzen dituena.
Eraikineko
bero-inguratzailearen
energia-eraginkortasunaren
hobekuntza portzentuala, ekonomikoa eta teknikoa ezagutzeko
aukera emango du MKSk, erabiltzaileak etxebizitzetako azpisistema
dinamikoekin (aireztapen-sistema, UBS eta berokuntza) elkarreraginean
jarduten baitu. Gainera, eraikineko inguratzaile termikoaren portaera
karakterizatzeko proba esperimentaletan erabilitako MKSen
estandarizaziorantz aurrera egitea ahalbidetuko duten azterlanak egitea
ahalbidetuko du. Horrela, benetako datuak lortzen dira teknologia
fidagarriekin, Bero Galeraren Koefizientea (HLC) modu zorrotzagoan
zenbatesteko.
Monitorizazio-proiektua bat dator Europar Batasunak mahaigaineratu
duen ibilbide-orriarekin; ibilbide-orri hori 2050ean ekonomia
hipokarboniko lehiakorra izaterantz bideratua dago eta, aldi berean,
2030erako hiru helburu nagusi ezartzen ditu.
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II. AGREE proiektua.
Vitoria-Gasteizko Udalak, Ensanche 21 Zabalgunearen bitartez, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin, IHOBErekin (Udalerri
Jasangarrien Euskal Sarearen Idazkaritza Teknikoa), Udalsarea 2030ekin, Tecnaliarekin eta Donostiako eta Basauriko hirigintzasozietateekin batera, Europako AGREE proiektuan parte hartzen du.
Euskadiko bizitegi-etxebizitzen eraikin pribatuen energiaren modernizazio eraginkorrerako inbertsioak bultzatzea du helburu;
eskaria aktibatzeko eta gehitzeko mekanismo berritzaileak, gobernantza hobea eta finantzaketa-irtenbide pertsonalizatuak
garatuz eta hedatuz.
Ekitaldi honetan, aurretiko azterlanak amaitu dira, Adurtza eta San Kristobal auzoetako 160 bizitegi-eraikinetarako bereziki
diseinatutako konponbideak jasotzen dituztenak, bai fatxaden birgaitze energetikorako, bai igogailuak instalatzeko eta
irisgarritasun unibertsala hobetzeko.
Azterlan horietan, eraikin bakoitzerako behar diren obren zenbatespen ekonomikoak egiten dira, bizilagunentzat erreferentzia
izan daitezen beren eraikinak birgaitu nahi izanez gero erabakiak hartzeko.
2021ean, Ensanche 21 Zabalgunea harremanetan jarri da 60 erkidego interesdunetako ordezkariekin (horien artean, 7 finkaadministrazio); guztira, 600 etxebizitza dira, hau da, azterlanaren eremuaren barruan dagoen guztizkoaren % 40, gutxi gorabehera.
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III. ANNEX 75 proiektua.
Ensanche 21 Zabalguneak 4 urte daramatza Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, “IEA EBC Annex 75 - Cost-effective
Building Renovation at District Level Combining Energy Efficiency & Renewables” proiektuaren garapenean.
Proiektu horrek barrutian dauden bizitegi-eraikinetan karbono-emisioak eta energia-erabilera murrizteko estrategia errentagarrien
ikerketa bultzatzen du, energia-eraginkortasuneko neurriak eta energia berriztagarriaren erabilera sustatzeko beste batzuk
konbinatuz.
Eraikinak berotegi-efektuko gasen igorpen-iturri garrantzitsuak dira, eta energia-kontsumoa eta horri lotutako emisioak modu
errentagarrian murriztea bereziki zaila da egungo eraikin-parkerako, batez ere oztopo arkitektoniko eta teknikoak daudelako.
Proiektuaren helburuak::
•

Estrategia errentagarrietarako dauden eta sortzen ari diren aukera teknologikoen ikuspegi orokorra ematea..

•

Hiri-barrutietan aplikatuko den metodologia garatzea, estrategia errentagarriak identifikatzeko.

•

Ebaluazio-tresnak garatzea/egokitzea, metodologia aplikatzen laguntzeko.

•

Ereduzko kasuen azterlanak biltzea eta jardunbide egokienen adibideak biltzea.

•

Gomendioak ematea arduradun politikoei eta energiarekin zerikusia duten enpresei eta eraikinen jabe/inbertitzaileei,
berrikuntza-estrategia errentagarriak hartzean nola eragin dezaketen azaltzeko.

Ekitaldi honetan, Vitoria-Gasteizko Adurtza auzoko bizitegi-eraikuntzari buruzko datuak hartzeko lanak egin dira.
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IV. Vitoria-Gasteizko Etxebizitza
Behatokia.
Ensanche 21 Zabalguneak Vitoria-Gasteizko Etxebizitza
Behatokia jarri du abian, udalerriko etxebizitzen egoerari
buruzko datuak, mapak eta adierazleak biltzen dituen
web-plataforma berria.

egungo datu estatistiko eta historiko esanguratsuenak
dituzten adierazleak aurkitzeaz gain, honako hauekin
lotutako gaikako 6 mapatarako sarbidea eskaintzen da:
•

Lurzoruaren erabilgarritasuna.

Tresna horrek etxebizitzaren arloko informazioa
eskuratzeko eta transferitzeko aukera ematen du,
eremu publikoan erabakiak hartzeko prozesurako
laguntza gisa, eta informazio hori eskuratzeko eskubide
unibertsalari laguntzen dio.

•

Etxebizitza-parkea.

•

Alokairuko etxebizitza.

•

Etxebizitza berria eta erabilia.

•

Egoera sozioekonomikoa.

•

Vitoria-Gasteizko
Orokorra.

Gaikako mapa, grafiko, taula eta txostenen bidez
erakutsitako eduki interaktibo eta multimediak modu
arin eta intuitiboan laguntzen du hura ulertzen; hala,
herritarren, ordezkari publikoen, gizarte-eragileen eta
sektoreko profesionalen informazio-eskaerei erantzuten
zaie, gure hiriko etxebizitzen errealitatea ahalik eta
gardentasun handienarekin islatzeko asmoz.
Behatokiak hainbat iturritatik datorren informazioa du:
Vitoria-Gasteizko Udala bera, EUSTAT, Etxebizitzaren
Euskal Behatokia, Erregistratzaileen Elkargoa eta
higiezinen merkatuari buruzko hainbat webgune,
baita Ensanche 21 Zabalguneako datu propioak ere.
Informazio hori guztia aztertu eta bereizi egiten da,
ingurune erraz eta erakargarri batean erakusteko, ahalik
eta xehetasun maila handienarekin.
Webgune berri horretan, Etxebizitza Behatokian bildutako

Hiri

Antolamenduko

Plan

Administrazio Kontseiluak, abenduan egindako bilkuran,
prozedura ireki bat onartu zuen, Behatokiaren webplataformari funtzionaltasun eta datu berriak gaineratuko
dizkion zerbitzu teknikoa kontratatzeko.

.
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V. Europako MICAT proiektua.
Ensanche 21 Zabalguneak MICAT – Multiple Impacts Calculation Tool
proiektuan parte hartzen du; Europako funtsekin finantzatutako Horizonte
2020 ikerketa- eta berrikuntza-lana da hori. Energia-eraginkortasuneko
neurrien inpaktu eta onura anitzak hiru gobernantza-mailatan (Europakoa,
naziokoa eta tokikoa/eskualdekoa) zenbatesteko ikuspegi integrala eta
erabiltzeko tresna erraza garatzea du helburu.
MICAT proiektuak hiru hiri (Calvià, Vitoria-Gasteiz eta Tartu) hautatu ditu
MICATool Hiri Pilotu gisa; tresna tokiko eragileekin batera garatu eta
baliozkotzeko, bai eta energia-eraginkortasuneko neurriek beren politika
klimatikoetan eta plangintza-lanetan dituzten ondorioak nabarmentzen
laguntzeko ere.

.
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Europako misiorako hautagaitza
Vitoria-Gasteiz, 2030erako klimaren aldetik neutroak izan nahi duten
Europako 100 hirietako bat

Konpromisoak: 6 proiektu eraldatzaile/traktore

1
Energia
jasangarria

Eguzki
energiako
33MW
instalatzea

2
Hiria
berroneratzea
eta birgaitzea
jasangarritasun
energetikoarekin

3800
etxebizitza
birgaitzea

3

4

Mugikortasun Zirkulartasun
jasangarriaren estrategia
eta espazio
publikoaren
plana

Garraio
publikoaren %
100a
elektrifikatzea

Gertuko
produktuen
eskaria
bultzatzea

5
Azpiegitura
berdearen
estrategia

Los Herran kalea
eraldatzea, eskoletako
jolastokiak
naturalizatzea, hirigune
historikoan
berdeguneak jartzea,
Lorategi botanikoa eta
Germoplasma bankua

6
Karbono
aztarna
konpentsatzea

Baso azalera
500 ha handitzea
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E. Jarduera publikoa eta beste jarduera
batzuk.
I. “100 hiri klimatikoki neutroak” misioa.
2021eko irailaren 29an, Europako Batzordeak bost misio berri abiarazi zituen EBren esparruan, elkarrekin lan egiteko eta Europako herritarren bizitza hobetzeko modu desberdin eta berritzaile gisa; horien artean dago “hiri
adimentsu eta klimatikoki neutroak” misioa.
Misio horretan, Vitoria-Gasteizek klimaren aldetik neutralak diren Europako
lehen 100 hirietako bat izan nahi du 2030ean; eta Ensanche 21 Zabalguneak hautagaitza prestatzen lagundu du, Parisko Akordioa eta Agenda
2030 delakoa azkarrago betetzeko eraldaketa bultzatzeko.
Gure hiria hautagai bikaina da, karbonoa arintzeko konpromiso argiak garatzeko oinarriak ezartzen baititu, proposamen berritzaileen bidez hiri-mugikortasunean, hirigintza-plangintzan, azpiegitura berdearen jarduketetan
eta karbono-hustubideen sorreran, bai eta tratamendu organikoen bidez
lurzoruak berreskuratzean ere.
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II. Hiri Agenda.
Ensanche 21 Zabalguneako teknikariak lankidetzan aritu dira Udaleko Lurralde eta Klimaren aldeko Ekintzako Sailarekin,
Espainiako Hiri Agendaren Tokiko Ekintza Planen proiektu pilotuak egiteko laguntza-programarako proposamena idazteko.
Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak bultzatutako programa horren bidez, proiektuen prestaketa finantzatu
nahi da, epe labur samarrean, helburuekin, lan-metodologiarekin eta zeharkako ikuspegi estrategiko eta integratu batekin bat
datozela bermatzeko.
Azkenik, Vitoria-Gasteizko proposamena hautatu da, eta horrek aukera emango du ikuspegi estrategikoa duten hiri-jardunak
planteatzeko herritarren parte-hartze zabala bermatuko duen gobernantza-eredu baten bidez.

III. Agenda 2030.
Vitoria-Gasteizko Udala Tokiko Agenda 2030 delakoa egiteko prozesuan murgilduta dago; horrek Garapen Jasangarriko
Helburuak (GJH) betetzeko ekintza-plan propioa garatzea ahalbidetuko du.
Ensanche 21 Zabalguneak aktiboki parte hartzen du prozesu horretan. Horri esker, 17 GJHak eta horien 169 jomugak udalerriko
errealitatera egokitu ahal izango dira, udal jarduketako estrategietan ezar daitezkeen helburu propioak ezartzeko.

IV. Jasangarritasun energetikoa.
Ensanche 21 Zabalgunea Jasangarritasun Energetikoaren Udal Batzordeari aholkularitza ematen dion lantalde teknikoko (LTT)
kide da. Ekitaldi honetan 5 bilera egin dira Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legearen
aplikazioari buruzko Jarraipen Txostena egiteko.
Vitoria-Gasteizko Udalak 2020an sortu zuen batzorde hori, lege horren zehaztapenak betetzeko. Lege horren helburua da
jasangarritasun energetikoaren arau-zutabeak ezartzea EAEko administrazio publikoen eta sektore pribatuaren eremuetan.
Tresna horren bidez, erregai fosiletan oinarritutako energia-eredu nagusia energia berriztagarrien ezarpena sustatuko duen
eredu jasangarriago bihurtzeko neurriak ezarri nahi dira.
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V. Enplegu-planak.
Ensanche 21 Zabalguneak bi ekimen aurkeztu dizkio Eskualdeko IX. Enplegu Planari (2021); ekimen horiek urte honetan zehar
onartu eta abian jarri dira. Hauek izan dira:

Hiriko bederatzi gunetan bizitegi-eraikin jakin
batzuetan hormarte bat handitzeko azterlana,
hobekuntza bioklimatikoko elementuak barne
hartuta eta irisgarritasunarekin koordinatuta.

Vitoria-Gasteizko 1980 baino lehen eraikitako
bizitegi-parke eraikiaren azterlana, eta sistematizazio
baten aplikazioa birgaitze energetikorako eta
irisgarritasuna hobetzeko irtenbideak planteatzeko.

Proiektu horretan, posible den eraikin jakin
batzuetan hormarte bat handitzea proposatzen
da, honako helburu hauekin: etxebizitzen
azalera
handitzea;
energia-eraginkortasuna
hobetzeko elementu kaptatzaile pasibo edota
aktiboak erabiltzea; eta, posible eta beharrezkoa
izanez
gero,
eraikinerako
irisgarritasun
unibertsala ezartzea. Horrek guztiak etxebizitzen
bizigarritasuna hobetzea ekarriko du.

Ensanche 21 Zabalgunea AGREE Europako proiektuan
parte hartzen ari da Basauriko eta Donostiako
sozietateekin batera, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza
Sailaren gidaritzapean; 1940-1980 bitartean eraikitako
higiezinen jabe diren bizilagunen erkidegoak
mobilizatzeko, eraginkortasun energetikora eta
irisgarritasun unibertsalera bideratutako birgaitzeobrak kontratatzeko beharrezko akordioak har ditzatela
lortzeko. Vitoria-Gasteizen kasuan, Adurtza eta San
Kristobalen izendatutako eremu degradatuetan ari dira
lanean.

Lortu nahi dena da eraikin bakoitzeko fitxa bereziak izatea, Sozietatetik bizilagunen erkidegoetara zuzentzeko, informazio
egiazkoa bidaltzeko haien eraikinak behar bezala birgaitzeko erabakiak hartzen laguntzeko.
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VI. Gazte Plana.
2021ean, Udaleko Gazteria Sailarekin elkarlanean jarraitu da 2020-2021 Gazte Plan Bereziaren
garapenean (Erronka: Gazteak).
Helburua da Ensanche 21 Zabalguneak Vitoria-Gasteizen gazteek etxebizitzari dagokionez duten egoera
sustatu eta hobetzeko ekintzak zer eremutan egin ditzakeen edo irizpideak zer eremutan sar ditzakeen
identifikatzea.
Ensanche 21 Zabalguneak irizpide horiek barne hartu dituen hiru ekintza edo proiektu identifikatu dira.
•

Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programa: Ensanche 21 Zabalguneako etxebizitza-parkea
birgaitzea, gazteen eskura jartzeko.

•

Vitoria-Gasteizko Etxebizitza Behatokia: etxebizitzaren sektorearekin lotutako informazio-biltegia.

•

Lokalak alokatzeko programa (erosteko aukerarekin): tokiko merkataritza ezartzen laguntzeko.

Gainera, Ensanche 21 Zabalguneak, Vitoria-Gasteizko Udaleko Gazteria Zerbitzuarekin batera eta
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin (EGK) lankidetzan, “eta... gure emantzipazioa?” jardunaldietan
parte hartu zuen.
Jardunaldi horietan gazteek, politikariek eta teknikariek honakoak aztertu zituzten: gazteek etxebizitza
eskuratzeko duten egoera eta gazteentzako kalitatezko enplegua.
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VII. Komunikazio Plana.
Ensanche 21 Zabalgunearen helburuetako bat gardentasun-lan garrantzitsua egitea da, gauzatzen dituen
proiektu eta jarduerak ezagutarazteko.
Ildo horretan, Udaleko Komunikazio Zerbitzuaren bidez, Administrazio Kontseiluetan onartu diren
proiektu garrantzitsuenen berri ematen zaie aldizka komunikabideei, bai eta beren eginkizunak betez
gauzatu dituzten ekintzen berri ere.
Era berean, 2021ean, Sozietateak webguneko edukiak berrantolatu ditu, eta diseinu intuitiboagoa eta
gaurkotuagoa hartu du; sarean duen posizionamendua hobetzeko eta herritarrei informazio gehiago eta
hobea eskaintzeko modu errazean, eta testu argi eta zuzenekin.
Eduki horiek udalaren webgunearen egituran sartzeak bermatzen du arau-esparruak ezartzen dituen
irisgarritasun-baldintzak betetzen direla eta mota guztietako gailuetara egokitzen direla.
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VIII. Plangintzako Aholku Batzordea.

IX. Elkarteetan eta kongresuetan
parte hartzea.

Ensanche 21 Zabalgunea Vitoria-Gasteizko Udaleko
Plangintzako Aholku Batzordeko kide da. Kontsultarako
eta deliberaziorako toki-organoa da; hirigintza-planak egin,
izapidetu eta onartzeari dagokionez gizarte-hitzarmeneko
eginkizunak gauzatzeko.

Ensanche 21 Zabalgunea Espainiako Etxebizitza eta
Lurzoru Kudeatzaile Publikoen Elkarteko (gaztelaniazko
siglak AVS) kidea da. Elkarte hori teknikoa eta profesionala
da; eta etxebizitzaren, lurzoruaren, ekipamenduen eta
zerbitzu publikoen kudeatzaile publikoak biltzen ditu.

Urte honetan zehar, Kontseiluak bi bilera egin ditu, eta horietan
Sozietateak parte hartu du.

Aurten bertan, Ensanche 21 Zabalgunean AVS Euskadi
ataleko Batzar Orokorra egin zen; eta bertan izan ziren
elkartutako erakundeetako arduradunak: Surbisa,
Bidebi, Visesa, Donostiako Etxegintza, Alokabide, Irunvi,
Sestao Berri, Ensanche 21 Zabalgunea, Promosa eta
Bilboko Udal Etxebizitzak.
Hartutako erabakien artean, honako hauek nabarmentzen
dira: bazkide berriak erakartzeko kanpaina bultzatzea
(bereziki birgaitzeko hirigintza-sozietateak eta zerbitzuak
kudeatzeko enpresa publikoak), eta 3R Lantaldea
sortzea.
Batzar Orokorrean E- Lagun proiektuari buruz ere
eztabaidatu zuten (AVS Euskadi proiektu horren
sustatzaile eta finantzatzaileetako bat da); proiektu hori
egikaritze-laburpenean laburbilduta dago. Halaber,
“Etxebizitza Produktiboari Begiradak” jardunaldien
babesa onartu zuten.
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X. Auzogune.
CI+IRU Nazioarteko I. Mintegia
Ensanche 21 Zabalguneak, foro horretako kide gisa,
lankidetzan oinarritutako ikerketa-sare bat sortzen
lagundu du, tartean diren eragileen lanaren eta
esperientzia partekatuaren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoko hiri-berroneratzearekin lotutako sinergiak
eta proiektuak sortzeko.
CI+IRU Zentroaren xedea da Europako 2050
esparruan hiri jasangarrietarako hiri-berroneratzearen
ideia onenak errealitate bihurtzea. Horretarako,
ezagutza zientifikoaren eta teknikoaren eremuen
arteko ezagutza-transferentzia katalizatu nahi
du jarduera sozial eta ekonomikoekin lotutako
eremuetara.
Foro hori joan den abenduan egin zen Donostiako
Arkitektura Eskolan.

Vitoria-Gasteizko Udalak Herritarren Partaidetzarako
Plan bat du, partaidetza-prozesu bati esker egina.
Prozesu horrek udal-talde politikoak, udal-arlo guztietako
teknikariak eta herritarren 60 elkarte eta erakunde baino
gehiago izan ditu.
Auzogune izenekoak zazpi jarduketa-eremutan beren
gizarte-etxeen inguruan antolatzen diren partaidetzarako
lurralde-organo egonkorrak dira, eta bakoitzaren
errealitate zehatzei erantzungo dieten mahai/foro/
lantalde espezifikoak sortzeko aukera ematen dute.
Ensanche 21 Zabalguneak Aldabeko Auzogunean parte
hartu du hirigune historikoa berroneratzeko proiektuari
buruzko partaidetza-prozesuaren itzulketa aurkezteko
eta bizilagunei etxebizitzak egokitzeko dirulaguntzen
egoeraren berri emateko. Era berean, San Kristobal
auzoko azterlan soziourbanistikoa aurkeztu zen
Hegoaldeko Auzogunean.

Kudeaketari buruzko
txosten ekonomikoa.
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I. Urteko kontuak.
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Balantzea 2021eko abenduaren 31n.
AKTIBOA

Oharrak

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA
I. Ibilgetu ukiezina
5. Aplikazio informatikoak
II. Ibilgetu materiala
1. Lursailak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
3. Aurrerakinak eta abian dauden ibilgetuak
III. Higiezinetako inbertsioak
1. Lursailak eta eraikuntzak

6
5

7

B) AKTIBO KORRONTEA
II. Izakinak
1. Landako lursailak
2. Orube urbanizagarriak
3. Abian dauden orubeak eta higiezinak
4. Bukatutako orubeak eta higiezinak
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu
batzuk
1. Salmenten eta zerbitzuak ematearen ondoriozko bezeroak
3. Langileak
4. Askotariko zordunak
6. Beste kreditu batzuk Herri Administrazioekin

11

2021

2020

1.143.241,25

2.655.294,02

91.055,81

3.152,30

91.055,81

3.152,30

388.291,37

1.748.959,34

202.335,28

1.746.506,14

6.281,15

2.453,20

179.674,94

0,00

663.894,07

903.182,38

663.894,07

903.182,38

202.237.413,58

204.292.345,23

193.254.716,22

197.965.047,04

10.943.550,01

10.943.550,01

103.382.439,65

103.262.318,52

54.669.343,36

58.574.255,73

24.259.383,20

25.184.922,78

6.722.241,63

3.712.113,10

5.852.669,94

2.498.848,44

4.409,84

9.270,77

865.161,85

888.630,33

0,00

315.363,56

V. Epe laburrerako finantza-inbertsioak

85.050,91

525.454,10

2. Enpresei emandako kredituak
5. Beste finantza-aktibo batzuk

66.084,24

20.383,49

18.966,67

505.070,61

2.175.404,82

2.089.730,99

VI. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk
1. Diruzaintza
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

2.175.404,82

2.089.730,99

203.380.654,83

206.947.639,25
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

Oharrak

A) ONDARE GARBIA
A-1) Berezko fondoak

10

I. Kapitala
1. Kapital eskrituratua
III. Erreserbak
1. Legezkoa eta estatutarioak
2. Beste erreserba batzuk
V. Aurreko ekitaldietako emaitzak
2. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak
VII. Ekitaldiaren emaitza
A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

12

B) PASIBO EZ-ARRUNTA
II. Epe luzerako zorrak

8.b)

2021

2020

175.569.789,41

174.700.843,84

175.333.932,00

174.464.986,43

126.849.000,00

126.849.000,00

126.849.000,00

126.849.000,00

48.426.277,71

13.535.863,02

18.601.891,87

13.535.863,02

29.824.385,84

0,00

0,00

-8.477.252,29

0,00

-8.477.252,29

58.654,29

42.557.375,70

235.857,41

235.857,41

19.068.789,72

20.944.217,02

18.937.069,97

20.809.233,57

2. Zorrak kreditu-erakundeekin
5. Beste finantza-pasibo batzuk
V. Epe luzerako periodifikatzeak

12.431.330,10

14.217.067,08

6.505.739,87

6.592.166,49

131.719,75

134.983,45

C) PASIBO KORRONTEA

8.742.075,70

11.302.578,39

II. Epe laburrerako hornidurak
III. Epe laburrerako zorrak

9

489.277,24

573.934,87

8.2)

5.328.689,52

7.612.374,68

2. Zorrak kreditu-erakundeekin
5. Beste finantza-pasibo batzuk
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste
kontu batzuk
1. Hornitzaileak
3. Askotariko hartzekodunak
4. Langileak
6. Beste zorra batzuk Herri Administrazioekin
7. Bezeroen aurrerakinak
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)

8.2)

1.786.358,51

3.785.947,18

3.542.331,01

3.826.427,50

2.771.215,60

3.060.482,17

849.521,16

766.364,35

820.737,63

1.815.644,65

9.461,84

10.551,92

947.494,97

467.771,25

144.000,00

150,00

152.893,34

55.786,67

203.380.654,83

206.947.639,25
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2021eko ekitaldiko galdu-irabazien kontua.
Oharrak

2021

2020

6.184.460,70

3.973.501,56

6.184.460,70

3.973.501,56

-4.022.119,94

-2.175.893,48

A) OPERAZIO JARRAIAK
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia

13.1)

a) Salmentak
2. Amaitutako eta ekoizpen-bidean dauden produktuen
izakinen aldaketak
4. Hornidurak

13.3)

a) Amaitutako higiezinak erostea
b) Urbanizazioetako kontsumoak
c) Balioaren narriadura
5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
a) Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa korronteko beste
diru-sarrera batzuk
b) Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiapeneko dirulaguntzak

13.2)

6. Langile-gastuak

13.4)

a) Soldatak, lansariak eta parekoak
b) Gizarte zordunketak
c) Hornidurak
7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpo-zerbitzuak
b) Zergak
d) Ustiapeneko beste gastu batzuk

13.3)

-349.878,57

12.485,16

-292.068,60

-101.942,76

-57.809,97

130.054,02

0,00

-15.626,10

379.677,88

359.760,76

237.075,83

213.406,22

142.602,05

146.354,54

-1.120.235,69

-1.025.735,69

-838.207,44

-777.751,59

-274.177,48

-247.984,10

-7.850,77

0,00

-1.408.210,83

-1.753.962,07

-495.597,40

-799.850,43

-822.904,71

-835.650,43

-89.708,72

-118.461,21

8. Ibilgetuaren amortizazioa

-112.411,30

-111.990,12

9. Diru-laguntzak, dohaintzak eta kapital-legatuak egoztea

310.306,08

0,00

11. Ibilgetua besterentzearen ondoriozko narriadura eta
emaitza

156.000,00

0,00

a) Narriadurak eta galerak

156.000,00

0,00

12. Beste emaitza batzuk

262.925,49

43.494.119,01
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Oharrak
A.1. USTIAPENAREN EMAITZA
12. Diru-sarrera finantzarioak
b) Balio negoziagarriengatik eta beste finantza-baliabide batzuengatik
b.2) Hirugarrenengatik
13. Gastu finantzarioak

2021

2020

280.513,82

42.772.285,13

423,26

454,63

423,26

454,63

423,26

454,63

-222.282,79

-215.364,06

c) Hirugarrenekiko zorrengatik

-222.282,79

-215.364,06

A.2. EMAITZA FINANTZARIOA

-221.859,53

-214.909,43

58.654,29

42.557.375,70

0,00

0,00

58.654,29

42.557.375,70

0,00

0,00

A.3. EMAITZA ZERGA GABE
17. Mozkinen gaineko zerga
A.4. EKITALDIKO EMAITZA OPERAZIO JARRAITUETATIK
B) ETENDAKO OPERAZIOAK
18. Ekitaldiko emaitza etendako operazioetatik, zergak
kenduta
A.5. EKITALDIAREN EMAITZA

58.654,29

42.557.375,70

26784749016814
56250101017824
59144033578233
58012345735312
80123674282581
86456922347245
08534673282347
97456319457892
80123674282581
56250101017824
80123674282581
08534673282347
80123674282581
97456319457892
58012345735312
59144033578233
59144033578233
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Ondare garbian egindako aldaketen egoera 2021.12.31n amaitutako ekitaldiari buruz
Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera
A) GALDU-IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZA

2021

2020

58.654,29

42.557.375,70

I. Finantza-baliabideak balioesteagatik

0,00

0,00

1. Saltzeko moduan dauden finantza-aktiboak
2. Beste sarrera/gastu batzuk

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Diru-fluxuen estalduragatik

0,00

0,00

III. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

310.306,08

0,00

IV. Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doikuntza batzuengatik

810.291,28

-7.525.671,14

0,00

0,00

1.120.597,36

-7.525.671,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak

V. Zergen eragina
B) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA
GASTUAK, GUZTIRA
Galdu-irabazien konturako transferentziak
VI. Finantza-baliabideak balioesteagatik
1. Saltzeko moduan dauden finantza-aktiboak
2. Beste sarrera/gastu batzuk
VII. Diru-fluxuen estaldurengatik

0,00

0,00

-310.306,08

0,00

0,00

0,00

C) GALDU-IRABAZIEN KONTURAKO TRANSFERENTZIAK, GUZTIRA

-310.306,08

0,00

AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA (A+B+C)

868.945,57

35.031.704,56

VIII. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
IX. Zergen eragina
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Ondare garbian egindako aldaketen egoera 2021.12.31n amaitutako ekitaldiari buruz.
Kapital eskrituratua

Lege-erreserba

Borondatezko erreserbak

SALDOA, 2019. URTEAREN AMAIERAN

146.301.000,00

13.535.863,02

399.025,27

I. 2019ko irizpide-aldaketen ondoriozko
doikuntzak

0,00

0,00

0,00

II. 2019ko akatsen ondoriozko doikuntzak

0,00

0,00

0,00

146.301.000,00

13.535.863,02

399.025,27

0,00

0,00

0,00

-19.452.000,00

0,00

-235.105,15

-19.452.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-235.105,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-163.920,12

SALDOA, 2020. URTEAREN AMAIERAN

126.849.000,00

13.535.863,02

0,00

I. 2020ko irizpide-aldaketen ondoriozko
doikuntzak

0,00

0,00

0,00

II. 2020ko akatsen ondoriozko doikuntzak

0,00

0,00

0,00

SALDO DOITUA, 2021. URTEAREN HASIERAN

126.849.000,00

13.535.863,02

0,00

I. Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak,
guztira

0,00

810.291,28

0,00

II. Bazkide edo jabeekin egindako operazioak

0,00

0,00

0,00

2. Kapital-murrizketak

0,00

0,00

0,00

4. Dibidenduen banaketa

0,00

0,00

0,00

7. Bazkide edo jabeekin egindako beste operazio batzuk

0,00

0,00

0,00

0,00

4.255.737,57

29.824.385,54

126.849.000,00

18.601.891,87

29.824.385,54

SALDO DOITUA, 2020. URTEAREN HASIERAN
I. Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak,
guztira
II. Operazioak bazkide edo jabeekin
2. Kapital-murrizketak
4. Dibidenduen banaketa
7. Bazkide edo jabeekin egindako beste operazio batzuk
III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk

III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk
SALDOA, 2021. URTEAREN AMAIERAN
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Aurreko ekitaldietako emaitzak

Ekitaldiaren emaitza

Kapital diru-laguntzak

GUZTIRA

0,00

-2.829.159,58

235.857,41

157.642.586,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.829.159,58

235.857,41

157.642.586,12

-7.525.671,14

42.557.375,70

0,00

35.031.704,56

1.713.658,31

0,00

0,00

-17.973.446,84

0,00

0,00

-19.452.000,00

0,00

0,00

-235.105,15

1.713.658,31

0,00

0,00

1.713.658,31

-2.665.239,46

2.829.159,58

0,00

0,00

-8.477.252,29

42.557.375,70

235.857,41

174.700.843,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.477.252,29

42.557.375,70

235.857,41

174.700.843,84

0,00

58.654,29

0,00

868.945,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.477.252,29

-42.557.375,40

0,00

0,00

0,00

58.654,59

235.857,41

175.569.789,41
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Diru-fluxuen egoera 2021.12.31n amaitutako ekitaldiari buruz.
2021
A) USTIAPEN-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK
1. Ekitaldiaren emaitza, zerga gabe
2. Emaitzaren doikuntzak
a) Ibilgetuaren amortizazioa
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak
d) Diru-laguntzak egoztea
g) Diru-sarrera finantzarioak
h) Gastu finantzarioak
k) Beste diru-sarrera eta gastu batzuk
3. Kapital korronteko aldaketak
a) Izakinak
d) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk
c) Beste aktibo korronte batzuk
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korronteak

2020

2.005.051,93

1.296.377,46

58.654,29

42.557.375,70

661.039,26

-42.469.075,94

112.411,30

111.990,12

89.708,72

134.087,31

-310.306,08

0,00

-423,26

-564.510,84

222.282,79

215.364,06

547.365,79

-42.366.006,59

1.507.217,91

1.422.987,13

4.710.330,82

2.878.686,44

-3.010.128,53

7.027.355,04

440.403,19

712.094,23

-546.960,95

-6.046.054,65

-86.426,62

-3.149.093,93

4. Ustiapen-jardueren beste diru-fluxu batzuk

-221.859,53

-214.909,43

a) Interesen ordainketak
c) Interesen kobrantzak

-222.282,79

-215.364,06

B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK
6. Inbertsioen ondoriozko ordainketak
a) Ibilgetu ukiezina
b) Ibilgetu materiala
7. Inbertsio ezaren ondoriozko kobrantzak
b) Ibilgetu ukiezina

423,26

454,63

1.555.641,47

-836,37

-123.542,14

-836,37

-94.400,00

0,00

-29.142,14

-836,37

1.679.183,61

0,00

1.679.183,61

0,00
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2021
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK

2020

-3.475.019,57

-20.723,52

310.306,08

0,00

310.306,08

0,00

-3.785.325,65

214.381,63

-3.785.325,65

214.381,63

-3.785.325,65

214.381,63

0,00

-235.105,15

a) Dibidenduak

0,00

-235.105,15

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA

0,00

0,00

85.673,83

1.274.817,57

Eskudirua edo parekoak ekitaldi hasieran

2.089.730,99

814.913,42

Eskudirua edo parekoak ekitaldi amaieran

2.175.404,82

2.089.730,99

9. Ondare-baliabideen ondoriozko kobrantzak eta ordainketak
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
10. Finantza-pasiboko baliabideen ondoriozko kobrantzak eta ordainketak
a) Jaulkipena
2. Zorrak kreditu-erakundeekin
11. Dibidenduen eta beste ondare-tresna batzuen ondoriozko ordainketak

E) ESKUDIRU GARBIAREN EDO PAREKOEN GEHIKUNTZA / GUTXITZEA
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II. Lizitazioak eta kontratuak.

2021eko ekitaldian besterentzeko 8 administrazio-prozedura izapidetu dira. Prozedura horietatik 2 esleitu gabe geratu ziren.
1.

‘Larrein’ 13. sektoreko RC-11 bizitegi-lurzatia besterentzeko prozedura– Esleipena: 2021/02/01.

2.

“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektoreko OR 4-7 bizitegi-lurzatia besterentzeko prozedura– Esleipena: 2021/03/01.

3.

“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektoreko familia bakarreko lurzatiak besterentzeko prozedura – Esleipena: 2021/03/31.

4.

“Larrein” 13. sektoreko RC-12 bizitegi-lurzatia besterentzeko prozedura – Esleipena: 2021/06/30.

5.

“Arechavaleta-Gardelegi” 19. sektoreko OR 5-4 bizitegi-lurzatia besterentzeko prozedura – Esleipena: 2021/06/30.

6.

“IBAIALDE” ANTZINAKO 11. SEKTOREko TE-OA lurzatia besterentzeko prozedura – Esleitu gabe geratu da: 2021/09/30.

7.

“Arechavaleta-Gardelegi”19. SEKTOREKO OR-4-5a ETA OR-4-5b bizitegi-lurzatiak besterentzeko prozedura – Esleitu gabe
geratu da: 2021/09/30.

8.

“Izarra” 10. sektoreko RC:PA-ef bizitegi-partzela besterentzeko prozedura – Esleipena: 2021/10/27.
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2021eko ekitaldian 7 kontratazio-prozedura egin dira:
1.

Vitoria-Gasteizko Agree Adurtza-San Kristobal proiekturako mugatutako eremuan sartutako eraikuntza-multzoak birgaitzeko
aurretiazko azterlanak idaztea, eraikuntza-tipologien arabera.

2.

Vitoria-Gasteiz udalerriko Etxebizitza Behatokiaren web-plataforman funtzionaltasun berriak eta informazio berria ezartzeko
laguntza teknikoko zerbitzua.

3.

Pintore kaleko 43an dagoen erabilerarik gabeko lokala eraberritzea, Vitoria-Gasteizko hirigune historikoko herritarren
arretarako bulego gisa eta etorkizunean herritarren mahai teknikoaren egoitza izateko.

4.

Vitoria-Gasteizko Senda pasealekuko 2. zenbakian dagoen Zulueta Jauregiaren barrualdea egokitzeko eta bertan esku
hartzeko obrak kontratatzea.

5.

Ensanche 21 Zabalgunea SA sozietaterako higiezinen kontabilitaterako eta kudeaketarako programa informatiko bat erosi,
abian jarri eta mantentzeko kontratua.

6.

Vitoria-Gasteizko Hedegile kaleko 44. zenbakiko 1. solairuan dagoen etxebizitza eraberritzeko obrak egiteko kontratazioa.

7.

Sarrera/irteerako erregistro digitaleko aplikazio bat diseinatu, eraiki eta abian jartzeko laguntza teknikoko zerbitzua
kontratatzea.

