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H
abitissimo platafor-
mak iazko maiatzean
zabaldutako txosten
baten arabera, espai-
niar Estatuko herrita-
rren %62k etxea ho-
betzeko lanak
gauzatzeko asmoa zu-

ten itxialdia amaitu ondoren. Esan eta
egin. Joera hori oso agerikoa zaie errefor-
men eta dekorazioaren arloan diharduten
profesionalei. Azken urtean zuzenean na-
baritu dute gorakada, bai beraien eskaria
hazi egin delako, bai hornitzaileek nahiz
gremioek zailtasunak dituztelako ohiko
zerbitzua emateko. 
Hala bizi dute Donostiako Apal Estudio-
ko arduradunek, Jexux Romero eta Patricia

Achonek. «Itxialdia amaitu zenean, piko
oso altu bat egon zen altzarien salmentan,
eta ondoren, beheraldi moduko bat, eta ge-
ro, erreformak hasi dira. Lan karga handia
daukagu, gremioak lepo dabiltza eta horni-
tzaileek epeak bikoiztu dizkigute. Eta kon-
tuan izanda positibo bat egonez gero pro-
tokoloak lantaldea etxean gelditzera
behartzen duela...», azaldu du Romerok. 
Urrian zortzi urte beteko dira ateak zabal-
du zituztenetik, diseinua kaleko jendeari
salneurri ordaingarrian eskaintzeko asmoz.
Espektro osoa hartzen dute. Lanparak, pa-
pera, gortinak eta dekoraziorako beharrez-
koak diren elementuak salgai dituzte den-
dan, gauza bakar bat edo batzuk behar
dituztenentzat; eta diseinua ere nahi dute-
nei prozesu osoa eskaintzen diete: proiek-
tua, gremioen koordinazioa eta gunerako
behar diren altzariak. Barne-diseinatzaileak

Beharrak bultzatuta, bulego, jo-

lastoki edota gimnasio bilakatu

dira etxeetako zenbait txoko,

eta batzuetan leku bakarrean

zeregin bat baino gehiago egin

behar izaten dugu. Egoera ho-

rretan, azaleratutako gabezia

batzuen aurrean begiak ixtea

ezinezkoa izan da. Hutsuneak

bete eta erosotasuna lortzeko,

erreformak egiteko garaia hel-

du dela erabaki dute askok. 

hutsa

hutsa

ERREPORTAJEA

Espazioak sortu,
praktikotasunetik abiatuta

Konfinamenduak bultzatuta, leku bakarrean zeregin bat baino gehiago egin behar izaten dugu. Hutsuneak bete eta erosotasuna lortzeko, erreformak egiteko garaia heldu dela erabaki dute askok.



honela azaldu du: «Oso interesgarria da guztia
hemen erabakitzen dugulako. Dendan deneta-
rik daukagu: azulejoak, gainak, sukaldeak, ko-
munak... Laginak ditugu eta bezeroak ez du ba-
tetik bestera ibili behar». Batzuek halakoetan
ibiltzea gustuko badute ere, gehienek denbora
gutxi dute; horregatik, zeregin horien ardura
hartuko duen norbait izatea nahiago dute.
Ohikoena erreforma eta dekorazioa elkarri

lotuta joatea da. Azken hilabeteetan etxebizi-
tza osoaren egokitzapenak ohi baino gehiago
egiten ari dira, salerosketa asko daudelako;
bestela, aukera duten heinean egiten joatea
nahiago izaten dute bezeroek. Aipatu txoste-
nean, galdetegia erantzun zutenetako %61k su-
kaldea berritzeko asmoa zuten eta %35k, ko-
muna. Romeroren ustez, «egia da horien
estiloa berritzen baduzu, asko eragiten diola
etxeari, elementu nahiko finkoak direlako, ez
direnak oso maiz aldatzen. Aldi berean, insta-
lazio asko dute eta horiek eguneratuta izatea
lasaitasun handia da».  

Eskatutakoaz harago joan

Alderdi teknikoa eta estetikoa lantzen dituzte,
«kode guztiak baliatzen ditugu emaitza inte-
resgarri edo egoki bat egiteko, pertsonaren ara-
bera». Horren aurretik, ordea, diseinua sortu
behar dute. Praktikotasuna da gakoa, eta hori
kontuan hartuta, bezeroak eskatzen dizkien
baldintzak betetzea. «Nahi duena zure airera
egiten duzu; bezeroak gauza bat eskatzen du
bere ezagutza eta mugatik», argitu du Rome-
rok. Mahai bat behar duela esanda, idazteko to-
ki bat interpretatu behar du diseinatzaileak eta
ohol horrek hankak izan ditzake, hormari lotu-
ta egon edo sabaiari lokarri batzuekin. 
Esan ez duena ere eskaini behar dio, hala uler-

tzen duelako bere zeregina. «Jende askok nahi
du nik proposatzea berak buruan zeukana, bai-
na orduan ez nau behar. Proposamen leiho bat
ireki behar dut eta erabakiko du hortik joan
nahi duen edo ez». Ohitura-animaliak izanda,
kanpoko begirada lagungarria izaten da zenbait
aukera edo hutsune atzeman eta haien arabera-
ko guneak sortzeko. Ideia adostuta dutenean,
estetika, materialak... erabakitzen dituzte.
Arlo honetan ere modak badira, baina Apale-

ko arduradunek galbahetik pasatzen dituzte
hornitzaileen berritasunak, «dosifikatuta»
ematen diote informazioa bezeroari. Iraunko-
rrak diren gauzak proposatzen ahalegintzen di-
ra, hemendik hamar urtera oraindik balioko
dutenak, eta arriskatu behar bada, jakin non.
«Zoruan edo gutxi aldatuko den zerbaitetan
saiatu ez arriskatzen, apustua egin ezazu neka-
tuz gero hemendik hiru urtera alda dezakezun
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El valor de la vivienda ha
cambiado en el último año
y no lo ha hecho solo de
forma subjetiva. La toma de
conciencia sobre la
importancia de vivir en un
entorno adecuado también
se hace notar en el interés
por cambiar de residencia,
lo que se traduce en la
subida de los precios. Un
informe del portal Idealista
publicado a finales de abril
apunta que el precio de la
vivienda usada se ha
incrementado en un 1,2%
en Nafarroa y en un 2,9%
en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa en los últimos
doce meses. Por su parte, la presión de la demanda sobre la oferta de casas en venta creció un
5,7% y un 3,9%, respectivamente. 
Junto con las compraventas también se han multiplicado las solicitudes de reformas

totales, para adecuar el hogar a los gustos de sus nuevos propietarios. Aunque a priori
favorece la actividad de su sector, Jexux Romero de Apal Estudio se muestra inquieto ante la
situación actual, ya que ve el mercado «muy raro».
«Hay mucho movimiento y eso nos preocupa. No sé si no se estará generando otra micro-

burbuja». Esa suposición se sustenta en lo que sus clientes le cuentan sobre las condiciones
en las que se realizan últimamente estas transacciones. «No son solo las económicas, sino el
tener que decidir en el momento. Las viviendas se están vendiendo en cuestión de horas». 
Embarcarse en una reforma supone una importante inversión, pero puede haber grandes

diferencias en el precio, sin renunciar al diseño. Tanto para quienes apuestan por empezar de
cero y crear un hogar a su medida como para quienes no quieren o no pueden mudarse y
optan por renovar alguna estancia, las claves son el confort y una distribución que permita
dar distintos usos a un mismo espacio.
Romero realiza sus planteamientos con una visión muy clara: «Para nosotros es muy

importante que la casa sea un elemento que nos aporte protección y confort, pero con
elementos intangibles. No es solo el papel o cosas concretas, sino la luz, los colores… Crear
una atmósfera, un hueco de la casa para pensar, estar a gusto… En general, que los espacios
sean espacios de bienestar», concluye. 

Uno de los «espacios de bienestar» creados por Apal Estudio de Donostia.

Modak badira, baina Apal

Estudioko arduradunek

galbahetik pasatzen dituzte

hornitzaileen berritasunak;

«dosifikatuta» ematen diote

informazioa bezeroari. 

zerbaitetan. Papera edo kolore bat aldatzea
erraza da, kuxinak...». 
Materialei dagokienez, berriz, «betikoak»

erabiltzen dituzte: azulejoa, zeramika, egu-
rra edo horren ordezkoa den laminatua.
Beste leku batzuetan erabiltzen diren mate-
rialak barneratzea, ordea, ez da erraza.
«Oraintsu linoleumezko lurra jarri dugu
etxe batean. Elementu naturala da, Euro-
pan, 1960ko hamarkadatik erabiltzen dute,
baina hemen asko kostatzen da”. 

hutsa

EL MAYOR VALOR SUBJETIVO DE LA VIVIENDA
TRAE CONSIGO LA SUBIDA DE PRECIOS
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Etxean erosotasuna lortzeko
bide errentagarri eta azkarre-
netako bat leihoak ordezkatzea
da. Izan ere, konforta eskura-
tzeaz gain, energia aurrezten
ere laguntzen du, bero galerak
ekidinez. Aldea nabarmena da,
beroaren %20-%30 inguruk
egiten baitu zirrikituetatik
ihes. Leihoak kalitatezkoak ba-
dira, 40-50 urte iraun dezakete
eta egindako inbertsioa ener-
gia fakturaren murrizketak
orekatuko du. 

Pandemiak etxean goxo eta
gustura egoteak duen garran-
tzia irakatsi digu. Ordu gehia-
go bertan igarotzera behartuta,
jabetu gara eroso egoteko nor-
beraren bizitokiak dituen ga-
beziez. Etxebizitza hobetzeko
bide asko daude: barnean da-
goena molda daiteke, elemen-
tuak berrituta edo berrantola-
tuta, edo kanpoaldetik etxea
babesten duen geruzari errepa-
ratu. Leihoak bi aldeen arteko
zubia dira. Haietatik sartuta,
argi naturalak betetzen du ge-
la; baina egokiak ez badira, za-

ratak, kutsadurak zein zikinke-
riak ere barrura egingo du be-
roak ihes egiteko erabiltzen
duen zirrikituetatik. 
Leihoak aukeratzea erabaki

garrantzitsua da, horregatik,
komeni da informazioa biltzea
eta profesionalengana jotzea
irtenbide egokiena aurkitzeko.
Kontuan hartu beharrekoen
berri izan eta materialen ingu-
ruan gehixeago jakin asmoz,
Itziarko Ibarplas enpresaren
atea jo du GARAk. 1991n abia-
razitako familia enpresa da, bi-
garren belaunaldiak gidatzen
duena. «Lanez lepo» dabiltza
azken hilabeteotan, enkarguz
enkargu. «Bidaietan eta hala-
koetan gastatzerik ez dagoe-
nez, jendea etxean inbertitzen
ari da asko», dio bertako ardu-
radun Maider Ibarrolak, egoe-
rarekin pozik. 
PVC aroztegia da eta halakoe-

tan berezitu dira. Saltzen di-
tuzten leihoen %98 material
horretakoak dira, nahiz eta alu-
miniozkoekin eta mistoekin
ere lan egin. Aukera apropose-
na zein den galdetuta, eran-
tzun errazik ez dela dirudi. Ez
daude bi eraikin berdin eta
etxe bakoitza mundu bat da,
bezeroak bezalaxe. «Ez dago
neurri estandarrik, oso zaila da
halakoak enkajatzea». Hori ho-
rrela, zerbitzua bezeroen neu-

rrira egitearen garrantzia na-
barmendu du Ibarrolak. Haien
deia jasotzean, lantaldeak lana
banatzen du: etxera joan, neu-
rriak hartu eta aurrekontu bat
egiten dute, «gero sorpresarik
ez egoteko». 
Kasu bakoitzean kontuan

hartzen dute batetik, eraikina-
ren kokalekua, hau da, esatera-
ko, mendi puntan, kostaldean
edo etxe artean dagoen; eran-
tzun hobea zein materialek
emango duen ikusteko. Beste-
tik, bezeroaren beharrak, «ba-
tek beroari emango dio garran-
tzia, beste batek, zaratari, eta,
hirugarren batek, biei».

Osagaiak beharrei egokitu

Eskakizunak ahalik eta egokien
nola ase erabakitzerakoan,
leihoa osatzen dute elemen-
tuekin jokatzen dute. Profilaz
gain, jarritako beiraren arabe-
ra, asko hobe daiteke errenta-
garritasuna eta isolamendua;
eta horretan ere eragiten du
aukeratutako itxiera motak.
Markoari dagokionez, mate-

rial ohikoenak aipatu PVCa,
aluminioa, egurra edo mistoak
dira. PVCa material isolatzaile
ona da, ez baita eroale termi-
koa, hau da, ez dio beroari sar-
tzen edo irteten uzten. Hala,
berogailuan edota aire egoki-
tuan aurrez daiteke. Alumi-

Ez daude bi eraikin berdin eta etxe bakoitza mundu bat da, bezeroak bezalaxe.          GARA

Leihoak, etxe barruko
erosotasunaren lehen osagaiak

Etxean erosotasuna lortzeko bide errentagarri eta azkarrenetako bat leihoak ordezkatzea da. 

AURREZPENA

«Dirutza» gastatuko
dutela uste dutenei,
Itziarko Ibarplas
enpresako profesionalek
argitu nahi diete lehen
unetik nabarituko dutela
aldea, baita inbertsioa
epe-labur ertainera
berreskuratuko dutela
ere, energia aurreztuta.

OBRA TXIKIA

Elementuok aldatzeak
obra txiki bat dakar,
baina egun gutxiko
kontua izan ohi da.
Adibide gisa, etxe batean
sei-zazpi leiho ordeztu
behar badira, bizpahiru
eguneko lana da.
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Leihoak kanpoaldearen eta barrualdearen arteko zubia dira.         Getty IMAGES

ALDAKETA BAKARRA, HAMAIKA ABANTAILA
Etxebizitza baten adina agerian uzten duten
elementu nagusiak dira leihoak, urte luzez atari
zabalean egonda, eguzki izpiak, euri zaparradak,
haizeteak, kutsadura... jasaten baitituzte. Arrazoi
estetikoez harago, leiho egokiak jartzea
hobekuntza merkeenetako eta iraunkorrenetako
bat da, hainbat onura dakartzana. Beraz, ez da
harritzekoa konfinamenduaren ondoren gehien
egin den erreformetako bat izatea.
Abantaila nagusietako bat leihoek etxebizitza

energetikoki eraginkorrago egiten dutela da. Etxe
barruko hotzak eta beroak ihes egin ohi dute
leihoetatik, horregatik, garrantzitsua da ondo
isolatuko dutenak aukeratzea. Hala, berogailuaren
nahiz aire egokituaren erabilera mugatuta,
energia %40-%60 artean aurreztea lor daiteke, eta,
ondorioz, fakturak behera egingo du. Halaber,
beira bereziak ere badira eguzkiaren
erradiazioaren eragina murrizten dutenak,
haizagailuen
beharra txikitzeko.
Era berean,

tenperatura
egokia lortuta,
sortutako giro
atsegina
mantentzen
laguntzen dute
leihoek. Gainera,
osasungarriagoa
ere izango da
etxea, hautsa,
kutsadura...
kanpoan geratuko
baitira. Horrez
gain, akustikoki
ere isolatzen dute

etxebizitza, kaleko zalapartaren, obren edo
autoen zarata isildu eta barrualdeko giro lasaia
gordez. Leiho-ateek nahiz pertsianek areagotu
egin dezakete babes hori. 
Horren agerikoa ez bada ere, etxearen

segurtasunean ere zeresana badute leihoek.
Etxeetako ahulguneak dira eta, eraikinaren
arabera, segurtasun beira jartzea eta burdineria
indartzea komeni da. 
Aipatutakoez gain, beste arrazoi gehigarri bat

ere bada errendimendu altuko leihoen alde
egiteko: onurak ez dituztela etxe barrukoek
bakarrik nabarituko, ingurugiroan ere eragingo
baitu, energia gutxiago behar izateak, CO2 isuriak
murrizten dituelako. Iraunkortasunari garrantzia
ematen dietenek, gainera, material erabat
berriztagarrien alde egin dezakete. 
Edonola, agerikoa denez, leihoa egiteko

erabilitako materialen kalitateak baldintzatu
egingo du emaitza,
baita osagaien
ezaugarriek ere.
Esaterako, itxiera
mota. Gidaridunek
leku gutxiago
behar dute, baina
isolatzea kaltetzen
dute; eraisgarriek,
kontrara,
hermetikotasuna
handiagotzen
dute, eta ardatz
aldagarrikoek
egun oso
beharrezkoa
dugun aireztatzea
errazten dute. 

nioa, berriz, oso arina eta erre-
sistentea da, baina, bero eroa-
lea denez,  zubi termikoen
haustura duten leihoetan era-
bili behar da, eragin hori mu-
rriztu eta isolatze maila hobe-
tzeko. Biak ala biak «oso onak»
dira hermetikoki, akustikoki
eta efizientzia aldetik. Hala ere,
antzeko kalitatean, aluminioa
garestiago da eta kostaldean
edo klima hezeagoetan PVCak
«errendimendu hobea du, me-
talik ez duenez, gutxiago sufri-
tzen duelako». Ibarplasen ka-
suan, aluminiozkoak ere
jartzen dituzte, nahiz eta «oso-
oso arraroa» den norbaitek es-
katzea, «urtean bost bat etxe
izaten dira», zehaztu du Ibarro-
lak. Mistoekin ere antzera da.
Garai batean boladan izan ba-
ziren ere, pasatu da.
Egurra material berriztaga-

rria da, ugaria eta isolatzaile
ona. Kontrakotasunik ere badu,
ordea. «Nahiz eta egurra natu-
ralagoa den, jendeak erosota-
suna nahiago du, eta egurrak
mantenua behar du». 

Beiraren garrantzia

Beirak ere berebiziko garran-
tzia du, izan ere, leihoaren zati
handiena hartzen du, %70 in-
guru. Bakarra edo bikoitza jar
daiteke, eta lodierak zein mo-

tak eragina dute. Bikoitza de-
nean, elkarren arteko tarteak
isolamendua areagotzen du.
Edonola, konposizioa onekoak
izan behar dute, beraien fun-
tzioa ondo betetzeko; bestela,
bikoitza izanda ere, beroak eta
hotzak ihes egingo dute. Iba-
rrolaren esanetan, gaur egun,
isuri baxukoak dira nagusi,
etxe barruko tenperatura luze-
agoan mantentzen dutenak. 
Elementuok aldatzeak obra

txiki bat dakar, baina egun gu-
txitako kontua izan ohi da.
Adibide gisa, etxe batean sei-
zazpi leiho ordeztu behar badi-
ra, bizpahiru eguneko lana da.
Hala ere, Ibarrolaren esanetan,
bien bitartean bezeroek bizitza
normala egin dezakete. «Gaur
kendutako leihoa gauerako ja-
rrita daukazu. Zikinak molesta-
tuko dizu, baina obra nahiko
garbia da». 
«Dirutza» gastatuko dutela

uste dutenei profesionalak ar-
gitu nahi izan die lehen unetik
bertatik nabarituko dutela al-
dea eta inbertsioa epe-labur er-
tainera berreskuratuko dutela,
energia aurreztuta. Gainera,
ordaintzeko erraztasunak eta
laguntzak ere badira. Hortaz,
honakoa da Maider Ibarrolaren
azken aholkua: «Galde dezatela
beldur gabe». 

Erabilitako materialen kalitateak baldintzatuko du emaitza. Getty IMAGES
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Etxebizitza parkea eguneratze-
ko helburuarekin, 50 urtetik
gora dituzten eraikinak behar-
tuta daude 2018tik Eraikinen
Ikuskaritza Teknikoa pasatzera
eta horren arabera zenbait ho-
bekuntza egitera. Halakoetan
dihardu Donostiako Jobilan en-
presak. Kooperatiba txikia fa-
txaden, teilatuen eta eraikinen
birgaitzean berezituta dago.
Aurretik sektorean eskarmen-
tua zuten bi profesionalek abia-
razi zuten eta bi hamarkadako
ibilbidean makina bat proiektu
egin dituzte.  
Pandemiak zerikusirik izan

duen seguru ez badakite ere,
lan eta lan ibili dira azken urte-
an. Eraikinen kanpoaldean eta
teilatuan lan egiten dutenez,
beste gremio batzuek ez bezala,
ez dute beharrean jarraitzeko
arazorik izan. Bertako bazkide
den Bittor Gorosabelek aipatu
duenez, «lan askori ezetz esan
behar izan diogu, egiteko den-
borarik ez daukagulako. Itxaron
zerrenda daukagu». Langile bat
gehitu behar izan diote taldea-
ri, baina, hala ere, lanez lepo
daude. Ez dira eurak bakarrik.
«Une bat heltzen da biltegietan
ezer ez dagoena eta ezin dute
materiala ekarri, beraz, ezer ga-
be gelditzen zara». 

Eraberritzeek eraikina gaur-
kotzea dute xede, estetikaz ha-
rago, eraginkortasun energeti-
koa areagotu eta erosotasuna
emanez bertan bizi direnei.
Eraikuntza ondo isolatzeak
kontsumo txikiarekin tenpera-
tura egonkor mantentzen la-
guntzen du; eta hori lortzeko
aldagai erabakigarrienak fatxa-
dak eta teilatuak dira.
Aurrealdeen kasuan, azken

urteetan aukera nagusi bilakatu
dira SATE kanpoko isolatze ter-
miko sistemak nahiz fatxada ai-
reztatuak. SATEak panelak dira;
isolatzailea panelotara erantsi
eta zuzenean eraikinaren kan-
poaldean itsasten dira, sarez
babestutako estaldura gainean.
Fatxada aireztatuak, berriz, pla-
kak dira, profil batzuen gainean
aurrealdean jartzen direnak.
Horrela, aireztatutako ganbera
bat sortzen da estalduraren eta
fatxadaren artean, eta tarte ho-
rretan isolatzaile termikoa jarri
ohi da. Akabera desberdinak
daude, ohikoenak, arbel itxura-
koa, zeramika eta fibrozemen-
tua dira. 

Kontsumoa

Sistema hauei esker, energia
kontsumoa %50etik gora mu-
rrizten da, bai berogailuari bai
aire egokituari dagokionez.
Isolatze termikoari esker, ne-Donostiako Intxaurrondo auzoan eraberritutako etxea.        GARA

Eraikinen azalberritzea barrualdea
hobetzeko beste bide bat da

Fatxada eraikinaren azala da, etxebizitza kanpoaldetik babesten duen lehen elementua. Eraikuntza berriak egitean, ezaugarri onenekin 

altxa daitezke, oinarrien gainean hamarkada ugari egin dituztenek, itxura aldatzeaz gain, bide bakarra dute hobetzeko: birgaitzea.

SATE SISTEMA

Fatxaden kasuan, azken
urteetan aukera nagusi
bilakatu dira SATE
kanpoko isolatze termiko
sistemak eta fatxada
aireztatuak. SATEak
panelak dira; isolatzailea
panelotara erantsi eta
zuzenean eraikinaren
kanpoaldean itsasten
dira, sarez babestutako
estaldura gainean. .

AIREZTATUAK

Fatxada aireztatuak
plakak dira, profil
batzuen gainean jartzen
direnak. Horrela,
aireztatutako ganbera
bat sortzen da
estalduraren eta
fatxadaren artean, eta
tarte horretan isolatzaile
termikoa jarri ohi da.
Akabera desberdinak
daude.
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guan, beroa barruan manten-
tzen da  eta udaran, gelak ez di-
ra berotzen; une oro tenpera-
tura egonkor mantentzen da,
alegia. Ondorioz, gainera, ingu-
rugiroa babesten du berogailu
eta klimatizazio kontsumoa
murrizten baitu. Gorosabelen
hitzetan, «isolamendua duen
fatxada oso erosoa da. Plaka
jartzen duzun unetik sentitzen
duzu etxebizitza beste modu
batera dagoela». 

Teilatuetan eta estalduren ka-
suan, aldiz, egon daitezkeen
arazoak konpondu, akustikoki
nahiz termikoki isolatu, eta in-
permeabilizatu ere egiten di-
tuzte.

Isolatua eta osasuntsua

Edonola, isolatzerakoan kon-
tuan hartu behar da aireztatzea
egokia dela. Hermetikoegia ba-
da, beroa eta hotza pilatu dai-
tezke eta hezetasuna agertu.
Hezetasuna osasun arazoen itu-
rri izan daiteke, akaroak eta li-
zuna agertzeko aproposa baita.

Arnas aparatuari eragin die-
zaioke hezetasunak, asma, aler-
giak, arnasbideetako infekzioak
nahiz biriketako gaitz kroniko-
ak eraginez; halaber, erreuma
eta hezurretako arazoak area-
gotu ditzake. 

Arazoaren sorburua konden-
tsazioa, kapilaritatea edo filtra-
zioa izaten da; konponbidea,
berriz, erreformak edo konpon-
ketak egitea hormetan, edo, ka-
su zailenetan, fatxada eta teila-
tua berritzea. «Eraikin bat
osasuntsu egotea, hezetasunik
gabe, ondo isolatuta, oso ga-
rrantzitsua da osasunerako»,
baieztatu du profesionalak. 

Eraikuntza baten eraberritzea
sei-zazpi hilabeteko lana da, az-
piegituraren ezaugarrien arabe-
ra. Aukera baten edo bestearen
alde egitean, bezeroek hainbat
alderdi kontuan hartzen dituz-
tela dio Gorosabelek: konforta,
energia aurrezpena, salneu-
rria... Baita erabilitako isola-
menduak dirulaguntzen kopu-
ruan eragina duela ere. Alor

guztiei buruzko azalpenak ema-
ten dizkiete bezeroei, baita di-
rulaguntzak lortzeko egin beha-
rrekoez ere. 

Aurrekontu neurtua egin
arren, batzuetan udalen eskaki-
zunekin topo egiten dute eta
kopuruetan moldaketak egin
behar izaten dituzte. Donos-
tian, esaterako, arropa zabaltze-
ko esekilekuak itxitura batek
estaltzea behartzen dute, su
itzalgailuak jartzea atarian, la-
rrialdietarako argiak... «Horre-
lakoek aurrekontua izugarri
puzten dute. Bizilagun bakoi-
tzak 18.000 euro jarri baditu,
horiek sartuta, 3.000-4.000 eu-
ro gehiago dira», argitu du Jobi-
laneko kideak.

Inbertsio garrantzitsua dela
badakite, horregatik, ordaintze-
ko erraztasunak ematen dituz-
te: obra beraiek finantzatzen
dute eta ordainketa kuotak ze-
hazten dituzte. «100.000 euro
badira, hasieran %40 ordain-
tzen dute eta gainerako %60a
zortzi edo bederatzi kuotatan». Lasarte-Oriako etxe batean konpondutako balkoiak.        GARA

TERRAZAS Y BALCONES, NUEVOS
OBJETOS DE DESEO
Quién tiene una terraza, balcón o espacio exterior
tiene un tesoro, en muchos casos, redescubierto.
De ahí que quienes han podido disfrutarlo en el
confinamiento lo mimen mejorando sus
prestaciones con tratamientos aislantes o
impermeables. En cambio, aquellos que solo han
podido soñar con estar al aire libre, buscan la
manera de hacerlo realidad.

El responsable de Jobilan, Bittor Gorosabel, ha
recibido varias consultas sobre la posibilidad de
poner un balcón en edificios que fueron
concebidos y construidos sin él. En algunos casos
es un proyecto factible, todo depende de los
materiales empleados en la estructura. «Si tiene
hormigón o madera, es posible sacar un metro
fuera y poner un balcón». Al margen de las
dificultades técnicas que pueda presentar y sin
tener en cuenta la estructura sobre la que habría
que fijar el elemento, su viabilidad dependerá
también de lograr la autorización municipal. 

Por el momento no han recibido ningún
encargo, pero sí les han contactado para
preguntar. Como dato curioso, en la mayoría de

los casos se trata de viviendas de protección
oficial. Aunque aún no han construido ningún
balcón, sí han sustituido algunos preexistentes.
Recientemente han rehabilitado una vivienda en
el barrio donostiarra de Intxaurrondo, en la que
han demolido los viejos para hacer otros nuevos. 

El Gobierno Vasco ofrece ayudas anuales para la
rehabilitación de viviendas y edificios de más de
40 años. A los elementos que ha tenido en cuenta
hasta ahora –cubierta, estructura, fachada e
instalaciones– en la convocatoria de 2020
incorporó por primera vez una partida para la
creación o ampliación de balcones y terrazas en
edificios anteriores a 1980. Una ayuda máxima de
5.000€ por vivienda, 1.000€ por m2 ampliado. 

Esta es una muestra de la importancia que han
tomado estos espacios, al igual que el resto de la
vivienda debido al confinamiento. En ese sentido,
el montante de las ayudas pasó en de 6,4 a 8,8
millones y la cobertura máxima de la obra del
60% al 70% (80% en el caso de edificios incluidos
en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas
Residenciales Degradas). 

Terraza sometida a una rehabilitación integral por la empresa donostiarra Jobilan. GARA
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En los últimos meses ha aumen-
tado de forma exponencial el in-
terés por el estándar Passivhaus,
que surgió en 1988 en una con-
versación entre los profesores Bo
Adamson de la Lund University
de Suecia y Wolfgang Feist del
Instituto de Vivienda y Medio
Ambiente. Feist concluyó que un
tercio del consumo de energía de
las viviendas procedía de la cale-
facción, por lo que estudió cómo
edificar para que fueran más efi-
cientes. Dos años después lo pu-
so en práctica y en 1996 fundó el
Passivhaus Institute con el obje-
tivo de promocionar este están-
dar internacional.
La Plataforma de Edificación

Passivhaus indica que en el Esta-
do español hay más de 158.000
metros cuadrados certificados re-
partidos en 150 proyectos y prevé
que en los próximos dos años se
superarán los 387.000 metros en
307 inmuebles. A su auge ha con-
tribuido en gran medida una di-
rectiva europea de 2012 que obli-
ga a que todas las nuevas
construcciones residenciales se-
an de consumo de energía casi
nulo desde enero de este año; así
como por el compromiso de la
UE a reducir para 2030 un 40%
del consumo de energía y un 55%
de las emisiones de CO2, factores
en los que los edificios antiguos
tienen mucho que ver.
Es este concepto de construc-

ción el que mejor responde a
esas exigencias a la vez que
aporta beneficios sociales, eco-
nómicos y medioambientales.
Son espacios saludables con aire
limpio y temperatura constante,
donde el ruido exterior apenas
es perceptible. La exigencia de
climatización se reduce en un
75%, pudiendo cubrir el resto fá-
cilmente con energías renova-
bles. Además, la demanda de
energía de las viviendas pasivas
es igual o inferior a 15kWh/m²
por año. Está pensado para vi-
vienda de nueva construcción, si
bien sus criterios son extrapola-
bles a la rehabilitación, logrando
viviendas pasivas en mayor o
menor grado.
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Las viviendas pasivas aúnan
bienestar y sostenibilidad

Con la pandemia muchas personas han descubierto que existen formas de construir 

que permiten ahorrar energía y aseguran un mayor confort interior. 

La casa Arias en Erronkari es la primera casa pasiva certificada por el Passivhausinstitut en Nafarroa y la segunda en todo el Estado.

DE 150 A 307

La Plataforma de
Edificación Passivhaus
indica que en el Estado
español hay más de
158.000 metros
cuadrados certificados
repartidos en 150
proyectos y prevé que
en los próximos dos
años se superarán los
387.000 metros en 307
inmuebles. 

Requisitos para lograr la certificación Passivhaus
Para lograr la certificación Passivhaus, la edificación debe seguir
unos criterios de construcción para obtener una muy alta eficiencia
energética de consumo bajo o nulo y garantizar un confort excelente.
1– Gran aislamiento térmico: Se optimiza la envolvente térmica

aislando las paredes exteriores, las cubiertas y el suelo. Los
elementos exteriores deben tener una baja transmitancia
térmica –cantidad de calor que se intercambia con el exterior– para
minimizar las perdidas de calor y proteger el interior tanto del frío
en invierno como del calor en verano. 
2– Ausencia de puentes térmicos: Los puente térmicos provocan

ganancias o pérdidas energéticas indeseadas y problemas de
humedad. Para evitarlos hay que garantizar la transmisión de
energía continua por toda la envolvente. 
3– Hermeticidad: Asegurar la ausencia de corrientes de aire a

través de ventanas, huecos y grietas que provocan condensaciones
y entradas de aire frío indeseadas. La envolvente debe ser lo más

estanca posible para lograr que el sistema de ventilación mecánica
sea mas eficiente.
4– Ventanas y puertas de altas prestaciones: Ventanas y puertas

son puntos de ruptura de la envolvente térmica, el punto débil por
el que se da la mayor fuga de energía en una vivienda. Hay que
prestar atención a su ubicación y diseño para permitir ganancias
solares en invierno y protección del sol en verano.
5– Ventilación mecánica con recuperación del calor: Antes de

expulsar el aire viciado del interior, la ventilación mecánica
reaprovecha su temperatura para precalentar o enfriar el aire limpio
entrante. Ambos flujos no se mezclan, pero se produce una
transmisión de calor y energía entre ambos. Con este sistema se
consigue renovar el aire de forma continua, limpia y eficiente.
Una vez cumplidos esos cinco criterios, se analizan otros dos: las

protecciones solares –persianas, estores, porches...– y la fuente que
suministra la energía, que debe ser renovable. 


