
Eraldatzen ari den eraikina
Udalak, Green Building Council España 
(GBCe) erakundearekin lankidetzan, meto-
dologia bat eta hainbat ekintza zehaztu ditu 
ingurumenaren etengabeko hobekuntza-
prozesuari ekiteko,  eraikinak, bertako jar-
duerek eta harreman zuzena duten aktoreek 
ingurumen-inpaktuak minimizatzeko.
Eredu baten baino gehiagoren bidez, egun-
go erakina eta zabaltzeko eta birgaitzeko 
hipotesiak aztertu dira. Horretarako, bizi-
zikloaren azterketa sinplifikatuaren metodo-
logia erabili da, energiaren, uraren, materia-
len eta hondakinen ingurumen-bektoreak 
ardatz dituena. 

Eraikinaren alderdi pasiboak, aktiboak eta 
kudeaketakoak hobetzeko aukerak zehaz-
tu dira, eta horien arabera ingurumen-
helburuak finkatu. Eraikina birgaitzeko eta 
zabaltzeko proiektuak helburu horiek bete 
beharko ditu. 
Ikuspegia, helburuak, metodologia eta 
ingurumen-inpaktua murrizteko ekintzak 
aplikagarriak izango dira etorkizunean bir-
gaituko diren Gasteizko beste ekipamendu 
batzuetan ere.
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EDIFICIO EXISTENTE
Zer eta nola egiten ari den

Europa jauregia birgaitzen eta zabaltzen ari da, egungo ahal-
men operatiboa hirukoiztu arte. Horretarako, hitzaldietarako 
eta bileretarako iparraldeko hegala (eskuinekoa oinplanoan) 
energetikoki birgaituko da eta egungo erabilerari eutsiko dio; 
hegoaldeko hegala (ezkerrekoa oinplanoan) birgaitu egingo da, 
kirol-erabilera baztertu eta erakusketetarako gune bilakatuko 
da; erdiko hegalean auditorio berria egingo da, eraiki gabeko 
gunea osatzeko.
GBCe erakundearen lankidetzarekin prestatu dira hainbat al-
derdi: ingurumen-ikuspegia zehaztea, inpaktua murrizteko 
helburuak, ebaluazioko eta segimenduko metodologia, proiek-
tuaren eskakizunak, eraikuntza eta erabilera, teknikarien eta ku-
deatzaileen prestakuntza-beharrak, jarduteko protokoloak eta 
ziurtagirien lanketa.
Eraikina birgaitzeko eta zabaltzeko lanek iraun bitartean kon-
plexua da ingurumen-inpaktuak murrizteko etengabeko pro-
zesua aurrera eramatea, eta ildo horretan kontuan hartu beha-
rrekoa da hainbat faktorerekin batera ekiteko modua: Udalak 
aurreikusitako une edo data garrantzitsuak, une garrantzitsu 
horien artean zehaztutako garapen-faseak, fase horietan landu 
beharreko ingurumen-lana eta prozesuaren aurretik, bitartean 
eta ondoren parte hartzen duten aktoreak.

REHABILITACIÓN AMBIENTAL

- Proiektuaren une garrantzitsuak eta faseak. 2003an abiatutako 
zabaltze- eta birgaitze-prozesuarekin aurrera jarraitzeko era-
bakia 2011. urtearen amaieran hartu zen; baterako oinarrizko 
proiektua 2013aren erdialdera burutu zen, eta proiektu exeku-
tiboa, berriz, 2014aren hasieran bukatuko da. Aurreikuspenen 
arabera, lanak 2015ean burutuko dira, eta ondoren, urtebeteko 
probaldiari ekingo zaio.
- Ingurumen-lana faseka. Oinarrizko fasean, lortu beharreko in-
gurumen-helburuak eta lan-metodologia finkatu ziren, eraikina 
eta horren hobetzeko aukerak ebaluatu ziren, proiektuaren eta 
lanaren agirietarako eskakizunak proposatu ziren eta baita pro-
zesu osorako gidaritza-protokoloa ere. 
Proiektu exekutiboan eta lanek iraun bitartean, eskatutako ingu-
rumenaren kalitate mailen norainokoa egiaztatu da, eta lanetan 
eta erabiltzeko orduan maila horiei eusteko dokumentazio be-
rezia idatzi da.
Lanek iraun bitartean eraikineko teknikariak eta kudeatzaileak 
trebatu dira, erabiltzeko ingurumen-eskuliburua idatzi da eta 
proiektuaren ingurumen-ziurtagiria egin da. 
Probaldian egiaztatuko da eraikinak ingurumen-helburuak be-
tetzen dituela, eta horretarako beharrezko doikuntzak egingo 
dira; era berean, teknikarien eta kudeatzaileen trebakuntza osa-
tuko da eta bukaerako ingurumen-ziurtagiria lortu.
- Aktore parte-hartzaileak: Gasteizko Udalak finkatu ditu proiek-
tuaren helburuak. 
Ingurumen-aholkulariek xedatu dituzte ingurumenaren kalita-
tea egiaztatzeko prozesuak, ekintzak eta mekanismoak. 
Proiektugileak zehaztu du nolakoa izango den eta nola funtzio-
natuko duen etorkizuneko eraikinak birgaitu eta zabaldu ondo-
ren. 
Eraikitzaileak gauzatuko ditu eraikuntza-sistemak eta instala-
zioak, eta beharrezko aldaketak egingo ditu. 
Eraikinaren kudeatzaileen, mantentzeko teknikarien eta erabilt-
zaileen esku izango da erabilera, eta beraz, azken inpaktuak ere 
bai. 
Proiektuaren segimendu-batzorde batek koordinatu du bete be-
harreko ingurumen-eskakizunak aztertu, hobetu eta zehazteari 
buruzko azken erabakiak hartzea. Hirigintzako, ingurumeneko 

Ingurumen-laneko plana eraldatze-prozesu osorako 

Eraikinak gaur egun dituen beheko solairua 









Sustapena zehaztea 

Eraikinaren bizi-zikloa 

Oinarrizko proiektua 

Proiektu exekutiboa 

Lana 

Probaldia 
Gauzatu beharreko faseakExekuzio-fasea edo exekuzioan dena 

1. Ingurumen-helburua 
zehaztea 

2. Metodologia eta bilakaera 
3. Prozesuaren protokoloa 
4. Ziurtagiri-sistema 
5. Lehiaketako agiria (PyO) 
6. Interakzioa 
7. Komunikazioa 

1. Lehiaketako agiria (PyO) 
2. Interakzioa 
3. Komunikazioa 

1. Lehiaketa-ebaluazioa 
2. Ekintza proiektugileekin
3. Proiektua ikuskatzea 
4. Obra-dokumentazioa 
5. Proiektuaren ziurtagiria 
6. Interakzioa 
7. Komunikazioa 

1. Lanen segimendua 
2. Aldaketak egokitzea 
3. Obra-ziurtagiria 
4. Erabilera-eskuliburua 
5. Kudeatzaileak 

trebatzea 
6. Interakzioa 
7. Komunikazioa 

Ingurumen-aholkularitza I Ingurumen-aholkularitza II

c) Proiektugilea eta Ing c) Proiektugilea eta Ingeniaritzak

e) Eraikitzailea
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1. Erabiltzaileak trebatzea 
2. Ebaluazioa eta erabilera 
3. Funtzionamendu-doikuntzak 
4. Ziurtagiria burutzea 
5. Interakzioa 
6. Komunikazioa 

d) Eraikinaren kudeatzailea

f) Mantentzeko teknikariak

g) Eraikinaren erabiltzaileak



Bizi-zikloaren azterketa (BZA) litzateke eraikinen ingurumen-
inpaktuaren balorazio sakona egitea ahalbideratuko lukeen 
metodologia, izan ere, eraikinaren bizi-ziklo osoari lotutako ba-
liabideen kontsumoa eta hondakinen sorrera osoki kontabilizat-
zen ditu. Metodologia horren faseak honako hauetan laburbilt-
zen dira: materialen erauzketa-fabrikazioa, garraioa, eraikitzea 
edo birgaitzea, erabilera eta mantentzea, eraistea edo dekons-
trukzioa eta hondakinei buruzko azken xedapena.  

Dena den, BZArekin lotutako metodologiak eta tresnak ez dira 
nahikoa ezagutzen ez erabiltzen eraikuntzaren sektoreko era-
gileen artean. Oso zaila da metodologia hori ezartzea, izan ere, 
konplexua da eraikinetan aplikatzea, denbora behar da aurrera 
eramateko eta proiektuak bere epeak ditu, eta gainera, inbertsio 
ekonomiko handia eskatuko luke, gaur egun eskuragarri diren 
tresna eta metodologiekin.

Zailtasun horiek kontuan hartuta, ebaluazio osoa egiteko gaita-
suna lukeen eta beste proiektu batzuetan ere erabilgarria litzate-
keen metodologia sinplifikatua sortu nahi izan da. Horrela, BZA 
sinplifikatua egitea erabaki da, ingurumen-inpaktuaren joeraren 
ebaluazioa egiteko oso erabilgarria dena eta Europa jauregia-
ren gaineko azterketa osoak emango lituzkeen ia datu guztiak 
emango dituena. Azterketa-denbora laburragoa da, informazio-
kantitate gutxiago erabili behar da eta azkenean kostua txikia-
goa da, lanaren zatirik handiena libreki eskura daitezkeen tresna 
eta informazio-iturrien bidez burutu baitaiteke.

BZA sinplifikatu horren bidez eraikuntzarako, instalazioetarako 
eta kudeaketarako hainbat aukera alderatu dira, eraikina birgait-
zeko, zabaltzeko eta erabiltzeko prozesuan ingurumen-inpaktua 
murrizteko.

eta erakinaren kudeaketako teknikariek osatu dute batzorde 
hori, GBCe erakundekoekin batera. Horri esker finkatu ahal izan 
da lan-plana, eta horrek une garrantzitsuak, faseak, ingurumen-
lana eta aktoreak barne hartzen ditu. 

Energiaren kultura berria

Prozesu osoan zehar erabiliko diren ingurumen-adierazle nagu-
siak honako hauek dira: energiaren, uraren eta materialen kont-
sumoa, hondakin solidoen sorkuntza eta CO2 isuriak, 50 urteko 
bizi-zikloan. 
Eraikina birgaitu, zabaldu eta erabiltzeko prozesuan zehar bete 
beharreko ingurumen-helburuak finkatu dira; helburu horiek 
ebaluatze aldera energia-eraginkortasuna eta ingurumen-kali-
tatea ziurtatzeko hainbat sistema erabiliko dira, nahitaez bete 
beharrekoak eta borondatezkoak. 

 

Ingurumen-lanaren edukiak eta sekuentzia:
- Birgaitzeko eta zabaltzeko prozesurako ingurumen-metodolo-
gia zehaztea.
- Agiriak ingurumenaren arabera egokitzea eta eraikina erabilt-
zeko eta mantentzeko eskuliburua idaztea.
- Eraikinaren egungo ingurumen-inpaktua kalkulatzea eta 
hobetzeko ekintzak zehaztea.
- Proiektuko, lanetako eta abian jartzeko faseetan bete beharre-
ko ingurumen-eskakizunak finkatzea.
- Komunikazioa, jarduketa nagusien berri emateko.
- Eraikinaren kudeatzailearen ingurumen alorreko prestakuntza, 
erabilera-fasean egoki jardun dezan.

Estatuko energia-ziurtagiria, 
A maila LIDER-CALENER, CE3X tresna

% 100etik % 70eko inguru-
men-kalitatea GBCe-ren VERDE terciario tresna

% 100etik % 70eko inguru-
men-kalitatea IHOBEren ERAS tresnak

Nazioarteko energia-ziurtagiria PassivHaus Institut-en PHPP 
tresna

Urrezko maila US Green Building Council 
erakundearen LEED tresna

Helburu diren energia- eta kalitate-ziurtagiriak 

Materialak erauztea eta 
fabrikatzea

Eraikina erabiltzea eta man-
tentzea

Garraioa, 
eraikuntza, eraistea

Energia
(kWh/m2)

Birgaitzeko eta zabaltzeko kontsumoak, pisua-
ren arabera
Programak eta datu-baseak: ITeC edo Cype

Eskaria, kontsumoa eta energia berriztagarria. 
HVAC eta argiak.
Programak: Energy+, Ecotec, etab.

Balioespenak eskura diren iturrien arabera 
(argitalpenak, ikerketa-proiektuak).

CO2
(kg/m2)

Birgaitzeko eta zabaltzeko kontsumoak, pisua-
ren arabera
Programak eta datu-baseak: ITeC edo Cype

Energia-kontsumoaren araberako isurketak, bi-
hurketa egitea informazio-iturri ofizialak erabilita.

Energia-kontsumoaren araberako isurketak, bi-
hurketa egitea informazio-iturri ofizialak erabilita.

Ura
(l/pertsona)

Ez da kontuan hartzen Sareko uraren kontsumoa eta berrerabiltzea: 
balantze hidrikoa.

Ez da kontuan hartzen

Hondakinak
(kg/m2)

Ez da kontuan hartzen Hiri-hondakin solidoen sorrera, isurtzea eta 
erraustea kalkulatzea, estatistika-iturriak 
erabiltzea.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen 
sorrera, botatzea eta erraustea kalkulatzea. 
Programak eta datu-baseak: ITeC edo Cype

CO2 isuriak eraikin baten bizi-zikloan, faseen arabera

Obra % 3,30

Obrarainoko garraioa 
% 0,40

Materialak 
% 36,20

Erabilera  % 52

Mantentzea eta 
birjartzea
 % 3,60

Eraistea % 4,50

Inpaktuak, faseak eta kalkulu-tresnak



Europa jauregia birgaitzeko eta zabaltzeko egitas-
moarekin bizigarritasuna eta erosotasuna lortzeko 
estrategia jakin bat zehaztu nahi da, ingurumen-
inpaktuak minimizatuko dituena eta tokiak, erai-
kinaren egiturak, materialek eta baliabide tekniko 
eta instalazioek eskaintzen dituzten aukerak ahalik 
eta gehien aprobetxatuko dituena. Estrategia hori 
beste eraikin batzuetan erabil daiteke, udal-eraiki-
netan eta baita partikularretan ere.
Eraikina bera birdiseinatzeko lanean, funtziona-
menduan eta biltzar-jardueraren kudeaketa osoan 
eragin nahi da. 

Europa jauregiko biltzarren eta erakusketen etorkizuneko 
eskaintzak alderdi bereizgarri bat izatea aurreikusi da: bes-
te aukera batzuen aldean jarduera horiek aztarna ekologiko 
txikia utziz burutu ahal izango dira bertan.
Hegoaldeko hegala, gaur egun hitzaldiak eta bilerak hartzen 
dituena, birgaitzen ari dira kirol-erabilera izatetik erakus-
ketetarako gune izatera igaro dadin, eta erdiko hegalean, 
berriz, auditorio berria eraikitzen ari dira, egungoak baino 
edukiera handiagoa izango duena.

EUROPA JAUREGIA ZABALTZEKO ETA BIRGAITZEKO 
PROIEKTUA

+ 

Vitoria-Gasteizko Udala
Espainia plaza 1, 01001 Vitoria-Gasteiz
945 161 616
www.vitoria-gasteiz.org
informacion@vitoria-gasteiz.org

Ingurumen-aholkularitza: 
Green Building Council España
www.gbce.es

Beste dokumentu batzuk

LABORATEGI HIRIA
INGURUMENA BIRGAITZEA
ENERGIA
LORATEGI BERTIKALA

Idom-en proposamena Europa jauregia birgaitu eta zabaltzeko 

GEHIAGO JAKITEKO

ARGITALPENAK – Ingurumena birgaitzea
Cambio Global España 2020-50 Edificación
GBCe-ren txostena Aldaketa Globalak eraikingintzan, diagnos-
tikoan eta ekin beharreko ekintzen aurrean duen erronkari buruz, 
SB10mad biltzarrean aurkeztutakoa, Madrilen, 2010eko maiatzean.
http://www.gbce.es/es/proyecto-de-investigacion/cambio-
global-espana-2020-sector-de-la-edificacion

Eraikinak Birgaitzeko Planerako proposamena, energia-era-
ginkortasuneko irizpideak kontuan hartzen dituena
Langile Komisioek landutako plana, etxebizitzak, industria 
edo zerbitzuak (ostalaritza, merkataritza, kirola, bulegoak 
…) hartuko dituzten eraikinak birgaitzeko. Erraz kudeatzeko 
plana da, eta bereziki etxejabeen komunitateei, enpresei eta 
tokiko administrazioei bideratuta dago.
http://www.ccoo.es (baliabideen atala)

Birgaitzeari buruzko lan-taldearen 2014ko txostena
Eraikin berrietan oinarritutako egungo eraikingintza sekto-
rearen eraldaketa bultzatzea da birgaitzeari buruzko lan-
taldearen helburua. Sozialki beharrezkoa den bizigarritasuna 
sortu eta horri eustea xede izango duen sektore berria propo-
satzen du, eta eraikingintzaren sektore horren barruan eko-
nomikoki bideragarria izango den eta lanpostuak sortuko di-
tuen etxebizitza sektore berria sortzea, etxebizitza-eskubidea 
bermatuko duena, Aldaketa Globalaren ingurumen-erronkak 
eta gizarte mailakoak kontuan hartuta.
http://www.gbce.es/es/GTR


