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2018an, Etxebizitzaren Euskal Behatokia (aurrerantzean, EEB) zerbitzu berritzaile eta irekiagoa 

izateko lanek aurrera egin dute, etengabeko hobekuntzaren bidez eta arretaren erdigunean 

beti (eta betidanik) pertsonak jarriz.  

Asmo eraldatzaile nabarmeneko proiektuak jarri dira abian, tartean, Berrikuntza Kapital 

Kodea, eta etxebizitza-politika egiteko modu berri bat osatu da, herritarren parte-hartzearen 

eta komunikazio egonkorraren aldeko apustu irmoa berresten duen asmo handiko proiektu 

baten bidez; alegia, Etxebizitza (https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/eu/) web-plataforma.  

Profesionalekin eta herritarrekin komunikatzeko tresna eraginkor bat da, iritziak eta 

ekarpenak jasotzeko eta, azken finean, hitz egiteko eta entzuteko aukera ematen duena. Izan 

ere, Etxebizitza Sailburuordetzak ahalegin berezia egin du euskal herritarrak Etxebizitza Plan 

Zuzendariaren eta haren araudiaren erantzunkide izateko. 

Gainera, Etxebizitzak profila ireki du Twitter eta Linkedin sare sozialetan eta oihartzun eta 

aktibitate handia lortu dute. 

Behatokiak ez ditu alde batera utzi, dena den, ohiko betebeharrak; alegia, estatistika eta 

txosten ofizialak argitaratzea (2016an baino askoz gehiago). Era berean, ez dio utzi ezagutza-

sareekin harremanak eta lankidetzak eraikitzeari eta, horri esker, besteak beste, Montrealen, 

Menorcan eta Tarragonan egon da. 

2017ko ekitaldian arriskatu egin gara etxebizitza-politika publikoen diseinua jendarteari 

zabaltzearekin, eta, aldi berean, informazio-eskariak eta profesionalen barne-eskaerak 

kudeatu ditugu eta inpaktu-maila handiari eutsi diogu prentsan. 

 

Mario Yoldi 

EEBko arduraduna 

 

https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/eu/


1 
 

 

 

EEBren 2017ko jarduerak 

Txosten honek EEBrentzat jarduera handikoa izan den urte bat laburtu nahi du. Arrisku handiko erronka berriei 

aurre egin zaie eta kalitate-estandarrei eutsi zaie barne-eskarian eta komunikabideen zein sektoreko profesionalen 

eskaeretan. 

Urte honetan ezagutzak eta esperientziak partekatu ahal izan ditugu, etxebizitza-politika egiteko modu berri bat 

osatu dugu eta betebehar estatistiko ofizialez arduratu gara. 

 

Txostenak eta ikerketak 

Etxebizitzaren arloko 33 txosten egin dira (2016an baino 7 gehiago eta 2015ean baino 13 gehiago), eta hauek 

garatu dira: Eusko Jaurlaritzaren estatistika ofizial eta ez-ofizialeko planaren etxebizitzari buruzko atala, 

gaurkotasun-txostenak, eta etxebizitza-merkatuaren adierazleen aginte-taulak. 
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Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-politikei buruzko 8 ebaluazio-txosten egin dira (2016an baino 6 gehiago) eta 

interes bereziko edo gaurkotasun bereziko gaiei buruzko 7 ad-hoc azterlan (2016an baino 3 gehiago) argitaratu 

dira. 

     

Guztira, 49 txosten eta azterlan egin ditu EEBk 2017an (2016an baino 16 gehiago). 

 

Jardunaldiak eta hitzaldiak 

EEBk, nagusiki, sei ekitalditan lagundu du, dela bertaratuta (txostengileak), dela hitzaldien euskarri moduan: 

1.) Etxebizitzaren alderdi legalei buruzko 4. Nazioarteko Kongresua. Tarragona, 2017ko apirilak 27-28 

Etxebizitzaren Euskal Behatokia Euskaditik kanpo egindako urteko lehenengo hitzordura joan zen, Rovira i Virgili 

Unibertsitateak gonbidatuta, etxebizitza-eskubideari buruz dugun ikuspegia aurkezteko etxebizitzaren alderdi 

legalei buruzko Nazioarteko Kongresu horretan. 

         
2.) 17th Conference of the International Observatory on Participatory Democracy Montreal 

Demokrazia Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiak (DPNBk) demokrazia parte-hartzaileari buruzko 

esperientziak ezagutu, trukatu eta ezarri nahi dituzten entitateak, erakundeak, administrazioak, zentroak eta 

800 hiri (91 herrialde) batzen dituen sareak, 17. Nazioarteko Konferentzia egin zuen Montrealen. EEB, sare 

horren kide izanik, bertan izan zen esperientziak partekatzeko, ikasteko eta hiru hitzaldi emateko:  
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 DPNBren Batzar Nagusiko Herritarren Parte-hartzearen Ebaluazioari buruzko Nazioarteko 

Lantaldearen aurkezpena. EEB da lantalde horren buru. 

 
 EEBren Komunikaziorako eta Herritarren Parte-hartzerako Plataformaren proiektuaren 

aurkezpena, «Gizarte-berrikuntza Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-politiketan» 

izenburupean 
 

 

 

 Mahai-ingurua «Erabilgarria al da ebaluatzea?» 
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3.) III. ETXEBIZITZA JARDUNALDIAK, MENORCAKO KONTSEILUA 

Menorcako Uharteko Kontseiluak antolatutako jardunaldiak urriaren 26an, 27an eta 28an egin ziren eta hainbat 
arlo profesionaletako espezialista garrantzitsuk hartu zuten parte. 
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak «Etxebizitza-eskubide subjektiboaren ezarpena Euskadin 2016-2017 urteetan» 
hitzaldia eman zuen. 

 

     

 

4.) KANTABRIAKO ETXEBIZITZAKO BEHATOKIAREN ETXEBIZITZA HUTSEI BURUZKO MAHAI-INGURUA 

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak Kantabriako Gobernuko Etxebizitza eta Lurzoruko Behatokiak antolatutako 

mahai-inguruan parte hartu zuen: Etxebizitza hutsa definitu eta funtzio sozialari buruz hausnartu behar da, 

mobilizatu ahal izateko. Mobilizazio horretarako pizgarriak 
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5.) EEB-REN JARDUNALDIA, AZAROAK 23. «2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plan Berria: 
etxebizitza eskuratzeko bide eraginkor eta jasangarri baten aldeko bete urrats bat» 

Azken urteotan zehar, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak (EEBk) askotariko ekitaldiak antolatu ditu, batez ere 
jardunaldiak, foroak eta focus group-ak, eta horietan Euskadiko etxebizitza-arloarekin lotutako hainbat gaietan 
sakontzen du.  
Oraingo honetan, EEBk 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plan berriaren proiektua aurkezteko jardunaldi 
bat antolatzea proposatu du, etxebizitzaren arloko dokumentu estrategiko garrantzitsuena izango baita Eusko 
Jaurlaritzarentzat datozen hiru urteei begira.  
Plana, txosten hau egin den datan, oso aurreratuta dago, eta barnean hartuko ditu euskal herritarren, sektoreko 
profesionalen, akademikoen, teknikari instituzionalen eta plana osatzeko berariaz gaitu diren komunikazio eta 
parte-hartze kanal ireki eta libreen bidez parte hartu nahi duten pertsona guztien ezagutzak eta esperientziak.  
«2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plan Berria: etxebizitza eskuratzeko bide eraginkor eta jasangarri 

baten aldeko bete urrats bat» jardunaldia 2017ko azaroaren 23an egin zen Bilboko Yimby aretoan, Euskadiko 

etxebizitza-arloko eragile askori zuzenduta: Eusko Jaurlaritzako eta tokiko instituzioetako teknikari eta 

politikariei, higiezinen sektoreari, herri-plataformei, legelariei, finantza-erakundeei, eta abar. Guztira, 230 

pertsona baino gehiago elkartu ziren. 
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6.) «HIRI-BIRGAITZE, BERRITZE ETA BIRSORKUNTZAREN ERRONKAK XXI. MENDEAN» KONGRESUA 

AVS Euskadiren ohiko kolaboratzaile den aldetik, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak hitzaldi bat eman zuen hiri-

birgaitze, berritze eta birsorkuntza politikarako finantza-tresnei buruz. 
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EEBren webguneak eta bloga 

 

EEBren webgunea arazo teknikoak izaten ari da 2015etik, eta segurtasun-suebakiak oztopo dira internauta 

askorentzat web-orrian sartzeko. Egoera larria eta mugatzailea da, webguneak behar bezala funtzionatzea 

eragozten du, eta horri zor zaio bilakaera negatiboa. 

Webguneak 13.959 saio izan ditu 2017an, 2016ko 13.730 saioak baino apur bat gehiago.  Dena den, positiboa izan 

daitekeen kontu bat dago, aurreko datuak azal ditzakeena urteko bigarren seihilekotik aurrerakoan.  

Izan ere, Etxebizitza, EEBren herritarrentzako komunikazio eta parte-hartze plataforma berria martxan jarri da eta 

bertatik EEBren Blogean sar daiteke, baita Jardunaldiko inskripzioetan edo EEBren webgune ofizialarekin zerikusi 

duten beste guneetan ere.  

Etxebizitza plataformak 9.087 sarraldi izan ditu sei hilabetetan bakarrik. Gainera, edukiak sare sozialetan zabaltzen 

ditu eta oso aktibo egotea lortu du, Twitterren 235 eta Linkedinen 682 jarraitzaile lortuz. 

Alde horretatik, Interneteko entzute aktiboko hainbat txosten garatu dira, etxebizitzari buruz sare sozialetan 

egiten den jarduketa azaleratu eta aztertzeko; nor diren aktiboenak, eta zein gaitan, eta gure jarduna antzeko 

eragileenarekin alderatzeko.  

Informazio asko eskaintzen digun tresna erabilgarria da, hilero-hilero, hobekuntza-ekintzak eskaini eta, batez ere, 

internautei interesatzen zaizkien gaiak erakusten dizkigulako. 
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Etxebizitza plataforma abian jartzeak EEBren Bloga hainbat hilabetez geldi egotea ekarri du, ezer argitaratzea 

ezinezkoa izan delako. Hala ere, gaurkotasuneko 9 artikulu zabaldu dira:  

 

 

 

EEBren Newsletterra 

EEBren Newsletterra Etxebizitza Sailburuordetzaren eta EEBren jarduerak harpidedunei jakinarazteko sortu zen.  

2017an, EEBren datu-basean 544 pertsona daude argitalpenak jasotzeko interesa dutenak, 2016an baino % 4 

gehiago. Estetika eta edukia etengabe zaintzen ditu Buletinak. 

2017an, hiru Newsletter argitaratu dira: 
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Martxoko Newsletterra: 

 
 

Uztaileko Newsletterra: 
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Urriko Newsletterra: 

 

 

Informazio-kontsultak  

2017an, 117 kontsulta jaso dira Behatokiaren webgunearen edo Etxebizitzaren postaren bidez. 

Askotariko gaiei buruzko eskabideak daude, baina hiru dira gehien errepikatzen diren gaiak: 

 Alokairuko etxebizitzaren eskaria 

 Etxebideko espedientea 

 Alokairurako laguntzak  
 

Eskatzaileen profilari dagokionez, batik bat partikularrak eta aholkularitza-enpresak dira. 

 

EEBk idatzizko prentsan izaniko eraginak 

2014an neurtu zen lehen aldiz EEBk prentsan izaniko eragina, eta ordutik aurrera bilakaera oso positiboa izan du 

beti. Zehazki, Eusko Jaurlaritzaren eguneroko prentsaren dosierra aztertzen da, Kabinetearen Zuzendaritzatik 

bidalitakoa, EEB aipatzen duten artikuluak egiaztatzeko asmoarekin. 
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Hortaz, kontuan hartu behar da, idatzizko komunikabideen hautaketa bat dela, eta ez direla sare sozialak, irratia 

eta telebista aintzat hartzen. Gainera, automatizatu gabeko kontrola da eta ez ditu hedabide guztiak kontuan 

hartzen. 

2014an, prentsako 40 artikulutan hartu ziren erreferentzia gisa EEBren txostenak edo jarduerak. 2015ean, 43 izan 

ziren. 2016an, jauzi handia eman zen eta 72 inpaktu lortu ziren, eta 2017an, % 37,5 areagotu dira, prentsan 99 

inpaktu zenbatu direnez. Alegia, komunikabideak gero eta gehiago sartzen dira gure webgunean, arazo tekniko 

garrantzitsuak dituen arren. 

 

Adibidea  
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Kolaborazioak eta Sariak 

Atal honetan, hasitako bideari heldu zaio 2017an, hau da, lankidetza-sare profesionalen alde egin da, Behatokia 

etengabe hobetzea ahalbidetuko duten balizko sinergiak lortzeko. 

 Horregatik, Demokrazia Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiaren (DPNBren) Ebaluazio Lantaldearen 
buru izaten eta lankidetzan sakontzen jarraitzen dugu. Lantaldea amaitzen ari da prozesu mota horietarako 
gidaliburu praktikoa.  7 herrialdetako 16 erakundek hartu dute parte. Jarraipen-txostena Montrealen aurkeztu 
zen, DPNBren 2017ko Kongresuan. 

 

 

 

 Administrazio publikoetako proiektuen berrikuntza-maila buruzko CNIS 2017 sarirako hautagai. EEB finalista 
izan zen Herritarren Parte-hartzerako proiektu onenaren kategorian. 

 

 

 
 

 Ekainean lan-bilera bat egin genuen Bartzelonako Udaletxeko etxebizitza-zerbitzuarekin eta etorkizuneko 
Etxebizitzarako Behatokiaren partaideak izango direnekin. Bertan, ezagutzak partekatu eta hainbat 
problematika eta politika publiko aztertu genituen. 
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 Urrian, EHUren ikerketa-proiektuko kideek laguntza eskatu ziguten Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren 
mendean legokeen Jokoaren Euskal Behatokia sortzeko. 

 

 
 Azaroan, Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren Jardunaldian, María del Pino de León Kanarietako Etxebizitza 

Institutuaren zuzendariarekin biltzeko aukera izan genuen eta ekimenak eta etorkizunerako estrategiak 
partekatu genituen. 

 

 
 

EEBren Hobekuntza eta Berrikuntza Plana 2017  

EEB barne-mailan hobetzera bideratutako berrikuntza- eta kalitate-proiektuetan murgilduta dago, administrazio 

publikoaren lan egiteko eta etxebizitza-politika publikoa egiteko modua eraldatzeko. 

 EEBren 2017ko proiektu nagusienetariko bat abiaraztea. Etxebizitza, 
https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/eu/, Etxebizitza Sailburuordetzaren komunikaziorako eta 
partaidetzarako web-plataforma berria. Dagoeneko, bertan hitz egiteko eta entzuteko aukera izan 
dugu lehendabiziko hiru prozesu irekietan: Etxebizitza-eskubide subjektiboarena, Eraikinen Azterketa 
Teknikoarena eta 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plan berriarena. Ereduaren oinarria guk 
diseinatutako foro irekiak eta inkestak dituen espazio aske bat da, baina baita gaiak proposatzeko eta sare 
sozialen edo posta elektronikoaren bidez gurekin harremanetan jartzeko aukera eskaintzen dituena ere. 
Gainera, garrantzi handia du berri interesgarriak, EEBren Blogeko artikuluak, newsletterra eta etxebizitzako 
jardunaldiak edo ekitaldiak ezagutarazteko atalak.   

 

https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/eu/
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Laburbilduz, helburua da komunikazio-fluxua etengabea izatea. Hau da, interakzioa askoz naturalagoa izatea, 

administrazioak eta herritarrek partekatzeko duten informazioa trukatu ahal izateko. Eta etxebizitza-politika 

publikoetan eragin zuzena duten mota horietako prozesuetan jarritako konfiantzari eusteko gai izan gaitezen. 

Hala ere, ezin ditugu baztertu Big Data eta informazioa jasotzeko eta aurreikuspenak egiteko antzeko teknikak. 

 Eraikinen Azterketa Teknikoaren (EATren) Big Data: Big Data (makrodatuak) terminoak datu 
kopuru itzel bat adierazten du, zehazki, zentzuzko denbora-tarte batean atzemateko, 
administratzeko eta prozesatzeko software arrunt baten gaitasuna gainditzen duena. Baina 
garrantzitsuena ez da datu kopurua. Big Dataren garrantzia erakundeek harekin egiten duten 
horretan datza. Erabaki hobeak hartzera eta negozio-mugimendu estrategikoak egitera 
bideratutako ideiak lortzeko aztertu daiteke. Horregatik, Euskadin Eraikinen Azterketa Teknikoa 
gainditzeko betebeharra eta horretatik eratorritako birgaitzeak eta laguntza publikoak garrantzi 
handiko datuak dira politika publikoak diseinatzeko eta aurrekontua aurreikusteko, eta EEBren 
proiektua berresten dute. 
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 Berrikuntza Kapital Kodea (BKK) berrikuntzarako proiektua. Autodiagnostiko lagundurako 

metodologia bat da, Erakunde batek merkatuaren eta ingurunearen baldintza berrietara 
aldatzeko, aurreratzeko eta egokitzeko duen gaitasuna neurtzea eta garatzea ahalbidetzen duena, 
diseinu-, produkzio-, erlazio- eta euskarri-prozesuetan proiektu berritzaileak sustatuz. Ereduaren 
emaitzatik, hiru azpiproiektu eratorri dira (laneko giroaren hobekuntza, prozesuen mapa eta 
barne-komunikazioa) 

 

 

 

Horregatik guztiagatik, 2017koa oso ekitaldi ona izan da. Kalitate-estandarrei eutsi zaie eta, batez ere, hasitako 

proiektuak finkatu eta burutu dira eta datozen txostenetan argitaratuko diren proiektu berriak abiarazi dira. 

 


