
Euskal Autonomia Erkidegoko 

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa 

eta Ikuskapen Teknikoen 

Erregistroa arautuko dituen 

dekretu-egitasmoak dakartzan 

eduki mardulenen laburpena 

2017ko iraila 



2 

Zer da Eraikinen Ikuskapen Teknikoa?  

 Etxebizitzari buruzko 3/2015 euskal legeak eragindako obligazioa da. 

 Nagusiki bizitzeko diren eraikinek bertan bizitzeko segurtasuna eta bizigarritasuna ziurtatzeko behar beste 

kalitate baduten ikusteko erabiltzen da prozedura hau. 

 Ikuskapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroan inskribatu 

behar izaten dira. 
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Dekretu-egitasmoak lantzen dituen eduki mardulenak 

1. Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) 

 Ikuskapenean begiz hautemandako kalteak eta narriadurak identifikatzea, kanpoko 

edo barruko kausengatik, akatsen, hutsegiteen edo gaizki zaintzeagatik sortutakoak 

direla ere. 

 Ikusitako patologien eragile izan daitezkeen kausei eta eraikinen kontserbazio-egoerari 

buruzko aurretiko diagnosia egitea. 

 Hautemandako kalteak eta haien arteko erlazioa larritasunaren arabera sailkatzea. 

 Kaltearen zenbaterainokoa ebaluatzea, esku hartu behar den erabakitzea, eta gehien 

komeni den esku-hartze mota zein den gomendatzea. 

 Eraikinaren irisgarritasun-baldintzek nola behar duten zehaztea, bai sarbideetan bai 

barruko komunikazio-bideetan ere, ataritik hasi eta etxebizitzen sarreretaraino. 

 Eraikinaren energia-eraginkortasuna egiaztatzea. 

Helburuak 
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Aplikazio-
eremua 

 Honako baldintzak betetzen dituzten eraikinak: 

 Euskal Autonomia Erkidegoan egotea. 

 Nagusiki etxebizitzarako erabiltzekoak izatea. 

 50 urte baino gehiago izatea. 

 “Antolamendutik kanpo” kategoriako eraikina izatea. 

Hauei ez zaie 
aplikatzen: 

Eraikin batean, ikuskapena egiteko araudi sektorial 

espezifikoa bete behar duten elementuei (igogailuak, 

instalazio elektrikoak, berogailu-instalazioak, 

telekomunikazioak...). 

Hedapena 

 Sistema objektiboa eta unitarioa denez, aukera ematen du... 

 Eraikinetan zer hondamen eta akats dauden jakiteko, zer kausak eragin 

dituzten, eta zer neurri komeni den hartzea eraikina sendo eta seguru jartzeko. 

 Eraikinaren ingurukaria eta bertako instalazioak zer-nola dauden jakiteko, 

energia-efizientziaren aldetik. 
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Aztertuko diren 
alderdiak 

 Eraikinaren kontserbazioa, segurtasuna, estankotasuna eta egiturazko finkapena, 

eta egin beharko diren obren hasierako estimazioa. 

 Irisgarritasun unibertsala eta ezintasunen bat dutenek eraikinean sartzeko eta eraikina 

erabiltzeko inongo diskriminaziorik ez izatea. 

 Eraikinaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria, indarrean dagoen araudiak agintzen 

duen edukia jasotzen duena, bertan agertzen den prozedura erabiliz. 

 Detektatutako kalteak zenbateraino garrantzitsuak eta arriskutsuak diren eta zer-

nolako esku-hartzea beharko den. 

2. EITaren txostena 

Esku-hartze 
motak eta 
martxan 
jartzeko 

gehieneko 
epea 

1. gradua: Berehalakoa 

2. gradua: Oso presakoa 

3. gradua: Presakoa 

4. gradua: Epe ertainean egin beharrekoa 

5. gradua: Mantentze-lana 

24 ordu 

3 hilabete 

Urtebete 

Urtebetetik gora 

Aldizka kasu egin 

beharra 
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3. EIT prozedura 

Eraikinaren 

jabeek 

EITa egingo 

duena 

Konpontzeko, 

zaharberritzeko edota 

errehabilitatzeko obrak 

burutuko dituztenak 

Udalak 

EAEko Eraikinen 

Ikuskapen Teknikoaren 

Erregistroa 

Berri eman 

EIT txostena 

Hemen erregistratu 

Prestatu 

Eraikinaren 

Liburua  

edo Erabilera eta 

Mantentze Plana 

Egindako obren 

dokumentazioa 

Kopia1 

1 Konpondu izanaren agiri eta guzti, 1, 2 eta 3. 

graduko esku-hartzeen ondoriozko obrak egin behar 

izan badira. 

Hauek kontratatuko: 

Hemen sartu Hemen sartu 
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Gai orokorrak 

Zuzendu izanaren agiria 

 Eraikinaren lehenengo ikuskapen teknikoa udalean aurkeztu beharko da, eraikinak 

berrogeita hamar urte bete eta hurrengo urtearen barruan. 

 10 urtean behin berritu behar da, luzeena jota. 

 EITa egin eta udaletxean aurkezteko 6 hilabete baino gehiago pasa badira, 

udaletxeak aukera izango du txosten berria eskatzeko. 

 EAEko herri-administrazioak eraikinak kontserbatzeko, irisgarritasun unibertsala 

emateko edo energia-efiziantzarako ematen dituen laguntzak jaso nahi izanez gero, 

laguntza horiek formalizatu aurretik egin beharko da eraikinaren ikuskapen 

teknikoa. 

 EIT bakoitzak eragingo duen esku-hartze mota bakoitzeko, epe jakin hauek jarriko 

dira. 

EIT erregistroan 
erregistratzea 

1. graduko esku-hartzea 

EITa egingo 

duena 

Udala 

Berehala jakinarazi behar da 3 hilabete 

Eraikinaren 

jabeek 

Udala 

Udala 

3 hilabete (etxebizitza kolektiboetan) 

Urtebete (bizitza bakarreko etxebizitzetan) 

EAEko EIT 

erregistroa 
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Eginkizunak 

 EITekin lotutako egintza bakoitza gordailutzeko, erregistratzeko eta inskribatzeko 

prozedura izapidetzea eta arautzea. 

 Informazioa eskuratzearen arloan eta parte-hartze publikoaren arloan indarrean 

dagoen araudiaren ondoriozko betebeharrak betetzeko laguntza ematea. 

 Aurkeztutako dokumentazioa gorde eta kontserbatzea. 

 Informazioa gainerako administrazio publikoekin trukatuko dela ziurtatzea. 

4. EAEko Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistroa 

Eskuratzea 
 Edonork eta doan 

 Telematikoki besterik ez. 


