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2016KO MEMORIA

 SARRERA: 
SOZIETATEKO EGOERAREN 
ETA JARDUERAREN 
BILAKAERA

POR LUISKAR DELGADO, 
SESTAO BERRI 2010, S.A. SOZIETATEKO ZUZENDARI 
GERENTEA

2016an egindako jarduketen artean Txabarri 
kaleko 25etik 31ra doazen atarietan egindako  
zaharberrikuntza integralerako lanak nabar-
menduko nituzke  eta  31. eta 35. atarietako 
berreraiketa lanen hasiera eta 55. zenbakiko 
berreraiketarako lortutako hitzarmena hiru-
garren pribatu batekin; dena, Txabarri kalean. 
Los Baños 51. orube eta eraikineko titularitatea 
lortu genuen, lursail zatiketa proiektuen bidez.

Lankidetza publiko-pribatuaren bidez  ga-
ratutako jarduketen artean Abenduak 
25 kaleko 20. zenbakiko jabeen erkidego 

pribatuaren zaharberrikuntza integralerako 
lanak (berdentsifikazioaren bitartez) aipagarri 
dira. Gogoratu behar da, erkidegoa bera PERRI 
Txabarri-El Soleko ekimen publikoko 1. egika-
ritze-unitateko hirigintza-kargen eraginpean 
zegoela. Aipatzekoa ere bada UA2 jarduketan 
ondorioz Karrantza kaleko 1etik 4rako atarietan 
eta Orixe kaleko (Nikolas Ormaetxea, lehenago) 
6. atarian bizi ziren lagunen birkokapena Eusko 
Jaurlaritzak Orixe kale berrian sustatu dituen 
44 etxebizitza sozialetan. Honi esker, kondizio 
txarreko etxebizitzak birrindu ahal izan dira 
bertan bizi ziren lagunen bizimodua hobetuz
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Mugarri hauekin batera aipatu nahi dut 
2016ko Urterako Lan Planaren helburuak 
bete ditugula. Hona hemen helburuok:

-Udal-lursailen trukeagatiko ordain-
keta moduan VISESAk Sestaoko Udalari 
emango dizkion 58 etxebizitzen barruan, 
Galindo ibarreko espedientean birkokap-
enerako sinatutako eta konprometitutako 
33 hitzarmenen jarraipena egitea.
-Txabarri 25etik 31rako ARI Txabarri bi-
ziberritzeko 1. fasean, 47 etxebizitza (33 
BOE + 14 EA) zaharberritzeko lanak egiten 
hastea eta haien jarraipena egitea.
-Txabarri 33 eta 35 orubeetan 18 etxebi-
zitza berri eraikiko diren lanen hasiera 
eta Txabarri 55 berraikatzeko hitzarmena 
bertako orubea besterenduta (ARI Txa-
barri  Biziberritzeko 2. Fasea), Txabarri 
33-35 eta 55 zenbakiei dagokiona.
-2014-2015eko epealdian diru-laguntza 
jaso duen Los Baños 51ko orube eta erai-
kineko titularitatea lortzea
-ARI Txabarri Biziberritzeko 3. Fase bar-
ruan,  2015-2017ko epealdian diru-la-
guntza jasoko duten Txabarri 37., 43. 
eta 57. atarietako Titularitatea lortzeko 
hirigintza-kudeaketa. 
- 2016ko laguntzen udal-deialdira aurkez-
tu diren Txabarri 65, Txabarri 73  eta Los 
Baños 49 Zatika Zaharberritzeko diru-la-
guntzen kudeaketaren jarraipena egitea.
-2015-2016ko epealdian diru-laguntza 

jaso duen Abenduak 25 kaleko 20. zen-
bakiko Zaharberrikuntza Integralerako 
lanen garapena.
-2016-2018ko epealdian diru-laguntza 
jasoko duen Txabarri kaleko 47. eta 49. ata-
rietako Titularitateen Erosketa kudeatzen 
hasi.
-Etxebizitzen udal-parkearen eta ASAP sus-
tatzeko jarduketa-programaren jarraipena 
egitea eta kudeatzea.
-Europako proiektuen jarraipena egitea.
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2 PROZESUA HIRIKO BIRGAIKUNTZA, BIRSORKUNTZA 
ETA ZAHARBERRIKUNTZAREN KUDEAKETA

ETXEBIZITZAREN SARBIDEA ETA KUDEAKETA
(Ana Gzlez. - Ana Garbisu)

PROZEDURA ESPARRUA (3R) - IZAPIDEAK
PROZEDURA ESPARRUA (ETXEBIZITZAREN SARBIDEA ETA KUDEAKETA)

IZAPIDEAK
JARDUERA ETA  PROIEKTUAK

1 PROZESUA PLANGINTZA ETA BERRIKUNTZA (LUISKAR DELGADO)
PROZEDURA ESPARRUA (IZAPIDEAK))

JARDUERA ETA  PROIEKTUAK

PROZESU ERAGINKORRAK

LAGUNTZA PROZESUA

3 PROZESUA BALIABIDEEN ETA SISTEMEN KUDEAKETA (IRAIDE PÉREZ)
PROZEDURA ESPARRUA (IZAPIDEAK) – JARDUERA ETA  PROIEKTUAK

Aurrean aipatutako lana sendotu egin da EFQM ereduan oinarritutako Prozesukako Kudeaketa Sistemaren bidez. 
Hona hemen prozesu horien mapa:
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KONTZEPTUA KODEA IZENA
JARDUERA 1. PROZ.-A001 PLANGINTZA
JARDUERA 1.PROZ.-A002 PLANGINTZA

KONTZEPTUA KODEA IZENA
JARDUERA 2.PROZ.-A001 ZATIKAKO ZAHARBERRIKUNTZA
JARDUERA 2.PROZ.-A002 UDAL ETXEBIZITZAK
JARDUERA 2.PROZ.-A003 ASAP
PROIEKTUA 2.PROZ.-P001 I. FASEA: TXABARRI 25-31
PROIEKTUA 2.PROZ.-P002 II. FASEA : TXABARRI 33-35 eta 55
PROIEKTUA 2.PROZ.-P003 GALINDO IBARRA
PROIEKTUA 2.PROZ.-P004 KARRANTZA
PROIEKTUA 2.PROZ.-P005 III. FASEA : TXABARRI 37,43 eta 57
PROIEKTUA 2.PROZ.-P006 BAÑOS 51
PROIEKTUA 2.PROZ.-P007 ABENDUAK 25 Nº 20
PROIEKTUA 2.PROZ.-P008 10 ATARIKO ETXADIA PATRONATU 

ZAHARRA
PROIEKTUA 2.PROZ.-P009 LA BARIEGA 2
PROIEKTUA 2.PROZ.-P010 LOS BAÑOS 22-24 Y AUT 21
PROIEKTUA 2.PROZ.-P011 BAÑOS 49
PROIEKTUA 2.PROZ.-P012 TXABARRI 47-49

1. PROZESUA. PLANGINTZA ETA BERRIKUNTZA

2. PROZESUA. HIRIAREN BIZIBERRIKUNTZA, BERRIKUNTZA ETA
 ZAHARBERRIKUNTZA ETA ETXEBIZITZEN KUDEAKETA

Antolakuntza-mapa horren arabera,  honako jarduera eta proiektu hauek garatu dira:
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KONTZEPTUA KODEA IZENA
JARDUERA 3.PROZ.-A002 EGITURAREN EUSKARRIA
PROIEKTUA 3.PROZ.-P001 EU GUGLE
PROIEKTUA 3.PROZ.-P002 EU PAPIRUS
PROIEKTUA 3.PROZ.-P003 EU TRIME
PROIEKTUA 3.PROZ.-P004 EU NEZER

3. PROZESUA. BALIABIDEEN ETA SISTEMEN KUDEAKETA

Laburpen gisa esan genezake 2016ko 
kudeaketaren balantzea oso ona izan dela, jardu-
era gehienetan aurrerapen esanguratsuak lortu zire-
lako, batez ere, 2. Prozesuko -Hiriaren Bizi-berrikunt-
za,  Berrikuntzaz eta Zaharberrikuntza eta Etxebizitzen 
kudeaketa- proiektu eragileetan eta Sestao Berriren 
partaidetza eraginkorra duten proiektu europarretan. 
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Txabarri-El Sol PER-
RIren Berrikusketa

Prozesu honen barne 
eta Berrikuntza Sailari 
dagokionez, nabarmendu 
egin behar da Txabarri-El 
Sol PERRiren berrikusketa 
lanaren amaiera. Azken ur-
tean, Eusko Jaurlaritzaren, 
Sestaoko Udalaren, Ses-
tao Berriren eta PERRIren 
4. aldaketa hau idatzi duen 
taldearen artean egindako 
bileretan PERRI osoaren 
berrikusketa sakona eta 
globala egitea erabaki 
da, 2008an hasitako kri-
si ekonomikoaren osteko 
gaur egungo egoera sozio-
ekonomikoa eta baliabide-
ak kontuan hartuta.

Hiri Garapen Jasan-
garri eta Integraturako 
Estrategia

Iazko urteko lehenengo 
seihilekoan Sestaoko Uda-
larekin batera Sestaoko 
Udalerriko Hiri Garapen Ja-
sangarri eta Integraturako 
Estrategian parte hartu ge-
nuen Ogasun eta Adminis-
trazio Publikoetako Minis-
terioko Fondo Bateratuen 
Zuzendaritza Orokorreko 
deialdira aurkezteko asmoz, 
lehen aldiz udalentzat za-
baldu dena, hain zuzen ere.

1PLANGINTZA ETA BERRIKUNTZA

PROZESUA
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Prozesu honek SESTAO BERRI 2010ren helburu soziala 
garatzeko hiru jarduera eta zazpi proiektu eragile bezain 
estrategiko batzen ditu.

Zatikako zaharberrikuntza
Oso ondo ebaluatu dugu Sestao Berriren eta ARI Txabarri-El 
Sol-en antolamendu barneko 25 atarietako jabeen erkide-
goen artean sinatutako hitzarmena, non urteroko helburuak 
ezartzen diren eraikinon zatikako zaharberritzerako eta Ses-
tao Berriren laguntzari eusten zaion erkidegoentzat kosturik 
ez duen finka administraritza ordaintzerako. Horrela, Sestao 
Berrik aholkua ematen dien erkidegoekin konpromiso bat 
dago berankortasun egoera hobetzeko eta eraginkortasun 
energetikoa, jasangarritasun eta irisgarritasunaren irizpi-
deak ezartzeko birgaitze lanetan. Esate baterako, irizpide 
hauek baliagarri izan dira Txabarri 73ko fatxada nagusia bir-
gaitzen hasteko eta Txarri 65. Eta Los Baños 49. zenbakieta-
ko azpiegitura indargarriak egiteko. Aipatutako 3 erkidegoek  
ARI Txabarri-El Sol barneko Zaharberritzeko Laguntzen 
Udal Deialdiko diru-laguntzak jaso dituzte.

HIRIAREN BIZIBERRIKUNTZA, 
BERRIKUNTZA , ZAHARBERRIKUNTZA 
ETA ETXEBIZITZEN KUDEAKETA2

PROZESUA
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Alokairuko Udal-Etxebizitzen Parkearen 
Kudeaketa
2016 urtea %97,43ko okupazioarekin amaitu zen. Bataz beste-
ko errenta 85,66 € izan zen; diru-bilketa, 114.268,80 € eta be-
rankortasuna %0,83. Aipatzekoa da Udal-Etxebizitzen parkeak 
TRIME Proiektu Europarrean parte hartzen duela  etxebizitza 
sozialetako kontsumo energetikoa murrizteko. Programak 
hezkuntza eta kontzientziazio energetikoa bultzatzen ditu 
eta argiaren, gasaren eta baita uraren faktura energetikoa 
gutxitzeko inbertsioak egin ezin dituzten lagunei zuzenduta 
dago. Proiektua garatzeko hiru “energia-enbaxadore” bildu 
dira aurrezki energetikoaren sustatzaile gisa  eta dagoenekoz 
badituzte zazpi jarraitzaile.

ASAP Programa
Etxebide zerbitzuko programa honen kudeaketari dagokionez 
Sestaon, azpimarratu egin behar da etxebizitza horiek es-
leitzeko prozesua hobetu egin dela, Eusko Jaurlaritzako web 
plataforma baten bidez. Bertan, Sestaon alokairuko etxebi-
zitzetako eskatzaileek zer eskaintza dauden, etxebizitzaren 
ezaugarriak zeintzuk diren eta errentaren zein diru-sarreren 
inguruko eskakizunak zeintzuk diren ikusi ahal dute,  euren 
lehenespenak zehaztuz. 2016an Sestaon,  ASAP Programak 
19 etxebizitza erakarri eta 16 alokatu zituen, batez besteko       
errenta 473 eurora gora eginez.

Txabarri 25-31  Zaharberrikuntza Integrala
2. Prozesuko proiektuen barruan, nabarmendu egin beharra dago 
Txabarri 25etik 31rako atarien zaharberrikuntza integralerako obren 
aurrerapena. Bertan, 47 etxebizitza berri sustatuko dira; haietatik 33, 
BOE izango dira eta 14, etxebizitza askeak. Obra hauek azken bost 
urteotan egindako lana agerian jarri dute. Urteotan ARI Txabarri-El 
Sol biziberritzen hasteko behar besteko hitzarmenak, esleipena eta 
finantziazioa lortu dira.
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Txabarri 33-35 eta 55 Berreraikitzeko Proiektua
Atal honen barruan, aipagarria dugu Txabarri 33-35 eta 55 Berrerai-
kitzeko Proiektua. 2016an, kale honetako 33-35 eta 55 atarietan 18 
babes ofizialeko etxebizitza berreraikitzen hasi dira eta Txabarri 55. 
zenbakiko orubea esleitu da, bertan 10 etxebizitza aske berreraikiko 
dira hiru atariotako diru-laguntzen helburua betetzeko.

Galindo Ibarreko Espedientea
Beste jarduketa-arlo bat kontuan hartuta, 2016. urtea oso                
garrantzitsua izan da Galindo ibarreko espedientearen hirigintza-
kudeaketan, babestutako lehenengo 163 etxebizitzen eraikuntza-
ren aurrerapenarekin (Sestaoko Udalak lursailak lagatzeagatiko 
gauzazko ordainketa moduan egindako 58 etxebizitza sozial eta 
beste 105 BOE; horien erdiak,  saldu egingo dira, eta beste er-
diak babespean alokatuko dira). Sestao Berrik behin-behinean 
birkokatutako 33 familien jarraipena eguneratu du, Sestaoko Uda-
lari emango zaizkion 58 etxebizitza sozialak eraikitzeko lanak noiz 
amaitu zain daude eta. Halaber, beste lau kasu itxi dira behin be-

tiko, ez dutelako zain egon nahi izan eta gaur egun bizileku duten 
etxebizitzan behin betiko geratzea erabaki dutelako. Hauen kasuan, 
aldi baterako birkokapena behin betikoa bihurtu da.

Karrantza kaleko 1. eta 4. atarien desjabetzea 
Infraetxebizitzen ezabapena Sestao Berriren lehentasunen artean 
dago. Iaz Eusko Jaurlaritzarekin lanean izan ginen Karrantza kale-
ko 1. eta 4. atarietako desjabetzeko espedientearen kudeaketa so-
zialean. Prozesua 2015ean amaitu zen eta 2016an Sestaoko beheko 
aldeko infraetxebizitzen gune hau ezabatu eta lurrera bota ahal izan 
dugu. Birkokapenerako eskubidea zuten pertsonak PERRI Txabarri-
El Sol-eko 1.Euko 44 etxebizitza sozialetan birkokatu zituzten. Han 
birkokatu zituzten aipatutako Karrantza kaleko atarietako 24 familia; 
Abenduak 25 kaleko 18 zenbakian bizi ziren beste 8 familia -eraikina 
lurrera bota zuten 2010ean bere lekuan 44 etxebizitza eraikitzeko-; 
Orixe kalean bizi ziren beste 6 familia eta beste 3 familia gehiago, Ibar 
Berria kaleko 2 zenbakitik etorrita.
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Egiturazko arazoak dituzten eraikinak
Zenbait arrazoirengatik egiturazko arazoak 
dituzten eraikinak direla eta, bi kasu nabar-
mendu behar ditugu. Lehenengoa Txabarri 57. 
atarikoa da. 2016an, Eusko Jaurlaritzak 2015-
2017 epealdirako erdietsitako 600.000 euroko 
diru-laguntza hartu zen birsorkuntzaren 3.Fasea   
aurrera eramateko. Fase honekin bat egin 
dute Txabarri kaleko 37. eta 43. atariek. Di-
ru-laguntza honen bidez aipatutako 3 atari-
etako jabetzak erosi nahi dira, higiezin horieta-
ko egiturazko arazo sozio-ekonomikoei aurre 
egiteko. 2016ko amaieran, Txabarri 57 berriro 
lur-sailkatzeko proiektua onartu zen hasiera 
batean, Txabarri 37 birpartzelatzeko proiektua 
garatu zen eta Txabarri 43.ari zegokion negozi-
aketak aurrera egin zuen. 

Egiturazko arazoak dituen beste higiezina Los Baños kaleko 51. atarikoa 
da. Hemen, Eusko Jaurlaritzak 2014-2015 epealdirako erdietsitako 331.000 
euroko diru-laguntzari esker higiezinaren jabetza hartu ahal izan zen lurra 
birsailkatzeko proiektu baten bidez. Era horretara titularitatearen %100 lor-
tu zen bertan bizi ziren kaltetuenen interesak babesteko, higiezina aurrietan 
dagoela adierazi eta eraitsi egin ahal izango delako, arazo larriak dituelako 
segurtasunean eta egiturazko egonkortasunean.
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Abenduak 25 kaleko 20, atariaren Zaharberrikuntza Integrala
Lankidetza publiko-pribatuko jarduera egokiaren adibide moduan nabar-
mendu behar da Abenduak 25 kaleko 20. atariaren zaharberrikuntza in-
tegralerako obren jarraipena. Eusko Jaurlaritzak bi urtetan banatutako 
540.000 euroko diru-laguntza eman du (2015 eta 2016), hirigintza-kargak 
betetzeko eta higiezina oso-osorik zaharberritzeko. Era berean, proiektu 
hau bideragarri egiteko hitzarmena ere izapidetu zen, non Sestaoko Uda-
laren (101.000 euro, gutxi gora behera) eta Abenduak 25 kaleko 20. zen-
bakiko jabeen erkidegoen (700.000 euro, gutxi gora behera) diru ekarpenak 
ezartzen diren. Erkidego horretako kudeatzaile eta administrazio publikoen 
ekarpenen berme-emailea izango da Sestao Berri.

Zaharberrikuntza integraleko proiektu berriaren arabera, 
eraikinaren higiezina bera barruko aldetik hustuko da, 
egiturak sendotzeko, etxebizitzen banaketak barrutik ber-
tatik berreraikitzeko, higiezina berriro dentsifikatzeko eta, 
horren ondorioz, solairuko etxebizitza bat gehiago lortze-
ko. Horrela, 5 etxebizitza berri erdietsiko dira -horieta-
tik baten jabe izango da Erkidegoa-, eta Sestaoko Udalari 
eskainiko zaizkio, eros ditzan. Era horretara operazioaren 
“gap”-a bideragarria izango da, higiezineko etxabeko lokal        
komertzialaren ezohiko ekarpenarekin batera.
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Titularitateak erosteko diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritzak hiru urtetan banatutako 500.000 
€-ko diru-laguntza  (2016-2018) eman du Los Baños 
kaleko 49. zenbakiko higiezin eta orubeko titulari-
tatea erosteko. Lehenengo urtean lehen erosketa 
hitzarmenak lortu dira, 100.000 €-ko balioarekin. 
Beste diru-laguntza bat ere eman du, 450.000 €-koa, 
epealdi berean banatuta, Txabarri kaleko 47. eeta 49. 
atarietako kargarik gabeko titularitateak erosteko, 
Txabarri-El Sol PERRI-ko 3.  Egikaritza Unitatearen 
barruan, aurrerago egingo den desjabetzerako. 
2016Ko azken hiruhilekoan 100.000 €-ko zenbatekoa 
zuten lehen hitzarmenak eta erosketak garatu ziren.



WEB | TWITTER | FACEBOOK 

- 15 -

Erkidegoen Tartekatzea EU-GUGLE Proeiektuan
Energia Birgaikuntza 3 jardueratarako EU-GUGLE proiektu euro-
parrak elkartzen dituen erkidegoak legeztatu dira 2016-an:

Tartekatze 1:  Bi erkidegoz osotuta : Patronatuko Etxadi Txikia, 
3 atariz eta soto batez osotuta (Juan Crisostomo Arriaga 17 eta 
Txabarri 19 y 21) eta  Patronatuko Etxadi Handia, 7 atariz eta 3 so-
toz osotuta (Juan Crisostomo Arriaga 15, Los Baños 59,61 eta 63, 
Autonomia 22 eta 24 y Txabarri 23), non Sestao Berriko bazkideek 
(Eusko Jaurlaritza eta Sestaoko Udala) jabego zabala duten, %35-
40 jabego pribatuarekin tartekatuta.  

Tartekatze 2:  2 erkidegoz osotuta: Los Baños kaleko 22. eta 24. 
zenbakiena eta Autonomia kaleko 31. zenbakiarena, Sestaoko 
Udalaren jabego zabalarekin.

Tartekatze 3: La Bariega kaleko 3. zenbakiko erkidegoarena. Ber-
tan, Sestao Berriren bazkideek (Eusko Jaurlaritzak eta Sestaoko 
Udalak) higiezinaren tituluen  %50etik gora dute.

2016an zehar legeztatuzko Tartekatze 1 eta Tartekatze 2ri dagoz-
kien lehen bilerak egin dira eta Tartekatze 3an,  ezohiko bilerak, 
energia birgaikuntzarako EU-GUGLE proiektu europarrak diruz 
laguntzen dituen 5 jarduera proiektu aurrera eramateko. Jar-
duera proiektu hauek urte amaieran aurkeztu ziren, 2017aren 
hasieran eskaintzen eskaera planifikatu ahal izateko. Proiek-
tuok beste laguntza deialdietara ere aurkezgai dira, besteak 
beste, IDAErenak.
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Prozesu honen barruan kokatzen da eskubide osoko kide 
moduan Sestao Berri S.A. sozietatearen partaidetza duten 
proiektu europarrak. Hauek dira: 

EU-GUGLE Proiektua
Iaz proiektu honen helburu diren eraikinetako jarduketak 
egin ziren ondorengo hauetan: Txabarri 19, 21, 23, 25-27-29 
eta 31; Leialtasunaren Markesa 1-7; Las Llanas Zumarkalea 
19-21; Los Baños 22-24, 59, 61 eta 63; Autonomia 21, 22 eta 
24; eta Juan Crisostomo Arriaga 15 eta 17.
26 atariotatik, Leialtasunaren Markesa kalean dauden zazpik 
eta Las Llanas Zumarkalean dauden beste bik uko egin zi-
oten proiektu europarrean parte hartzeari, zaharberrikuntza 
integralerako proiektuetan ezin zietelako aurre egin ezo-
hiko jarduketei (Eusko Jaurlaritzako RENOVE Programako 
540.000 euro inguruko finantziazioa lortu zuten). Titulari-
tate publikoko edota mistoko atarietan, jarduketa energet-
ikorako inguratzaile eta instalazioetako proposamenek egin 
zuten aurrera eta proiektu eraginkor bihurtu ziren biak. Le-
hen aipatutako zazpi atarien uztearen ondoren, eskakizun 
handiko eraginkortasun energetikoaren irizpideen arabera 
Sestaon hasieran zaharberritu beharreko 24.500 m2 20.000 
m2ra bermatu da gaur egun.

BALIABIDEEN ETA SISTEMEN 
KUDEAKETA3

PROZESUA
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 PAPIRUS Proiektua
PAPIRUS proiektu europarrak Sestaon Txabarri 33 eta 35 eraikuntzarako materialen erosketa 
berritzailea bultzatu nahi du. 2016an, Fatxada eta Kanpoko Arotzeria ataletan egin zen eros-
keta berritzailea. Fatxada ataleko esleipenduna Aislamientos Kodaxter S.A. enpresa izan zen 
eta Kanpoko Arotzeria atalekoa Perfilthermik S.A. Esan beharra dago Perfilthermik S.A. enpre-
sa honek borondatezko hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuela eta bere lekua Wenthermik 
enpresak hartu zuela aukeratutakoaren tankerako materiala (poliuretano)  erabilita. Proiektu 
europarraren erosketa berritzailea iazko urriaren 16an bukatu zen eta proiektuan parte hartzen 
duten Europako lau udalerrietako (Oslo, Torino, Enzkreis eta Sestao) erakunde ordezkariek 
parte hartu zuten. Sestaoren kasuan, bi sortak lizitatutako 200.000 eurotik beherako zenbate-
koagatik esleitu ziren.

 TRIME Proiektua
TRIME proiektu europarrak alokairuko etxebizitza sozialen parkeetako biztanleen artean 
kontzientziazio energetikoa zabaldu nahi du. Energia kontsumorako ohiturak aldatu nahi dira, 
kontsumoak gutxiarazteko. Helburu hau dela eta, 2016an “energia enbaxariak” lortzeko eta 
hezteko bidean aurrerapausoak eman ziren Sestao Berrik kudeatu eta proiektu honetan parte 
hartzen duten udal etxebizitzatako 8 atarietan. “Energia enbaxari” hauek energia kontsu-
morako ohitura berrien aitzindari dira auzokideen artean. Proiektuaren aurrerapenak laster 
zabalduko Sestao Berri bazkide den dira AVS eta AVS Euskadi elkarteetan (Etxebizitzaren eta 
Lurzoruaren Sustatzaile Publikoen Elkarteak).  

 NEZER Proiektua
2016an proiektu honen Jarduera Plana aurkeztu zen Sestaon,  ia energiarik kontsumitzen ez 
duten eraikinak eredutzat hartuta zaharberrikuntza energetikoaren ontasunak zabaltzeko. 
Arkitekto eta ingeniari batek osotutako taldeak ia energiarik kontsumitzen ez duten eraikin 
bihurketarako zaharberrikuntza ereduan aukeztu zuen Tallin-en (Estonia) ospatutako Hiri Ja-
sangarriei buruzko Europako Konferentzian. Nezer proiektua hurrengo 2017aren hasieran bu-
katuko da.
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HELMUGA EUSKO JAURLARITZAREN 2016eko AURREKONTUA 
 SESTAO BERRI SOZIETATEARENTZAT

GUZTIRA

EGITURA 800,000 €

1.475.550 €

LOS BAÑOS 51 Liquidación final del 5%

ABENDUAK 25, 20 259,000 €

TXABARRI 37-43-57 200,000 €

LOS BAÑOS 49 100,000 €

TXABARRI 47-49 100,000 €

2016ko KONPROMISOAK 
2017rako

%5eko azken kitapena (Abenduak 25, 20)
+ 200,000 € (Txabarri 37-43-57)

+ 200,000 € (Los baños 49)
+ 150,000 € (Txabarri) 47-49)

478,000 €

GUZTIRA EUSKO JAURLARITZAREN 2016ko AURREKONTUA  ETA SESTAO BERRIREN 
ZENBAIT URTETARAKO  KONPROMISOAK

1,953,550 €

HELMUGA SESTAOKO UDALAREN 2015eko AURREKONTUA
SESTAO BERRI SOZIETATEARENTZAT

GUZTIRA

TXABARRI  25 AL 31 283,350 € 285,350 €

2016ko KONPROMISOAK 
2017rako

25.690 € (TXABARRI 25etik 31ra) 25,690€

GUZTIRA
SESTAOKO UDALAREN 2016ko AURREKONTUA ETA SESTAO BERRIREN ZEN-

BAIT URTETARAKO  KONPROMISOAK 309,040 €

2016AN ONARTUTAKO AURREKONTUAK
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 SESTAO BERRIREN X. URTEURRENA

2016an Sestao Berrien hamargarren urteurrena bete zen. Hain zuzen 
ere, Sestao Berri 2010 SA-ak 2006ko martxoaren 17an hasi zuen bere 
jarduera, eta Sestaoko beheko aldean, Hiru Udalbatzen plazan, zabaldu 
zituen bulegoak. Ordutik hona hamar urte igaro dira, lan handikoak 
udalerriko alde honen birsorkuntza sozio-urbanistikorako. Hamarkada 
bat hirigintza eta Txabarri, Urbinaga, Simondorgas, Rivas eta Los Baños-
en hirigintzarako eta suspertze sozio-ekonomikorako.   

Web orri berria eta urteurrenaren logotipoa
2016ko martxoak 17, urtebetetzearen egun berean urteurrena ospatze-
ko ekitaldia egin zuen Sestaoko Musika Eskolan. Sestao berriro sus-
pertzeko lanean aritu diren erakunde eta pertsona guztiak gonbidatuak 
izan ziren ekitaldian igarotako hamar urteotan zehar egindako jardueren 
azterketa egin zen

Urteurrena zela eta, Sestao Berrik bere Web Orria eraberritu 
eta eguneratu zuen eta X. Urteurrena ospatzeko logotipoa 
aurkeztu zuen.
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FACEBOOK

WEB

TWITTER

ESKERRIK ASKO
GRACIAS

https://www.facebook.com/Sestao-Berri-2010-138107672896563/
http://www.sestaoberri2010.com/
https://twitter.com/SestaoBerri
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