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Aurkezpena 
 

Txosten honetan, 2016. urtean eta 2017an igarotako hilabete hauetan etxebizitzaren arloan 

gertatutako berritasun nagusi batzuk aztertuko ditugu.  

 

Denboraldi horretan, etxebizitzaren merkatuaren testuingurua korapilatsua izan da, eta, 

hartan, etxebizitza-politikek zailtasun handiak izan dituzte; besteak beste, aurrekontu-

murrizketak izan dituzte, eta horrek haien potentziala txikiagotu du. Lehen kapituluan, testuinguru 

hori azaltzen duten adierazle nagusiak nabarmendu ditugu, labur-labur.  

 

Bigarren kapituluan, arreta bereziz aztertzen da Estatuko 2018-2021 aldirako Etxebizitza Plan 

berriaren dekretuaren zirriborroa, autonomia-erkidego gehienentzat oso garrantzi handia izango 

baitu (foru-erregimenekoak alde batera utzita). 

 

Hirugarren kapituluan, etxebizitza-politikaren plangintzaren arloan egindako aldaketak aztertzen 

dira; hain zuzen, Andaluziako 2016-2020 aldirako Etxebizitza eta Birgaitze Plana, 2016ko 

abuztuaren 2ko 141/2016 Dekretuak onartzen duena, aztertuko dugu. Halaber, tokiko politiken 

ikuspegitik, Bartzelonako 2016-2020 aldirako Etxebizitza Eskubiderako Plana aztertuko 

dugu. Izan ere, interes handiko metropolialdea da Bartzelona, eta, hartan, etxebizitza-eskariaren 

presio handia dago, bai eta, kolektibo eta biztanleria-talde handientzat, etxebizitza lortzeko 

zailtasun handiak ere. 

 

Laugarren kapituluan, autonomia-mailan etxebizitzaren arloan egin diren ekimen eta arau-

berritasun batzuk aztertuko ditugu. Arlo horretan, zenbait autonomia-erkidegotan (Katalunian, 

Nafarroan, Aragoin eta, duela gutxiago, Balearretan —oraintsu onartu du erkidegoko 

Etxebizitza Legearen proiektua—), gobernuek sustatutako arau-ekimen batzuk aztertuko ditugu. 

Ekimen horiek guztiak sozialak dira nabarmen, krisiak bizitegi-bazterketako arriskuan dauden 

kolektiboetan izan duen eragin handia arintzeko xedea baitute. 

 

Azkenik, amaierako kapituluan, txostenean zehar aztertutako politikak eta programak sustatzeko 

joera eta jardunbide nagusiak aurkeztuko ditugu. 
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1.  Etxebizitza-politiken joera nagusiak 
 

2014az geroztik, Estatuko ekonomiaren produkzio- eta jarduera-adierazleak bilakaera positiboa 

izaten ari dira. Hala ere, 2017an, atzeraldiaren eraginak gizarte-egoerarik ahulenean dauden 

kolektiboak eta biztanleria-taldeak jotzen jarraitzen du.  

 

Hain zuzen ere, lehen etxebizitza eskuratzeko zailtasunak oso handiak dira, oraindik, 

emantzipatu gabe dauden biztanle gazte askorentzat. Enpleguan gertatzen ari diren 

hobekuntzak ez dira behar bezain onuragarriak biztanle guztientzat (gazteen artean, langabezia-

maila handia da oraindik ere). Bestalde, enplegua izateak ez du beti bermatzen etxebizitza-

beharrak asetzeko diru-sarrerak lortzea, lan-ezegonkortasuna oso nabarmena baita.  

 

Halaber, higiezin-boomaren une gorenean etxebizitza erosi zuten familien gehiegizko 

zorpetzearekin lotutako arazoek beren horretan jarraitzen dute, baita alokairua ordaintzeko 

zailtasunek ere (batik bat, 2016an eta 2017an alokairuaren prezioak gora egin ondoren).  

 

Beraz, 2015ean eta 2016an hipoteka-betearazteak eta kaleratze judizialak gutxitu badira 

ere, haien eragina krisiaren aurreko urteetan baino handiagoa da oraindik ere.  2016an, 

48.000 hipoteka-betearazte baino gehiago gertatu dira Estatuan; 2009an eta 2010ean 

gertatutakoen erdia, baina 2007an gertatutakoen bikoitza. Ildo horretan, 2017ko lehen 

hiruhilekoko datuek adierazten dutenaren arabera, hipoteka-betearazteen kopurua pixka bat 

txikitu da; hain zuzen, 10.478 betearazte izan dira, eta aurreko hiruhilekoan (2016ko azken 

hiruhilekoa), berriz, 10.726 hipoteka-betearazte egin ziren. 

 

Estatuan, 2016an, kaleratzeen kopurua txikitu egin zen apur bat: 67.000 inguru izan ziren. 

Hau da, kopuru horrek jaitsiera txiki samarra izan zuen, serie historikoko maximoarekin 

alderatuta (maximoa 2012koa da; urte hartan, 70.257 kaleratze gertatu ziren).  Hala ere, 

2017ko lehen hiruhilekoko informazioaren arabera, kaleratze kopuruak gora egin du; hain 

zuzen, 2017ko urtarriletik martxora bitartean, 19.926 kaleratze gertatu ziren guztira, 2016ko 

azken hiruhilekoan (17.265 kaleratze) baino nabarmen gehiago. 
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Hipoteka-betearazteen eta kaleratze judizialen kopuruaren bilakaera Estatuan. 2007-2017 (lehen seihilekoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 

Hipoteka-betearazteen kopuruaren bilakaera, aztertzen diren autonomia-erkidegoetan.  

2007-2017 (lehen seihilekoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 

Oharra: Kataluniako eta Andaluziako bilakaera eta gainerako autonomia-erkidegoetakoa 

bereizita ematen dira, autonomia-erkidego txikienetako bilakaera hobeto aztertze aldera. 
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Estatuko zenbait autonomia-erkidego handitan, hala nola Andaluzian eta Katalunian, eragin 

handia izan dute arazo horiek. Hori dela eta, erkidegoetako zein tokiko gobernuen agenda 

politikoaren ardatz bihurtu dira, txosten honen 3. eta 4. kapituluetan zehazten denez.  

 

EINek 2014az geroztik argitaratzen duen estatistikako datuek aukera ematen dute etxebizitzei 

espezifikoki dagozkien hipoteka-betearazteen bilakaera aztertzeko, jabetza-erregistroetan 

kontabiliza baitaitezke etxebizitzen gainean hasitako hipoteka-betearazteen ziurtagirien 

inskripzioak. Hurrengo grafikoan ikusten denez, azken hiru urteetan nabarmen txikitu da 

etxebizitzen gaineko hipoteka-betearazteen kopurua. Beheranzko joera hori bereziki 

nabarmena izan da 2016an zehar; izan ere, 2015ean, 60.032 betearazte egin ziren, eta, 

2016an, berriz, 41.253. Gainera, joera horrek bere horretan jarraitu du 2017ko lehen 

seihilekoan Estatuan (19.090 betearazte gauzatu dira sei hilabete horietan) eta 

aztertutako autonomia-erkidegoetan.  

 

Hipoteka-betearaztea hasita daukaten etxebizitzen kopuruaren bilakaera, aztertzen diren autonomia-erkidegoetan. 

2014-2017 (bigarren seihilekoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: EIN  
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Edonola ere, aztertutako beste autonomia-erkidego batzuetan, argi eta garbi ikusten da 

atzeraldia 2008an hasi zenetik 2011. eta 2012. urteetara arte hipoteka-betearazteen eta 

kaleratze judizialen kopurua asko handitu dela.  

 

Kaleratze judizialen kopuruaren bilakaera, aztertzen diren autonomia-erkidegoetan. 2008-2017 (lehen seihilekoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 

 

Azken urteetan, batez ere 2014az eta 2015az geroztik, badirudi krisiaren eragina nolabait 

txikitzen ari dela betearazteen eta kaleratzeen kopuruari dagokionez behintzat. Hala ere, 

atzeraldiaren aurreko erregistroak nabarmen gainditzen dira.  

 

Gainera, krisia bereziki finantzen eta higiezinen arlokoa izan denez, etxebizitza-sustapena 

nabarmen gelditu da, eta, beraz, lehen etxebizitza lortzeko beharra daukaten biztanleria-

taldeek askoz zailtasun gehiago izan dituzte denboraldi horretan etxebizitza lortzeko.  
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Estatuan, 2008az geroztik, etxebizitza librea eraikitzeko erritmoa asko moteldu da; hain 

zuzen, 2013tik aurrera, krisiaren aurreko urteetako urteko produkzioaren % 10 baino 

gutxiago eraiki da urtero. 

 

Estatuan eta aztertutako autonomia-erkidegoetan amaitutako etxebizitza libreen kopuruaren bilakaera. 2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Sustapen Ministerioa 

 

Etxebizitza librea eraikitzeko jarduera txiki hori ikusita, zenbait administrazio publikok hedatze -

politikak bultzatu zituzten etxebizitza babestua eta etxebizitza lortzeko laguntza-programak 

sustatzeko. Horretarako aurrekontuek 2010. eta 2011. urteetara arte iraun zuten. 
 

Hala ere, 2012az geroztik, politika publikoen gastu-potentziala oso baldintzatuta egon da, EBk 

urte hartan adostutako Finantza Egonkortasunerako Tratatuarekin lotutako konpromisoak 

direla eta 1 . Aurrekontuei buruzko estatistikek adierazten dute 2012az geroztik Estatuko 

autonomia-erkidegoetan etxebizitza-politiketarako gastu-aurrekontua izugarri txikitu dela; 

hain zuzen, 2016an, 2010eko aurrekontuaren % 76koa izan zen. 2015etik hona, etxebizitza-

arloko aurrekontua pixkanaka suspertzen ari da2.   

                                                           
 

1
 Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan egindako erreformarekin bat etorriz, 3/2012 Lege Organikoak (uztailaren 25ekoa, 

Espainiak indarreko Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasun, Koordinazio eta Gobernantza Tratatua berrestea onartzen duena) 
zehazten du derrigorrezkoa dela defizit publikoa BPGdaren % 3tik beherakoa izatea beti, aitzitik zigor erdiautomatikoak sortuko 
baitira.  
2  

Gainera, autonomia-erkidego gehienetako gobernuek mendekotasun- eta lotura-maila handia dute Estatuko etxebizitza-planen 
jarduera-esparruarekiko, eta, hori dela eta, ezin dituzte asmo handiagoko etxebizitza-politikak bultzatu. Horrenbestez, Espainiako 
Gobernuak 2013-2016 aldirako Estatuko Plana luzatu du 2017. ekitaldian, eta, 2. kapituluan azalduko dugunez, ez dago 2018-2021 
aldirako etxebizitza-plan berrirako aurrekontu-konpromisoari buruzko azterketa zehatzik..  
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Estatuko autonomia-erkidegoetako aurrekontuetan etxebizitza-politiketan egindako gastu bateratuaren bilakaera. 

2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa 

 

 

Etxebizitza-aurrekontuan murrizketa handi horren ondorioz, etxebizitza babestua sustatzeko 

programak —zailtasunik handienak dituzten kolektiboek etxebizitza lortzea bermatzeko 

funtsezko jarduera-lerroa— moteldu egin dira. 2016an, oso etxebizitza babestu gutxi 

sustatu dira Estatuan; 2008an sustatutakoak baino hamabost aldiz gutxiago.  Zenbait 

autonomia-erkidegotan, hala nola Aragoin, Balearretan eta Nafarroan, ia ez da egon 

jarduerarik. 

 

Etxebizitza babestuen kopuruaren bilakaera aztertzen diren autonomia-erkidegoetan, 2008-2016. Estatuko eta 
erkidegoetako planetako behin-behineko kalifikazioen kopurua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Behin-behineko kalifikazioa administrazio-egintza bat da, eta, haren bidez, legezko babes-erregimeneko 

eskubide eta betebeharrak ematen dira, behin-behinean. 

 

Iturria: Sustapen Ministerioa 
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Defizit publikoa txikitzeko interes horretan, diru-sarreren arloan, autonomia-erkidego guztiek 

(EAEk izan ezik) PFEZren esparruan ohiko etxebizitza erosteko eta alokatzeko zeuden kenkari 

orokorrak kendu zituzten, eta horrek lehen etxebizitza lortu behar zuten pertsonek etxebizitza 

lortzea zaildu zuen. Estatuko 2018-2021 Etxebizitza Plan berriaren zirriborroan dauden 

berritasunen arabera, badirudi Estatuko Gobernuak egoera hori partzialki konpondu nahi 

duela. 
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2.  Estatuko 2018-2021 aldirako Etxebizitza Plan berria 
 

Duela gutxi, Espainiako Gobernuko Sustapen Ministerioak Estatuko 2018-2021 aldirako 

Etxebizitza Planaren Errege Dekretuaren zirriborroa argitaratu du. Gaur egun, autonomia-

erkidegoek eta gizarte-eragileek zirriborroan iradokizunak egiteko epea irekita dago. Berez, 

Errege Dekretua 2018ko urtarrilaren 1ean hasiko da indarrean, Estatuko 2013-2016 Etxebizitza 

Planaren ordez (hori 2017. ekitaldira arte luzatu da). 

 

Plan horrek garrantzi handia du, haren mende egongo baitira Espainiako autonomia-

erkidego gehienetako etxebizitza-planak 2008-2021 aldirako, bai ekonomia- eta aurrekontu-

dimentsioari dagokionez, programa horien irismena zehazterakoan, bai politika horien 

orientazioari berari dagokionez. 

 

2.1.  2018-2021 aldirako Planaren helburuak 

 

Planak hainbat helburu proposatzen ditu, etxebizitza alokairu-erregimenean lortzeko aukera 

neurri handiago batean sustatze aldera. Hala ere, 35 urtez beherakoentzat, jabetza sustatzeko 

laguntzak ere hartu dira aintzat, etxebizitza erosteko aukera izan dezaten.  

 

Orobat, egoitza-bazterketako arriskuan dauden taldeei laguntzeko zenbait neurri ere sartu dira, 

baita birgaitze-jarduketak, energia-eraginkortasuna eta hiri-berroneratzeko programak 

sustatzeko beste laguntza-lerro batzuk ere.  

 

 

Estatuko 2018-2021 aldirako Etxebizitza Planaren helburuak 

 
 

1. ERAIKINAK BIRGAITZEKO ETA HIRI ETA LANDA EREMUAK BERRONERATZEKO ETA 

BERRITZEKO DIRU LAGUNTZAK ematea. 

2. ETXEBIZITZA ALOKAIRU ERREGIMENEAN LORTZEKO aukera ematea ZAILTASUN 

EKONOMIKOAK DITUZTEN BIZTANLERIA SEKTOREEI. 

3. Ohiko etxebizitzaren UTZARAZPENA jasaten dutenei laguntzea. 

4. ADINEKOEI TUTORETZAPEKO ETXEBIZITZEN MODALITATEAN ALOKATZEKO 

ETXEBIZITZA ERAIKINAK sustatzea edo BIRGAITZEA. 

5. Diru-laguntza berriak ematea: GAZTEEI, etxebizitza ALOKAIRUAREN EDO EROSKETAREN 

BIDEZ lor dezaten; eta ADINEKOEI, alokairua ordaintzeko edo etxebizitzen mantentze-

gastuak ordaintzen laguntzeko, baliabide ekonomiko gutxi dituzten pertsonen kasuan. 

6. Diru-laguntza berriak ematea: GAZTEEI, etxebizitza ALOKAIRUAREN EDO EROSKETAREN 

BIDEZ lor dezaten; eta ADINEKOEI, alokairua ordaintzeko edo etxebizitzen mantentze-

gastuak ordaintzen laguntzeko, baliabide ekonomiko gutxi dituzten pertsonen kasuan. 
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 Etxebizitza alokatzeko laguntza programa.  

 Beren ohiko etxebizitzatik kaleratu dituztelako ahultasun-egoeran daudenei 
laguntzeko programa. 

 Alokatzeko etxebizitza-parkea sustatzeko programa.  

 Etxebizitzen energia-eraginkortasuna hobetzeko sustapen-programa. 

 Etxebizitzen irisgarritasunaren kontserbazioa eta hobekuntza sustatzeko 
programa. 

 Hiri- eta landa-eremuak berroneratzea eta zaharberritzea sustatzeko programa.  

 Gazteei laguntzeko programak. 

 Adinekoentzako etxebizitza-programa. 

 Adinekoei laguntzeko programa.  

 Alokairua ordaintzeko laguntzak eta bitartekaritza indartzea, etxebizitza 

eskuratzen eta hari eusten laguntzeko. 

 Etxebizitza-ordezpenak saihestu eta egoiliarrak babestea. 

 Etxebizitza-parke publikoa handitzea. 

 Etxebizitza-parke pribatua mobilizatu eta eskuragarri jartzea. 

 Ingurunerik ahulenak biziberrituko dituen birgaitze-politika aktiboa garatzea. 

 Etxebizitzaren funtzio soziala bermatzen lagundu eta erabilera anomaloak 

saihestea. 

 Hiria herritarren zahartzerako prestatzea. 

  

 

2.2.  Planaren aurrekontua eta finantziazioa 

 

Planaren zirriborroak ez du aurrekontuari buruzko informaziorik ematen; beraz, ezin da kalkulatu 

zer garrantzi ekonomiko izango duen eta zer eragin izan dezakeen.Bestalde, ez dago 

aurreikusitako xedeei buruzko informaziorik, esaterako jarduketei, sustatu beharreko etxebizitza 

kopuruari eta onuradunen kopuruari dagokienez. 

 

Edonola ere, dokumentuak finantzaketa-tresna zehazten du. Horren arabera, Espainiako 

Gobernuak baimenduko ditu Estatuko gastuaren zenbateko maximoak, Planeko diru-laguntzek 

urteroko Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura izan ditzaketenak. Ondoren, autonomia-

erkidegoekin adosten den lankidetza-hitzarmen bakoitzean, aurrekontuaren hasierako banaketa 

zehaztuko da, programen eta urteen arabera banakatuta. 

 

2.3.  Edukia 

 

Helburu horiek lortze aldera, Planak bederatzi programa hartzen ditu barne. Programa horiek 

hainbat kolektibo hartzen ditu aintzat, baita etxebizitza-politikaren orientazio eta ikuspegiak ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orain, programa horietako batzuk aztertuko ditugu. 

 

Alokairua sustatzeko programak 

 

Planak alokairua sustatzeko zenbait programa ditu. Haietatik, honako hauek dira aipatzekoak: 

 

- Eskaintzaren aldetik (alokairuko etxebizitza babestuaren parkearen sustapenarekin 

lotuta dagoena). Dena den, azpimarratu behar da diru-laguntza jaso dezakeen 

etxebizitza-parkeak 25 urtez egon behar duela alokairu-erregimenean nahitaez, eta, 

denbora hori igarotakoan, erosketa-erregimenean sar daiteke. 

- Eskaintzaren aldetik (alokairua ordaintzeko laguntza orokor bat martxan jartzea). 

Baliabide gutxien dituzten kolektiboei —IPREMa halako hirutik beherako baliabideak 

dituztenei— laguntzeko da, eta ez dago adin-mugarik. 

 

2018-2021 aldirako Estatuko Etxebizitza Planaren zirriborroan sarturiko programak  
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ETXEBIZITZA ALOKATZEKO LAGUNTZA 
PROGRAMA 

ETXEBIZITZA PARKEAREN ALOKAIRUA 
SUSTATZEKO PROGRAMA 

Programaren helburua 

Baliabide ekonomiko gutxi dituzten biztanleria-
sektoreei etxebizitza alokairu-erregimenean izaten 
laguntzea, errentariei zuzeneko laguntzak emanez. 

Etxebizitza-parkea, publikoa zein pribatua, 
alokairu-erregimenean sustatzea. 

Onuradunen eta etxebizitzen baldintza nagusiak 

1.-  Etxebizitzaren errentamendu-kontratuaren 
titularra izatea, errentari gisa.  

2.-  Alokatutako etxebizitza errentariaren ohiko 
bizileku iraunkorra izatea. 

3.-  Alokatutako etxebizitzan ohiko bizileku 
iraunkorra duten pertsonek, guztira, Ondorio 
Askotariko Errenta Adierazle Publikoaren 
(IPREM) berdinak edo hura halako hirura 
iristen ez diren diru-sarrerak izatea.  

4.-  Errentamendu-kontratuaren xede den 
etxebizitzaren errenta hileko 600 eurokoa 
edo txikiagoa izatea. Salbuespen gisa, 
zenbait udalerritan, hileko errenta maximoa 
900 eurokoa izan daiteke. 

Etxebizitzen baldintzak:gutxienez 25 urteko 
epean egotea alokairuan.Baldintza hori 
Jabetzaren Erregistroan jaso beharko da, 
bazterreko ohar batean. 
 
Laguntzen onuradunak. 
1.-  Administrazio publikoak, organismo publikoak 

eta zuzenbide publiko zein pribatuko gainerako 
erakundeak, baita enpresa publikoak, pribatuak 
eta sozietate publikoak ere. 

2.-  Fundazioak, GKEak eta onura publikoko 
elkarteak.  

Laguntzen zenbatekoa eta alokairu-prezioaren muga 

Ohiko bizileku iraunkorraren hileko errentaren 
% 40, gehienez.  
 

1. mota. 
Gehienez ere, 300 euro, etxebizitzaren azalera 
erabilgarriko metro karratu bakoitzeko. Diru-
laguntza horren zenbateko maximoa jarduketaren 
inbertsioaren % 40koa izango da. Gehieneko 
muga 31.500 eurokoa izango da etxebizitza 
bakoitzeko. 
 
Alokairuaren prezioa hileko 7 eurokoa izango 
da, gehienez, etxebizitzaren azalera erabilgarriko 
metro karratu bakoitzeko. Etxebizitzak 
aparkalekurik edo azalera gehigarririk badu, beste 
% 60 gehitu daiteke, haien azalera erabilgarriko 
metro karratu bakoitzeko. 
 
2. mota. 
Gehienez ere, 350 euro, etxebizitzaren azalera 
erabilgarriko metro karratu bakoitzeko. Diru-
laguntza horren zenbateko maximoa jarduketaren 
inbertsioaren % 50ekoa izango da. Gehieneko 
muga 36.750 eurokoa izango da etxebizitza 
bakoitzeko. 
 
Alokairuaren prezioa hileko 5,5 eurokoa izango da, 
gehienez, etxebizitzaren azalera erabilgarriko 
metro karratu bakoitzeko, gehi % 60, 1. motaren 
kasuan azaldutako baldintza beretan. 
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Gazteei laguntzeko programak 

 

Programa hau da hedabideen arretarik handiena izan duena.Programak bi laguntza mota 

(alokairua eta erosketa) proposatzen ditu; onuradunak izan daitezkeen pertsonek ezin dituzte 

biak batera lortu.Alokatzeko laguntzei dagokienez, programa honek Alokatzeko laguntza 

orokorren programaren (aurreko taulan aztertutakoa) baldintza ekonomikoak pixka bat 

soilik hobetzen ditu. Hortaz: 

 

1. Laguntzaren zenbatekoa errentaren % 50ekoa da, eta, laguntza orokorraren kasuan, 

% 40koa da. 

2. Ez da beharrezkoa onuradunak aldez aurretik etxebizitza baten errentariak izatea; izan 

ere, sarrera-iturri erregular bat izateagatik errentamendu-kontratu bat sinatzeko 

moduan dauden gazteek laguntzak eska dezakete. 

 

OHIKO BIZILEKU IRAUNKORRA 
ALOKATZEKO LAGUNTZA 

OHIKO BIZILEKU IRAUNKORRA 
EROSTEKO LAGUNTZA 

Onuradunak 

1.-  Etxebizitza baten errentamendu-
kontratu baten titularra izatea edo 
kontratu bat sinatzeko moduan egotea, 
errentari gisa, eta IPREMaren berdinak 
diren edo hura halako hirutik 
beherakoak diren urteko diru-sarrerak 
izatea, sarrera-iturri erregular baten 
bidez. 

2.-  Laguntza eskatzean 35 urte baino 
gutxiago izatea. 

3.-  Alokatutako edo alokatuko den etxebizitza 
errentariaren ohiko bizileku iraunkorra 
izatea. 

4.-  Alokatutako etxebizitzan ohiko bizileku 
iraunkorra duten pertsonek, guztira, 
errentamendu-kontratuaren titularrak 
direnek eta ez direnek, Ondorio 
Askotariko Errenta Adierazle 
Publikoaren (IPREM) berdinak edo hura 
halako hirura iristen ez diren diru-
sarrerak izatea. 

5.-  Errentamendu-kontratuaren xede den 
etxebizitzaren errenta hileko 
600 eurokoa edo txikiagoa 
izatea.Zenbait udalerritan, hileko 
gehieneko errenta 900 eurokoa izan 
daiteke.  

1.-  Etxebizitza erosteko kontratu publiko 
edo pribatua sinatzeko moduan 
egotea, eta, sarrera-iturri erregular 
baten bidez, IPREMaren berdina den 
edo hura halako hirura iristen ez diren 
diru-sarrerak izatea urtero. 

 
2.- Laguntza eskatzean onuradunak 35 urte 

baino gutxiago izatea. 
 

3.-  Erosiko den etxebizitza onuradunaren 
ohiko bizileku iraunkorra izatea, hartan 
sartu eta hurrengo bost urteetan 
gutxienez. Etxebizitzan sartzeko epea 
hiru hilabetekoa izango da gehienez, 
erakunde saltzaileak ematen dionetik 
hasita. 

Laguntzaren zenbatekoa 

Onuradunak bere ohiko bizileku iraunkorraren 
alokairuagatik ordaindu beharreko hileko 
errentaren % 50ekoa, gehienez, lehen 
600 euroengatik, eta % 30ekoa, 600 eta 900 
euro bitarteko tartean, aurreikusitako kasuetan. 

Etxebizitza erosteko laguntza 10.800 eurokoa 
izango da etxebizitza bakoitzeko. Dena den, 
zenbateko hori ez da inondik inora 
etxebizitzaren erosketa-prezioaren % 20 
baino handiagoa izango. 

 

  



 
 

 
19 

 

Adinekoei laguntzeko programa 

 

Gazteentzako laguntzen kasuan bezala, Planak bi programa ditu 65 urtez gorakoei bereziki 

laguntzeko, 2018-2021 aldirako lehentasunezko taldetzat hartzen baititu. Kasu horretan, diru-

sarreren eta ondarearen zenbatekoa mugatzen da, programa horietako laguntzak jasotzeko: 

 

- Adinekoentzako etxebizitza-programa:instalazio eta zerbitzu komunak dituzten 

etxebizitzak sustatzea du helburu. Etxebizitza horiek alokairu-erregimenean ustiatu 

behar dira. 

 

- errentamendu-erregimenean dituzten etxebizitzen alokairua ordaintzen laguntzeko, edo, 

etxebizitza jabetza-erregimenean dutenentzat, mantentze-lanen, jabeen elkartearen edo 

oinarrizko horniduren gastuak ordaintzen laguntzeko. 

 

ADINEKOEI LAGUNTZEKO PROGRAMA 
ADINEKOENTZAKO ETXEBIZITZA 

PROGRAMA 

Onuradunen eta etxebizitzen baldintza nagusiak 

 
1.  Alokairua ordaintzeko laguntzei 

dagokienez, onuradunak etxebizitzaren 
alokairua ordaintzeko jasoko du laguntza, 
baldintza hauekin: etxebizitza ohiko bizileku 
iraunkorra izatea, eta jabetza-
erregimenean onuradunak etxebizitzarik 
ez izatea (salbu eta ezin bada hartan bizi 
bere gogoz kontra).Gainera, onuradunaren 
ondarea 100.000 eurotik beherakoa izango 
da. 

 
2. Jabetzako etxebizitzaren mantentze-lanen, 

jabe-elkartearen edo oinarrizko horniduren 
gastuak ordaintzeko laguntzen kasuan, 
beharrezkoa da etxebizitza onuradunaren 
ohiko bizileku iraunkorra izatea eta 
onuradunak 100.000 eurotik beherako 
ondarea izatea. 

 
3. Bi kasu horietan, etxebizitzan bizi diren 

pertsonen diru-sarrerek, guztira, IPREMa 
halako hirutik beherakoak izan beharko 
dute. 

Etxebizitzen baldintzak: 
 
Eraiki berriko etxebizitzak edo birgaitutako 
eraikinetako etxebizitzak izango dira. 
Beharrezkoa izango da gutxienez 40 urtez 
alokairu-erregimenean egotea. 
 
Instalazio eta zerbitzu komunek honako hauek 
hartuko dituzte barne, gutxienez: oinarrizko 
mediku-arreta iraunkorra, garbiketa eta mantentze-
lanak, segurtasuna, sukaldea, kirol- eta kultura-
jarduerak, eta terapia okupazionalak. 
 
Etxebizitza horietan sartzen diren eta 
bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen 
diru-sarrerak, guztira, ez dira IPREMa halako 
4,5era iritsiko, eta adinekoek ez dute jabetza-
erregimeneko etxebizitzarik izango, ezta 
200.000 eurotik gorako ondarerik ere. 
 
Laguntzen onuradunak. 
1.-  Administrazio publikoak, organismo publikoak 

eta zuzenbide publiko zein pribatuko gainerako 
erakundeak, eta administrazio publikoek 
partaidetutako merkataritza-sozietateak. 

2.-  Fundazioak, gobernuz kanpoko erakundeak 
eta onura publikoko elkarteak, baita 7/1985 
Legearen (apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena) bosgarren xedapen 
gehigarrian aipatzen diren elkarteak ere. 
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Laguntzen zenbatekoa eta alokairu-prezioaren muga 

Alokairua ordaintzea 
Hileko errentaren % 50, gehienez. 

 
Jabetzako etxebizitzaren mantentze-lanen, 
jabe-elkartearen eta oinarrizko horniduren 
gastuak ordaintzeko. 
Gehienez, hileko 200 euro, gastu horien 
zenbatekoa gainditu gabe, inondik inora. 
 

Zuzeneko laguntza, etxebizitza bakoitzaren 
azalera erabilgarriarekiko proportzionala; 
gehienez, 400 eurokoa, etxebizitzaren azalera 
erabilgarriko metro karratu bakoitzeko. Diru-
laguntza horren zenbateko maximoa 
jarduketaren inbertsioaren % 40koa izango da. 
 

Etxebizitzen alokairuaren prezioan haren azalera 

erabilgarriarekiko proportzionala izango da. 

Edonola ere, 9,5 eurokoa edo txikiagoa izango 

da, etxebizitzaren azalera erabilgarriko metro 

karratu bakoitzeko. 
 

 

 

Birgaitzea eta irisgarritasuna, energia-eraginkortasuna eta hiri-berroneratzea 

sustatzeko programak 

 
Planak zenbait programa ditu, birgaitze-jarduketak, eraikinen eta etxebizitzen beraien 

irisgarritasuna hobetzeko obrak, eta energia-eraginkortasuna hobetzeko obrak sustatzeko 

eta finantzatzeko.I. eranskinean, hiru programa horien baldintzak eta zenbatekoak zehatz-

mehatz azaltzen dituzten fitxak daude. 

 

Programa horien baldintzetako bati jarraituz, beharrezkoa da eraikinak eta etxebizitzak 1996a 

baino lehenagokoak izatea. Gainera, jabeen edo errentarien ohiko bizileku iraunkorra izan 

beharko dute, programari heltzeko eskaera egin baino urtebete lehenagotik gutxienez. Eta 

eraikinaren ebaluazio-txostenak laguntza eskatzeko dataren aurrekoa izan beharko du.Halaber, 

programa horien elementu bereziki interesgarri bat diru-laguntzen bateragarritasuna da; 

programen beraien artean dira bateragarriak, baita helburu bera edo antzekoa duen beste 

edozein laguntza publikorekin ere. 

 

Lehenik eta behin, Planak hiri- eta landa-eremuak berroneratzea eta zaharberritzea 

sustatzeko programa bat du. Programa horren bidez, honako hauek finantzatuko dira: 

eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko obrak, espazio publikoak urbanizatzeko edo 

berrurbanizatzeko obrak, eta, dagokionean, eraitsitako eraikinen edo etxebizitzen ordez beste 

eraikin eta etxebizitza batzuk eraikitzekoak; azken kasu horretan, aldez aurretik hiriaren eta 

landaren berroneratze- eta zaharberritze-eremutzat mugatutako jarduketa-esparruetan. 

 

Bestalde, Etxebizitzen energia-eraginkortasunaren eta iraunkortasunaren hobekuntza 

sustatzeko programan, askotariko jarduketak finantzatzen dira. Honako hauek nabarmenduko 

ditugu: 

 

a) Eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzea, berotzeko edo hozteko energia-eskaria txikitzeko. 

b) Berotzeko, hozteko, ur bero sanitarioa izateko eta aireztatzeko sistema berriak instalatzea, 

egokitzapen termikorako, edo lehendik dauden sistemen energia-eraginkortasuna handitzeko.  
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c) Sorkuntza-ekipamenduak edo energia berriztagarriak erabiltzeko aukera ematen duten 

ekipamenduak instalatzea, eta hornikuntza-instalazioak hobetzea eta ura aurrezten laguntzen 

duten mekanismoak instalatzea. 

d) Igogailuen eta argiztapenaren instalazio komunen energia-eraginkortasuna hobetzea. 

 

Azkenik, Etxebizitzen irisgarritasuna kontserbatzeko eta hobetzeko programak honako akats 

hauek konpontzeko egiten diren obrak eta lanak finantzatuko ditu: 

 

a) Zimenduen, egituraren eta instalazioen kontserbazio-egoerari dagozkionak. 

b) Estalki, zabaltza, fatxada eta mehelinen kontserbazio-egoerari dagozkionak. 

c) Etxebizitzaren barrualdea legez eskatzen diren funtzionaltasun-, bizigarritasun-, segurtasun- 

eta higiene-baldintza minimoetara egokitzekoak. 

d) Irisgarritasuna hobetzeko jarduketak (besteak beste, igogailuak, eskailera-igogailuak eta 

arrapalak jartzea) ere diruz lagundu daitezke. 
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3.  2016an sustatutako etxebizitza-planak 

 

3.1. Andaluziako 2016-2020 aldirako Etxebizitza eta Birgaitze Plana 

 
141/2016 Dekretua, abuztuaren 2koa, Andaluziako 2016-2020 aldirako Etxebizitza eta Birgaitze 

Plana arautzen duena, 1/2010 Legearen (martxoaren 8koa, Andaluzian etxebizitza-

eskubidea arautzen duena) esparruan egiten den lehen dekretua da. 

 

Plan horrek hiru helburu ditu nagusiki: 

1. Herritarrei etxebizitza lortzen laguntzea, arrazoizko baldintzetan, eta gizarte-bazterketa saihestea. 

2. Etxebizitzak birgaitzeko eta sustatzeko pizgarriak sortzea, alokairuko, erosteko aukera duen 

alokairuko eta erosketako erregimenean eskaintze aldera, sektorean susperraldi ekonomikoa 

sustatzeko, eta enplegu egonkorra sortzen eta mantentzen laguntzeko.  

3. Hiri iraunkor eta irisgarriaren eredu baterako aldaketa lortzea. 

 

Helburu horiek betez, 2008ko atzeraldiaren ondorio larriei aurre egin nahi zaie. Izan ere, krisiak 

eragin bereziki gogorra izan du Andaluziako biztanlerian, jarraian azaltzen dugunez. 

 

Adierazle konparatuak: Andaluzia/Estatua/EAE 

 
Etxebizitza babestuaren sustapena 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza berri librearen merkatuaren bilakaera (etxebizitza libre berriak) 
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Planaren edukia 

 

Planak 16 programa handi ditu, eta, haiek gauzatzeko, zenbait helburu ezarri dira bost urteko 

iraupenerako. 

 

Andaluziako Etxebizitza eta Birgaitze Plana 

Programa Adierazlea Guztira 

1.-  Alokairuko etxebizitza-parke publikoa sustatzea Hasitako etxebizitza kop. 750 

2.-  Laguntzak errentarientzat Laguntza kop./etxebizitza eta urte 30.800 

3.-  Bitartekaritza-programa Etxebizitza kop./urte 750 

4.-  Autoeraikuntzarako laguntzak Hasitako etxebizitza kop. 90 

5.-  Laguntzak alokairuko etxebizitzak sustatzen dituztenentzat Laguntza kop./etxebizitza eta urte 41.665 

6.-  Laguntzak erosleentzat Laguntza kop./etxebizitza eta urte 9.000 

7.-  Infraetxeen hiri-mapa egitea  1 

8.- Infraetxeen eraldaketa Lortutako etxebizitzak 120 

9.-  Infraetxeak kentzeko adostutako jarduketa publikoak Lortutako etxebizitzak 1.200 

10.-  Eraikinen autonomia-birgaitzea Birgaitutako etxebizitzak 15.030 

11.- Etxebizitzen autonomia-birgaitzea Birgaitutako etxebizitzak 2.400 

12.-  Etxebizitzen oinarrizko egokitzapen funtzionala Birgaitutako etxebizitzak 3.400 

13.-  Bizitegi-parke publikoaren energia-birgaitzea Birgaitutako etxebizitzak 3.300 

14.-  Birgaitze integraleko eremuak Birgaitutako etxebizitzak 6.540 

15.- Espazio publikoaren berroneratzea Berroneratutako m
2
-ak 62.000 

16.- Eraikin publikoen birgaitzea Berroneratutako m
2
-ak 11.500 

Guztira  188.546 

 

Planean, askotariko jarduketa-lerroak aurreikusten dira. Haietako bat da aipatzekoa, berritasuna 

baita: prezio mugatuko etxebizitza babestuen programa bat. Gainera, etxebizitza horiek 

etxebizitza-parke publikoan sar daitezke, erabiltzeko lagaz. Halaber, eta bereziki 

garrantzitsua da, bizitegi-bazterketako arriskuan dauden kolektiboei informazioa emateko 

sistema propio bat jarri da martxan, baita alokairua sustatzeko zenbait programa ere3. 
 
 

Autoeraikuntzako erregimeneko etxebizitza babestuen programa 
 

Arlo horretan, programarik berritzaileenak autoeraikuntza sustatzen du; hau da, erabiltzaileek beraiek 

etxebizitza babestuak egingo dituzte, lan pertsonalaren bidez, tokiko administrazioarekin elkarlanean. 
 

Programa horren babesean egindako etxebizitzek erregimen bereziko etxebizitza babestuentzat 

ezarritako lege-erregimenari helduko diote.Autoeraikuntzara jotzen duten pertsonek kooperatiba bat 

osatuko dute, eta erakunde publikoek doan emango diete sustapenaren xede den lurzoruaren edo 

birgaitu beharreko eraikinaren jabetza edo azalera-eskubidea. Kooperatibak sustapenari dagozkion zerga, 

tasa eta ariel guztiak ordaindu beharko ditu, baita azterketa geoteknikoa ere. Andaluziako Juntak, ordea, 

bere gain hartuko ditu proiektu teknikoak idazteko kostua, obren zuzendaritza teknikoak, eta segurtasun- 

eta osasun-planaren kostua. 
 

Orobat, aurreikusita dago kooperatibari laguntza ekonomikoak ematea, obrak egiteko beharrezkoak diren 

materialak finantza ditzan. Laguntza horiek erabilgarri dagoen aurrekontuaren araberakoak izango dira, eta, 

gehienez ere, 20.000 eurokoak izango dira etxebizitza bakoitzeko. 

  

                                                           
 

3
 Birgaitzea sustatzen duten neurri nagusiak ez ditugu aztertuko, Andaluziako 2015eko urtarrileko Eraikuntza eta Birgaitze 

Iraunkorraren Sektorerako Sustapen Plan Integralean garatutako tresnei baitagokie Autoeraikuntzako erregimeneko etxebizitzen 
erregulazioarekin lotutako berritasuna nabarmenduko dugu, besterik ez. 
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a. Kaleratzeei buruzko Andaluziako Informazioko eta Aholkularitza Integraleko Sistema 

 
Planak Kaleratzeei buruzko Andaluziako Informazioko eta Aholkularitza Integraleko 

Sistema sortzea sustatzen du. Sistema hori lurralde-ordezkaritzetako etxebizitzaren 

defentsarako bulegoen funtzioez arduratuko da. Bulego horiek bezala, ohiko etxebizitza galtzeko 

arriskuan dauden pertsonak artatuko ditu, prebentzioa, bitartekaritza eta babesa ardatz 

hartuta.Gainera, gizarte-bazterketaren ondorioz etxebizitza lortzeko zailtasunak dituzten 

pertsona guztiak ere artatuko ditu zerbitzu horrek. 
 

Andaluziako Informazioko Sistemak jarduera handia izan du, 2016ko abendura arte eskura 

dauden estatistiken arabera4; hain zuzen, Andaluzia osoan, 30.000 kontsulta baino gehiago 

eta 16.000 bisita baino gehiago egin dira, eta 12.000 kasu artatu dira. 

 

Horrez gain, jarduketa-arlo horretan, Planak laguntza-lerro bat ere aurreikusten du 

autonomia-erkidegoko bizitegi-parke publikoko errentarientzat, bat-batean gertatutako 

egoeretan alokairu-errenta —osoa edo zati bat— ordaindu ezin dutela egiaztatzen badute. Bi 

laguntza mota izango dira, funtsean: ordainketa-konpromisoak geroratzea eta tasatutako kausen 

ondorioz errentaren zenbatekoa txikitzea. 

 

b. Alokairua sustatzeko programak 
 

Lehenengo eta behin, Alokairuko edo erabilera-lagapeneko etxebizitza-parke publikoa 

sustatzeko programa nabarmentzen da, baliabide gutxi duten (gehienez ere, IPREMa 

halako 2,5ko diru-sarrerak) eta neurri handi batean Estatuko Etxebizitza Planeko laguntzen 

mende dauden pertsona eta familientzat.Gainera, erakunde sustatzaileak laguntza osagarri 

bat jaso dezake, etxe bakoitzeko 15.000 eurokoa, gehienez. 

 

 

Orobat, Pertsona errentariei laguntzeko programak alokairuaren errenta ordaintzeko 

laguntzak ematen ditu, diru-sarrera gutxi dituzten familiei etxebizitza lortzen edo hartan jarraitzen 

laguntzeko.Dirudienez, Andaluziako Juntak eta Estatuko Etxebizitza Planak erdi bana 

finantzatuko dute programa hori. 

 

Baldintzak Zenbatekoa 

a) Gehienez, familia-unitatearen diru-

sarrerak IPREMa halako 2,5 izatea. 

b) Etxebizitzarik ez izatea. 

 

a) Alokairuaren errentaren % 40, gehienez.  

b) Errenta osoa, gehienez, babes bereziko 

talderen batean dauden errentarientzat, 

familia hartzaileek egiten duten ekarpena 

gehienez ere haien diru-sarreren 

% 25ekoa dela bermatzeko. 

                                                           
 

4
 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/vivienda/informacion_integral_desahucios/docume
ntos_sistema_informacion_desahucios/Estadistica_31_diciembre_2016.pdf 
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Alokairuko eskaintza mobilizatze aldera, Bitartekaritza-programa ipiniko da martxan. 

Haren helburua bitartekaritza ahalbidetzea da etxebizitzen errentamenduaren merkatuan 

eta arriskuen aseguramenduaren arloan.Programa horretan, honako neurri hauek hartu dira, 

besteak beste: 

a) Hutsik dauden etxebizitzen poltsa bat kudeatzea, errentamenduan lagatzeko.  

b) Errenta ez ordaintzearen aurkako, defentsa juridikoko eta etxeko arrisku anitzetarako 

aseguru-polizak adostea;eta beharrezko laguntza teknikoa ematea, energia-ziurtagiria ez 

duten etxebizitzek hura lor dezaten lagunduz. 

c) Andaluziako Juntari programa garatzen laguntzen dioten eragileen sare bat sortzea. 

 

Ildo horretan, bi programa gehigarri aurreikusten dira: 

 

- Hutsik dauden etxebizitza-eraikinak alokatzeko programa, eraikin osoak edo leku 

bereko gutxieneko etxebizitza kopuru bat alokairuaren merkatuan jartzeko. 

Administrazio publikoek, zuzenbide publiko organismoek eta gainerako erakundeek, 

fundazioek eta onura publikoko elkarteek, edo gobernuz kanpoko elkarteek eta irabazi-

asmorik gabeko gainerako erakunde pribatuek kudeatuko lukete eraikin eta etxebizitza 

horien alokairua. Kudeaketa hori egiteagatik, errentaren % 5 jaso dezakete, 

gehienez.Etxebizitza horiek IPREMa halako 2,5eko edo gutxiagoko diru-sarrerak 

dituzten familientzat izango dira, eta errenta leku horretako merkatuko batez 

besteko errentaren % 80koa edo txikiagoa izango da. 

 

- Parke publikoan kreditu-erakundeen edo antzekoen etxebizitza hutsak sartzeko 

programa.Administrazioak hitzarmen bat izenpetuko du erakunde horiekin. 

Hitzarmenean adostuko dute erakundeek etxebizitzen erabilera-lagapena egingo dutela 

epe mugatu baterako, eta erakunde lagatzaileek horren ordainen jaso beharreko 

zenbatekoa gehienez hileko 125 eurokoa izango dela. 

 

3.2.- Bartzelonako 2016-2020 aldirako Etxebizitza Eskubiderako Plana 

 

Bereziki interesgarria da Bartzelonako 2015-2026 aldirako Etxebizitza Eskubiderako Plana, 

duela gutxi egina.Planak funtsezko hiru arrazoi ditu: 

1. Aurrekontuaren arloko apustua:aurrekontua 1.666,2 milioi eurokoa da (Udalaren zuzeneko 

ekarpenak); hau da, aurrekoa baino % 77 handiagoa da, eta guztizko kostua 2.973 milioi 

eurokoa izango da. 

2. Planean garatutako diagnostiko sendoa. Planaren ardatz guztiak justifikatzeko erabiltzen den 

ebaluazio diagnostikoaren oinarria da. 

3. Proposatzen duen lurralde-ikuspegia. Izan ere, Bartzelonako hamar barrutietako bakoitzari 

buruzko diagnostiko espezifikoa hartzen du barne, eta, diagnostiko horietan oinarrituta, barruti 

bakoitzean eraginik handiena izango duten jarduketak ezartzen ditu. 
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 Alokairua ordaintzeko laguntzak eta bitartekaritza indartzea, etxebizitza 

eskuratzen eta hari eusten laguntzeko. 

 Etxebizitza-ordezpenak saihestu eta egoiliarrak babestea. 

 Etxebizitza-parke publikoa handitzea. 

 Etxebizitza-parke pribatua mobilizatu eta eskuragarri jartzea. 

 Ingurunerik ahulenak biziberrituko dituen birgaitze-politika aktiboa garatzea. 

 Etxebizitzaren funtzio soziala bermatzen lagundu eta erabilera anomaloak 

saihestea. 

 Hiria herritarren zahartzerako prestatzea. 

Planaren erronkak eta aurrekontuaren arloko apustua 

 
Planaren helburua datozen 10 urteetan zazpi erronka handi lortzea da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planean aurreikusita dagoenaren arabera, hamar urte horietan 300 milioi euroko inbertsio 

publikoa egingo da; horrek esan nahi du 2011tik 2015era bitartean egindako inbertsioa halako 

bi izango dela.Gainera, 1985etik indarrean dagoen laguntza-sistema hobetuko da, helburu hauek 

aintzat hartuta: 

 Laguntzak baliabide gutxien dituzten pertsonei eta jabe-elkarteei ematea, eta finantzaketako 

tresna eta mekanismoak eskuratzeko eta zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonei laguntzen 

berri emateko prozedura hobetzea. 

 Laguntzak egiturazko, bizigarritasuneko, irisgarritasuneko eta energia eraginkortasuneko arazoak 

konpontzeko erabiltzea. 

 Laguntzak etxebizitzen barrualdera zabaltzea; izan ere, beharrezkoa denean, Administrazioak 

berak egingo ditu bai proiektuak bai obrak. 

 Birgaitze-politika egoiliarren fidelizazioarekin lotzea. Besteak beste, gentrifikazio-bulego bat sor 

daiteke, birgaitzeko diru-laguntzen eta udal-laguntzako beste programa batzuen bidez egindako 

esku-hartzeen jarraipena egin dezan, diru-laguntza eta programa horiek biztanlerian zer-nolako 

eraginak izan dituzten aztertzeko. 

  

Erronkak 
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Zenbait programa eta jardunbide 

 

Erronka horiek lortze aldera, Planak lau ardatzen inguruan antolatzen du bere edukia, eta, 

ardatz bakoitzaren barruan, hainbat jardunbide daude. 
 

Ardatza Jardunbideak 
  

A. Bizitegi-larrialdiak eta 
egoitza-bazterketa 
prebenitzea eta haiei 
erantzutea. 

 Egoitza-bazterketa prebenitzea. 

 Etxebizitza galtzeko prozesuan dauden pertsonak artatzea. 

 Etxebizitza duin bat lortzerik ez duten pertsonak artatzea. 

  

B. Etxebizitzaren 
erabilera ona 
bermatzea. 

 Etxebizitza hutsak mobilizatzea. 

 Egoitza-erabilera eta egoiliarrak mantentzea. 

 Parke publikoaren ezagutza eta kudeaketa hobetzea. 
  

C. Arrazoizko errentako 
etxebizitza-parkea 
handitzea. 

 Egungo parke publikoa handitzea. 

 Alokairurako laguntzak zabaltzea eta hobetzea. 

 Etxebizitza pribatua arrazoizko errentako etxebizitza-parkean sartzea 

sustatzea. 

 Merkatu soziala sustatzea. 
  

D. Egungo parkea 
mantentzea, 
birgaitzea eta 
hobetzea. 

 Etxebizitza-parke pribatuaren egoerari buruzko ezagutza hobetzea. 

 Ikuspegi sozialagoa duen birgaitze-politika bat egitea. 

 Birgaitze-politikak esku hartzeko ahalmena hobetzea. 

 

Ikusten denez, Planak arlo asko ukitzen ditu, eta iraunaldi luzea izatea aurreikusi da. Hori dela 

eta, Planaren txosten exekutiboan bertan nabarmentzen diren jarduketen azterketa labur bat 

egingo dugu jarraian. 

 

Ardatza Jarduketa nabarmenak 
   

A. Bizitegi-larrialdiak eta 
egoitza-bazterketa 
prebenitzea eta haiei 
erantzutea. 

 Etxebizitza-bulegoen zereginak indartzea. 

 Biztanlearen zahartzearekin lotutako neurriak hartzea. 

 Bitartekaritza-zerbitzua martxan jartzea, alokairua edo hipoteka ordaintzeko 

zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko. 

 Ostatu-hornidura handitzea. 
   

B. Etxebizitzaren 
erabilera ona 
bermatzea. 

 Etxebizitza-errolda egitea eta etxebizitza hutsei zigorra jartzea. 

 Plangintzaren arauak aldatzea, egoitza-erabileraren ordez beste bat jartzea 

eragozteko. 

 Alokairu libreko etxebizitzaren prezioaren erreferentzia-indize bat ezartzea. 

 Etxebizitza behar duten kolektiboei etxebizitza publikoa esleitzeko politika 

zehaztea. 

 Etxebizitza publikoetako egoiliarrei laguntzea. 
   

C. Arrazoizko errentako 
etxebizitza-parkea 
handitzea.  

 Babes ofizialeko eta zuzkidurazko etxebizitza berria sustatzea. 

 Alokairua ordaintzeko laguntzak ematea, pertsonek etxebizitza gal ez dezaten. 

 Etxebizitza pribatua erakartzea, arrazoizko alokairuan jartzeko. 

 Erabilera-lagapeneko etxebizitza-kooperatiben eredua eta hiri-ameteriaren 

eredua bultzatzea. 
   

D.  Egungo parkea 
mantentzea, 
birgaitzea eta 
hobetzea. 

 Etxebizitza-parkearen egoeraren open data eremu birtuala sortzea. 

 Etxebizitzak mantentzearen eta birgaitzearen kultura sustatzea. 

 Birgaitzeko laguntzak ematea. 

 Birgaitzeko mekanismo aktiboak ezartzea. 

 Birgaitzearen bidez enplegu duina sustatzea. 
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A ardatzaren (Bizitegi-larrialdiak eta egoitza-bazterketa prebenitzea eta haiei erantzutea) 

esparruan, krisialdian etxebizitza galdu duten kolektiboei eta biztanleria-taldeei laguntzeko 

jarduketak diseinatu dira, eta etorkizunean sor daitezkeen antzeko egoerak eta etxebizitza duina 

lortzerik ez duten pertsonen egoerak prebenitzeko. 

 

Ardatz horretan aurreikusitako jarduketarik aipagarrienak honako hauek dira: koordinazioko 

prozesu eta protokoloak hobetzea; Gizarte Zerbitzuekin informazioa trukatzea, laguntza-

eskaintza zabala hobeto kudeatzeko; eta etxebizitza-bulegoek egin beharreko zereginak 

indartzea eta hobetzea.Arlo horretan, informazioa transferitzeko sistema informatikoak 

hobetuko dira, eta egun dauden laguntzen kudeaketa elektronikoa sustatuko da. 

 

Orobat, Bitartekaritza Zerbitzuko lantaldeak aldatzea proposatu da, alokairua ordaintzerik ez 

duten pertsonei eraginkortasun handiagoz laguntzeko, zorra sortu aurretik. Gainera, bi neurri 

osagarri jarriko dira martxan: 

a. Alokairua ordaintzeko eta atzerapenak estaltzeko laguntza-sistema malgu bat ezartzea, 

askotariko egoerei erantzuteko egokia. 

b. Ordaindu gabeko errentak estaltzeko larrialdi-laguntzak eta alokairua ordaintzeko laguntza 

egonkorrak bateragarriak izatea. 

 

B ardatzaren (Etxebizitzaren erabilera ona bermatzea) barruan, eragin handiko zenbait neurri 

eta jarduketa ipini dira martxan.Hiriko Etxebizitza Hutsen Errolda da haietako bat. Dagoeneko, 

Udala Bartzelonako zenbait auzotan hasi da egiten. Errolda hori kontuan hartuta, etxebizitza 

hutsak mobilizatzeko programak sustatuko dira, birgaitzerako laguntzekin lotuta. Gainera, 

dagokionean, legez ezarritako zehapen-prozedurak ere abiatuko dira. 

 

Garrantzi eta gaurkotasun handikoak izango dira etxebizitza-parkearen egoitza-erabilera 

bermatzeko jarduketak, etxebizitzen alokairuaren prezioa igoarazten ari diren turismo-

erabilera trinkoetatik babesteko. Horretarako, Udalak hirigintza-araudia aldatuko du.Halaber, 

alokairu-errentak gehiegi handitu ez daitezen, hau proposatzen da Planean: 

a. Alokairu-prezioen behatoki bat sustatzea eta haren ondorioak argitaratzea, auzo 

bakoitzeko erreferentzia-prezioak ezartzeko eta, horren bidez, merkatuan eragina izateko. 

b. Abusuzko errentaren kontzeptua ezartzea eta zabaltzea, Europako beste herrialde 

batzuetan bezala merkatuko errenten prezioan eragina izateko. 

c. Birgaitzeko hitzarmenak alokairuen muga batekin lotzea; horren ondorioz, jabeek ezin 

badute birgaitzea ordaindu, Udalak hartuko du bere gain, eta, horren ordainean, etxebizitza 

horiek arrazoizko alokairuan jarriko dira. 

 

C ardatzaren (Arrazoizko errentako etxebizitza-parkea handitzea) helburuak lortzeko, Planak 

aurrekontua handitzea proposatzen du. Izan ere, behar-beharrezkoa da, datozen hamar 

urteetan etxebizitza-parke soziala nabarmen handitu nahi baita. 
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Hau da horren helburua: 2027an gizarte-politiketarako etxebizitza nagusien % 15eko parke 

minimoa izatea. Horrek esan nahi du guztira 100.000 etxebizitza izatea lortu nahi dela (gaur 

egun, 50.000 etxebizitza dira). 

 

Azkenik, D ardatzean (Egungo parkea mantentzea, birgaitzea eta hobetzea), zenbait neurri 

eta jarduketa garatu dira Bartzelonako eraikin- eta etxebizitza-parkearen birgaitzea eta 

irisgarritasuna sustatzeko.Big Data sistema bat sortzea eta egungo administrazio-iturriak 

hobetzea proposatzen da, Bartzelonako etxebizitzek zer birgaitze-behar dituzten eta behar 

horiek nolakoak diren jakiteko. Horrez gain, Etxebizitzaren Metropoli Behatokia jarriko da 

martxan, informazio berria lortzeko eta ebaluazio- eta balantze-lana egiteko, administrazioentzat 

zein herritarrentzat baliagarria izango dena. 
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4.  Zenbait autonomia-erkidegotako arauetako 
berritasunak 

 

4.1.  Kataluniako Generalitatea:bazterketaren kontrako borrokako arau-

berritasunak eta etxebizitza hutsak merkaturatzeko programak 

 

Duela gutxi, Generalitateak 4/2016 Legea, abenduaren 23koa, egoitza-bazterketako 

arriskuan dauden pertsonen etxebizitza-eskubidea babesteko neurriei buruzkoa, 

promulgatu du. Lege horren helburua etxebizitza izateko eta gizarte-zerbitzuak jasotzeko 

eskubidea babestea da, eta judizioz kanpoko ebazpen-prozedurak arautzea, egoitza-

bazterketako egoeran dauden edo egon daitezkeen pertsona fisikoei laguntzeko. 

 

Lege horrek lehentasuna ematen die finantza-erakundeen eta etxebizitzaren ondorioz 

gehiegizko zorra duten familien arteko bitartekaritza-neurriei. Gainera, etxebizitza hutsen 

kopurua txikitzeko hainbat tresna ezarri ditu.Helburu horiek lortzeko, arauak hainbat neurri 

eta jarduketa-formula hartzen ditu barne. Hona hemen adibide batzuk: 

 

a. Kontsumoaren arloan bitartekaritza-sistemak sustatzea. 

b. Bazterketa-arriskuan dauden familiei alokairu sozialeko etxebizitzetan ostatu ematea. 

c. Finantza-erakundeei eta jabe handiei etxebizitzen jabetza aldi baterako kentzea, alokairu 

babestuan jartzeko. 

d. Laguntza ekonomiko espezifikoak ematea, familiek etxebizitzak erabiltzen jarrai dezaten. 

Zorra duten familien eta finantza-erakundeen arteko bitartekaritza-prozesuen arloan, Legeak 

ezartzen du Katalunian lurralde-batzordeak sortuko direla, Gobernuaren, gizarte-erakundeen, 

abokatuen, tokiko administrazioen eta finantza-erakundeen ordezkariek osatuta, eta batzorde 

horiek gehiegizko zorpetze-kasuak aztertu eta haiek konpontzeko plan integralak garatuko 

dituztela.Egoera horretan dauden familiek bitartekaritza eska dezakete, dagokien lurralde-

batzordeak kudea dezan. 

 

Jarraian adierazten denez, egoera horiek bereziki larriak dira Katalunian, atzeraldiaren eragina 

oso handia izan baita han; izan ere, 100.000 biztanleko hipoteka-betearazteen ratioa 

(176 betearazte) Estatuko batez bestekoa baino handiagoa da. 
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Adierazle konparatuak: Katalunia/Estatua/EAE 

 
Etxebizitza babestuaren sustapena 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza berri librearen merkatuaren bilakaera (amaitutako etxebizitza libre berriak) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hipoteka-betearazteak/100.000 biz. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestalde, Generalitateak komunikazio- eta hedapen-politikak indartu ditu, egoitza-

bazterketako arriskuan dauden kolektiboek hobeto jakin dezaten zer eskubide eta laguntza 

dituzten eskura.Hori dela eta, bi gida monografiko egin ditu: Alokairua ordaintzeko zailtasunak 

dituzten eta egoitza-bazterketako arriskuan dauden pertsonentzako gida 5 , eta Ohiko 

etxebizitza ordaintzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako gida6. 

 

Azkenik, duela gutxi hartutako neurriei dagokienez, Generalitatea bere politika batzuen 

aurrerapen-mailaren eta emaitzen jarraipena egiten ari da.Esate baterako, hori da 14/2015 

Legearen (etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duena) kasua. Lege horrek finantza-

erakundeen eta inbertsio-funtsen etxebizitza hutsei eragiten die, baldin eta bi urtean baino 

gehiagoan kausa justifikaturik gabe hutsik badaude etxebizitza sozialaren eskari handiko 

herrietan. Zerga horri esker, 18,5 milioi euro bildu dira 2017ko erdialdera bitartean. 

  

                                                           
 

5
 http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/d1eb88bd-7514-4c29-861e-

0917debfb130/Guia_L4_16_lloguer_140217_revisat_2.pdf?MOD=AJPERES 
6 https://www.lagarriga.cat/media/repository/documents/temes/habitatge/0312141036_queferquanhipoteca-opt1.pdf 
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http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/d1eb88bd-7514-4c29-861e-0917debfb130/Guia_L4_16_lloguer_140217_revisat_2.pdf?MOD=AJPERES
https://www.lagarriga.cat/media/repository/documents/temes/habitatge/0312141036_queferquanhipoteca-opt1.pdf
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Bildutako diru hori hipoteka-betearazteen eta ordainean emateen prozesuetan dauden 

etxebizitzak erosteko erabiliko da, etxebizitza-parke publikoa handitzeko eta inbertsio-

funtsek etxebizitza hutsarekin espekulatzea galarazteko.Aurreikuspenen arabera, zerga horren 

bilketa-ahalmenak gora egingo du, Gobernuak herri gehiagotan egiaztatu baitu etxebizitza 

sozialaren eskari handia dagoela; lehen, 72 udalerri ziren, eta, orain, berriz, 234 udalerri. 

 

4.2.  Nafarroako Gobernua:Etxebizitzari buruzko foru-lege berria (22/2016 

Legea, abenduaren 21ekoa) 

 

2016. urtearen amaieran, Nafarroako Gobernuak 22/2016 Foru Legea, abenduaren 21ekoa, 

zeinaren bidez herritarrentzako laguntza-neurriak ezartzen baitira etxebizitzaren alorrean, 

promulgatu zuen. Lege horrek foru-komunitatean etxebizitzaren alorrean egindako lege nagusien 

artikulu garrantzitsuak aldatzen ditu. Honako hauek dira legeok, besteak beste: 10/2010 Foru 

Legea, Nafarroan Etxebizitza Izateko eskubideari buruzkoa, eta 61/2013 Dekretua, irailaren 

18koa, Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituena. 

 

Lege berriaren bitartez, etxebizitza babestuak prekarioan lagatzeko aukera baimenduko da, 

gizarteratzeko edo laguntza sozialeko programetan dauden pertsonei laguntzeko. Hortaz, 

bizitegi-larrialdiko egoerei erantzun ahalko zaie, etxebizitza babestuen bidez. 

 

Adierazle konparatuak: Nafarroa/Estatua/EAE 

 
Etxebizitza babestuaren sustapena 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza berri librearen merkatuaren bilakaera (amaitutako etxebizitza libre berriak) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hipoteka-betearazteak/100.000 biz. 
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Jardunbide horretan, Legeak gizarteratzeko beharrak dituzten kolektiboentzako etxebizitza 

babestuen erreserba erabiltzeko kasu gehiago hartzen ditu aintzat. Horri esker, hobeto 

erantzungo zaie bat-bateko behar-egoerei. Bestalde, Legeak beste zenbait berritasun ere 

hartzen ditu barne. Honako hauek nabarmenduko ditugu: 

 

1. Tokiko erakundeek eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoek etxebizitza babestuak alokatu 

ahal izango dituzte, helburu sozialetarako. 

2. Etxebizitza babestuen salmenta-prezio maximoaren eta alokairu-erregimeneko etxebizitza 

babestuen errenta-prezio maximoaren erregulazioa aldatu egin da, azken urteetan prezio 

horietan izandako gehiegizko igoera mugatze aldera. 

3. Alokairu-erregimeneko eta erosteko aukerarik gabeko etxebizitza babestuaren sustatzaileentzako 

diru-laguntza berreskuratu da. 2012ko martxoan indargabetu zen, eta, harrezkero, ia ez da 

alokairu-erregimeneko etxebizitza babestu berrien sustapenik egin. 

4. Errentaren % 75eko diru-laguntza ezartzen da premia-egoerarik larrienean dauden 

kolektiboentzat, baldin eta etxebizitza babestuaren errentamendu-kontratua berritzen edo 

luzatzen badute. 

5. Etxebizitza-kooperatibak eratzea bultzatzen da, etxebizitza babestuak sustatzeko. Irabazi-

asmorik gabeko erakundeek ere susta ditzakete, betiere, erabilera-lagapeneko erregimenean. 

4.3.  Aragoiko Gobernua:bazterketaren eta energia-pobreziaren kontrako 

borrokako berritasunak 

 

2016. urtearen amaieran, egoitza-bazterketaren kontrako borrokaren esparruan, Aragoiko 

Gobernuak 10/2016 Legea, abenduaren 1ekoa, Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoaren 

laguntza ekonomikoekin eta Aragoiko Autonomia Erkidegoan etxebizitza lortzearekin 

lotutako larrialdi-neurriei buruzkoa, promulgatu zuen.  

 

Lege horrek izugarri hobetu du etxebizitzarekin lotutako prestazio sozialen sistemaren 

erregulazioa. Gainera, etxebizitza-eskubidea herritarren eskubide subjektibotzat hartu du, eta 

zenbait neurri aurreikusten ditu etxebizitza-larrialdiko egoerari aurre egiteko.Legearen 

elementurik garrantzitsuenetako bat hau da: hipoteka-betearaztearen edo errenta ez ordaintzeak 

eragindako kaleratzearen ondorioz ohiko etxebizitzarik gabe dauden pertsonek edo bizikidetza-

unitateek bizitegi-aukera baterako eskubidea dutela bermatzea. 

 

Ildo horretan, Legeak neurri hau hartzen du barne: hipoteka-betearaztearen edo alokairua ez 

ordaintzeak eragindako kaleratzearen ondoriozko etxegabetzeak bertan behera uztea. Horri 

esker, pertsonek eta bizikidetza-unitateek euren etxean bizitzen jarrai dezakete, hipoteka-zorrak 

birnegoziatzeko beste neurri batzuk sustatzen diren bitartean. 
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Etxebizitza-parke babestuari eta etxebizitza hutsaren mobilizazioari dagokienez, neurri 

hauek dira aipatzekoak: 

 
a. Aurreikusten da finantza-erakundeek eta jabe handiek euren etxebizitza hutsak 

(hipoteka-betearaztearen, ordainketa-betearaztearen edo hipoteka-bermeko zorren 
ordainean ematearen prozeduren bidez lortuak) Gobernuaren esku uztea. 

b. Aragoiko Etxebizitza Hutsen Erregistroa sortzen da. Hartan, finantza-sektorearen, haren 
mendeko erakundeen eta jabe handien etxebizitza hutsak daude. 

c. Aragoiko Etxebizitza Sozialaren Parke Publikoa eratu da, botere publikoen etxebizitza 
sozialeko politikak kudeatzeko tresna gisa. 

 
 

Adierazle konparatuak: Aragoi/Estatua/EAE 

 
Etxebizitza babestuaren sustapena 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza berri librearen merkatuaren bilakaera (amaitutako etxebizitza libre berriak) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hipoteka-betearazteak/100.000 biz. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestalde energia-pobreziari aurre egiteko, Aragoiko Gobernuak 9/2016 Legea, azaroaren 3koa, 

Aragoiko energia-pobrezia txikitzekoa, promulgatu du.Lege horrek egoerarik larrienean 

dauden biztanleentzako laguntza bat ezarri du. Gainera, kolektiboak hobeto definitu eta 

kategorizatu ditu. Horretarako, sakon zehazten da zein diren zaurgarritasuneko eta 

zaurgarritasun bereziko egoerak. Azken horiek, pertsonen edo bizikidetza-unitateen errenta-

mailaz gain, babes handiagoa behar duten beste gizarte- eta familia-egoera batzuk ere hartzen 

dituzte kontuan. 
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Kategoria horiei esker, balorazioa egin behar duten gizarte-zerbitzuek baldintza objektiboak 

dituzte eskura, pertsona edo bizikidetza-unitate batek Gizarte Zerbitzuek kudeatzen dituzten 

laguntzak jaso ditzakeen ala ez erabakitzeko eta zenbateko laguntza jasoko duen 

zehazteko.Beraz, ahulezia bereziko egoeran dauden pertsonek edo bizikidetza-unitateek 

ordaindu ezin duten energia-fakturaren % 100era arteko ordainketa jasoko dute, baldin eta 

laguntza hori jasotzeko baldintzak betetzen badituzte. Hain larriak ez diren egoeretan, diru-

laguntzaren ehunekoaren baremoa ezarriko da. 

 

Horrez gain, Legeak zehazten du zer prozedurari jarraitu behar zaion egoera horiek 

arintzeko. Hain zuzen, laguntza jasotzeko bi modu daude: zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonek edo bizikidetza-unitateek eskatuta, eta eskumeneko gizarte-zerbitzuek erabakita. 

  

4.4.  Balearrak: Balear Uharteetan etxebizitzari buruz promulgatutako 

lehen legea 

 

2017ko abuztuan, Balearretako Gobernuak Balear uharteetako etxebizitzari buruzko lehen 

legearen lege-proiektua onartu du.Jarraian, Legearen alderdirik aipagarrienak aukeratu eta labur 

azalduko ditugu. 

 

  Adierazle konparatuak: Balear uharteak/Estatua/EAE 

 
Etxebizitza babestuaren sustapena 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitza berri librearen merkatuaren bilakaera (etxebizitza libre berriak) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hipoteka-betearazteak/100.000 biz. 
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Sentsibilitate berezia etxebizitza-politikaren izaera sozialarekiko 

 

Lehenik eta behin, Legeak esparru orokorra garatzen du, neurrien eta haietan aurreikusitako 

jarduketen oinarri gisa.Horretarako, Balearretako etxebizitza-politika zehaztuko duten 

kontzeptuak eta printzipio zuzentzaileak definitzen dira, arreta etxebizitza-politikaren izaera 

sozialean jarrita. 

 

Etxebizitza-politikaren lehen printzipio zuzentzailea (2. artikulua) 
 

Balear uharteetako herritarren eskubide hauek gauzatzea: etxebizitza duina, egokia, 
irisgarria eta eskuragarria izatekoa, eta haien bizitza-kalitatea hobetzekoa. Horretarako, 
beharrezko neurriak hartuko dira, gizarte-berdintasuna ahalbidetzeko eta berdintasun horren 
kontrako oztopoak kentzeko, baita etxebizitza-politikei eman behar zaien gizarte-alderdia 
bermatzeko ere. 
 

 

Legeak, laugarren artikuluan, etxebizitzaren funtzio soziala definitzen du, eta azaltzen du 

funtzio hori zer kasutan ez den betetzen. Hona hemen kasu horietako batzuk: etxebizitza 

kontserbatzeko edo birgaitzeko betebeharra ez betetzea eta etxebizitza hutsik uztea. 

 

Legean arautzen diren definizioetatik, hauek nabarmentzen dira, etxebizitza hutsa merkatuan 

jartzeko neurriak egitean oso garrantzitsuak izan baitira: etxebizitza-edukitzaile handiarena eta 

etxebizitza hutsarena. Hona hemen definiziook: 

 

Kontzeptuen definizioak (2. artikulua) 
 
Etxebizitza-edukitzaile handia 
Lege honen ondorioetarako, etxebizitza-edukitzaile handiek ezaugarri hauek dituzte: Balear 
uharteetan zuzenean edo zeharka, guztiz kontrolatzen dituzten sozietateetan edo sozietate-
taldeetan parte hartuz, hamar etxebizitza edo gehiago dituzten pertsona fisikoak edo 
juridikoak izatea; etxebizitza horiek jabetza-, alokairu- edo gozamen-erregimenean edo 
haien erabilera lagatzeko ahalmena ematen dien beste edozein eskubideren erregimenean 
izatea; eta jarduera ekonomiko gisa etxebizitzen arloko sustapena, bitartekaritza, kudeaketa, 
inbertsioa, salerosketa, alokairua edo finantzaketa izatea. 
 
Etxebizitza hutsa 
Bi urtean baino gehiagoan kausa justifikaturik gabe eta etengabe hutsik dagoen etxebizitza 
da.Edonola ere, Legeak, 31. artikuluan, askotariko kasuak aurreikusten ditu etxebizitza bat 
hutsik dagoela justifikatzeko; besteak beste, etxebizitzaren baldintza materialek hartan 
bizitzea eragoztea, bizigarritasuna dela medio, eta bigarren bizitetxea izatea. 

 

Babes Ofizialeko Etxebizitzaren erregimenaren behin betiko kalifikazioa 

 

Legeak beste gauza garrantzitsu bat egin du: Balearretako etxebizitza babestuaren erregulazioa 

hobetu du.Legea indarrean sartzen denean, etxebizitza babestuen babes-erregimena behin-

betikoa izango da.Kalifikazio hori sustatzen diren etxebizitza berriei soilik aplikatuko zaie; hau 

da, ez du lehendik dagoen etxebizitza-parke babestuan eraginik izango. 
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Etxebizitza hutsa mobilizatzeko neurriak 

 

Orobat, Legeak etxebizitzak lagatzeko programa bat martxan jartzea aurreikusten du (arau 

bidez garatu beharko da programa hori), etxebizitza hutsak dituzten jabeak etxebizitza horiek 

alokairuko merkatuan jartzera bultzatzeko; hain zuzen, etxebizitzen kudeaketa aldi baterako 

Administrazio Publikoaren esku uztea da programa horren helburua.Etxebizitzak hutsik gera 

daitezen saihesteko, honako neurri hauek aurreikusi dira, besteak beste: 

a. Egoera txarrean dauden etxebizitzak birgaitzeko neurriak sustatzea, alokatu ahal izateko. 

b. Etxebizitza hutsak Administrazio Publikoari lagatzeko programak martxan jartzea, alokairu-

erregimenean kudea ditzan, lagapenaren eta errentaren ordainketaren baldintzei buruzko 

akordio baten bidez. 

c. Zerga-arloko neurriak hartzea. 

 

Etxebizitza-edukitzaile handiei dagokienez, kontrol- eta zehapen-neurriak aurreikusi dira: 

1. Ikuskari-talde bat martxan jartzea, etxebizitza hutsak zein babes ofizialeko etxebizitzen 

erabilera irregularrak eta beste arau-hauste batzuk hautemateko. 

2. Edukitzaile handiak etxebizitza hutsak Etxebizitza Hutsen Erregistroan erregistratzera 

behartzea eta, egiten ez badute, zigorra jaso dezaketela ohartaraztea
7
. 

3. Edukitzaile handiek Balearretako Gobernuari etxebizitza hutsak nahitaez eta aldi baterako 

laga behar izatea, hiru urtez gutxienez, etxebizitza-eskaria egonez gero etxebizitza horiek 

aloka daitezkeela bermatzeko. 

4. Edukitzaile handiek ordain ekonomiko bat jasoko dut behin-behineko lagapen horren 

trukean.Ordain horrek ez du etxebizitza babestuaren errenta-prezio maximoa gaindituko, 

ezta zehazten den merkatu-alokairuaren prezioa ere.Lagapen hori ez egitea hutsegite 

larritzat hartuko da, eta 3.000 eta 30.000 euro bitarteko isunak jartzea aurreikusten da. 

 

 

Etxebizitzaren arloko Laguntza Zerbitzua sortzea 

 

Gizarte-egoerarik larrienean dauden kolektiboei laguntzeko sistemak hobetze aldera, bereziki 

garrantzitsua da Etxebizitzaren arloko Laguntza Zerbitzua sortzea. Zerbitzu hori Balearretako 

Etxebizitza Institutura atxikita dago, eta den-denek erabil dezakete, doan.Zerbitzua zenbait 

egoerari buruzko aholkularitza juridiko eta tekniko espezializatua eta pertsonalizatua 

emateaz arduratuko da. Besteak beste, egoera hauek landuko dira: 

 

a. Ohiko etxebizitza galtzea edo hari dagozkion betebehar ekonomikoak ordaintzeko 

zailtasunak izatea. 

b. Etxebizitzen finantzaketa, errentamendua edo salerosketa kontratatu aurreko betebeharrak 

eta eragiketa haiekin lotutako abusuzko klausulak. Ondoren, hautemandako gorabeherak 

kontsumo-arloan eskumena duen administraziora igorriko dira. 

c. Etxebizitzaren alokairua, erosketa eta finantzaketa. 

d. Laguntza, aholkularitza eta kudeaketa, energia-pobreziaren arloan. 

  

                                                           
 

7
 36. artikulua bereziki interesgarria da. Hartan, etxebizitza bat hutsik dagoela egiaztatzeko prozesuan laguntzeko betebeharra 

arautzen da. Ildo horretan, ur-, gas-, elektrizitate- eta telekomunikazio-zerbitzuen hornikuntza egiten duten konpainiek eta zerbitzu 
horiek kudeatzen dituzten erakundeek ere lagundu behar dute, emandako zerbitzuen ohiz kanpoko kontsumoen berri emanez. 
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Energia-pobrezia 

 

Arlo horretan, Legeak ezartzen du energia-pobreziako egoerak arau bidez garatu behar direla. 

Horretarako, honako hauek hartu behar dira kontuan, gutxienez: bizikidetza-unitatearen diru-

sarrerak, kide kopurua eta desgaitasun-egoerak.Halaber, jarduketa-protokoloak ere ezarri 

behar dira, eragindako familien, gizarte-zerbitzuen, energia-enpresen eta beste administrazio 

batzuen jarduketak koordinatzeko. 

 

Bestalde, Oinarrizko Horniduren Arreta Solidarioko Funtsa martxan jarriko da, familia-

unitateak artatzen dituzten gizarte-zerbitzuei laguntze aldera. Funts horri esker, familiek ur-, 

elektrizitate- edo gas-hornidurako zerbitzuak ordaindu ahal izango dituzte. Besteak beste, 

hornidura-enpresek eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoek egiten dituzten 

ekarpenek elikatuko dute funtsa. 

 

Errentamendu-kontratuetan fidantza-gordailua egiteko betebeharra 

 

Azkenik, etxebizitza-erabilera edo beste erabilera batzuk dituzten hiri-finkak alokatzen dituzten 

pertsonek edo erakundeek fidantzaren gordailua egiteko betebeharra ezarri da.Fidantzen 

zenbatekoa hileroko batekoa izango da etxebizitzarako errentamenduen kasuan, eta bi 

hilerokoa, beste erabilera batzuetarako errentamendu-kontratuetan. 

 

Gordailua zuzenbide pribatuko sarreratzat hartuko da, eta etxebizitza babestuak sustatzeko, 

egiteko eta birgaitzeko inbertsioak egiteko edo antzeko neurriak gauzatzeko erabiliko da. 
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5.  Ondorioak 
 

Ekonomia- eta aurrekontu-testuinguru honetan, EBren 2012ko Egonkortasunerako Tratatuak 

ezarritako gastu-mugen ondorioz, administrazio publikoen jarduera-ahalmena oso txikia 

da.2016an, Estatuko autonomia-erkidegoek etxebizitzaren arloan zuten aurrekontua 2010. 

urtekoaren % 76koa izan zen. 

 

2016an eta 2017an, aurrekontu-murrizketek izugarrizko eragina izan dute etxebizitzaren 

arloko legegintza-ekimenetan eta berritasun programatikoetan, eta administrazioek nekez 

erantzun diezaiokete 2008ko atzeraldiak eragindako testuinguru sozioekonomiko 

korapilatsuari. 

 

Ildo horretan, aztertutako etxebizitza-politiken eta ekimenen helburu nagusia gizarte-egoerarik 

larrienean dauden biztanleria-taldeen etxebizitza-beharrak arintzea izan da; eta, talde 

horietatik, lehentasuna eman zaie hipoteka-betearaztearen prozesuek eragindako 

kolektiboei eta bazterketa-arriskuan dauden kolektiboei. 

 

Orobat, egiaztatu da 2014az geroztik sumatzen den susperraldi ekonomikoak ez dituela 

kalitatezko enplegua lortzeko aukerak asko hobetu lehen etxebizitza eskatzen duten 

kolektibo askorentzat, batik bat gazteentzat.Horrenbestez, eta beste faktore batzuen ondorioz, 

lehen etxebizitzaren eskari eraginkorra ez da Estatuan finkatzen. 

 

Beraz, etxebizitza sustatzeko jarduera oso txikia da, atzeraldiaren aurreko urteetakoa 

baino askoz txikiagoa.Hain zuzen, 2016an, 34.000 etxebizitza libre eta 6.700 etxebizitza 

babestu egin ziren Estatuan; 2008ko atzeraldiaren aurreko erregistroen % 6 eta % 7, hurrenez 

hurren.Halaber, etxebizitza babestuaren sustapenak, etxebizitza arrazoizko prezioan 

lortzeko beharrei erantzuteko jardunbide nagusiak, oso jarduera-maila txikiak ditu, 

atzeraldiaren aurreko urteetako datuak baino txikiagoak. 

 

Testuinguru horretan, Espainiako Gobernuak Estatuko 2013-2016 aldirako Etxebizitza 

Plana luzatu du 2017an zehar. Horren ondorioz, Estatuko autonomia-erkidegoetan, haietako 

etxebizitza-arloko aurrekontuek Estatuko finantzaketa horrekiko mendekotasun handia dutenez, 

ia ez da berritasunik egon etxebizitza-plangintzaren arloan. 

 

2018-2021 aldirako, Espainiako Gobernuak Estatuko 2018-2021 aldirako Etxebizitza Planaren 

zirriborroa egin du. Plan horretako programa eta jardunbide ugarietatik, diru-sarrera gutxi 

dituzten familiei (gehienetan, IPREMa halako hiruko diru-sarrerak dituztenei) etxebizitza 

lortzeko laguntzak nabarmentzen dira. 
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Plan horren lehentasunezko helburua alokairua sustatzea da, baina hedabideek 35 urtez 

beherako pertsonentzat pentsatutako erosketarako laguntzetan jarri dute arreta.Programa 

mota bakoitzeko aurrekontu-zuzkidurei buruzko informazio zehatza izan arte, ezin izango dugu 

ondorioztatu zer-nolako ahalegina egiten duen Gobernuak etxebizitza eskuratzeko erregimen 

bakoitza sustatzeko. 
 

Autonomia-erkidegoei dagokienez, berritasun bakarra gertatu da: Andaluziako 2018-2020 

aldirako Etxebizitza Plana. Plan horrek alokairua sustatzeko hainbat neurri dakartza; besteak 

beste, finantza-erakundeen stockeko etxebizitza hutsa mobilizatzeko programak, eta alokairua 

ordaintzeko laguntzak diru-sarrera gutxien dituzten biztanleria-taldeentzat. 

 

Orobat, 2008ko atzeraldiak sortutako gizarte-beharrik larrienei erantzuteko logika horri jarraituz, 

zenbait autonomia-erkidegotako gobernuek egoitza-bazterketaren kontrako arau-

ekimenak garatu dituzte.Izan ere, atzeraldia hasi zenetik zortzi urte igaro badira ere, haren 

eraginak bere horretan jarraitzen du Espainiako etxe askotan. 

 

Hipoteka-betearazteen eta kaleratze judizialen kopurua krisiaren aurrekoa baino askoz 

handiagoa da oraindik ere, azken urteetan gertatutako hobekuntza gorabehera.2008tik 2017ko 

lehen hiruhilekora bitartean, 705.000 hipoteka-betearazte gauzatu dira Estatuan. Horren 

ondorioz, administrazioek egoitza-bazterketako egoerarik larrienak arintzen ahalegindu 

behar izan dute, horretarako, euren baliabide ekonomiko txikien zati handi bat erabilita. 

Besteak beste, neurri hauek hartu dituzte: 

 Kolektibo horiei arreta eta aholkularitza emateko zerbitzuak sortzea eta sustatzea 

(Balearretako Gobernua eta Bartzelonako Udala). 

 Kaleratzeak bertan behera uztea eta bestelako neurri espezifikoak ezartzea (Aragoiko 

Gobernua).  

 Horrelako egoeretan dauden pertsonei eta familiei buruzko informazioa eta ezagutza lortzeko 

sistemak hobetzea, eta bitartekaritza ahalbidetzeko eta kaleratzeak saihesteko erakunde-

tresnak diseinatzea (Kataluniako Generalitatea). 
 

Beste ekimen bat energia-pobreziaren aurka egiteko programak eta neurriak martxan 

jartzea da.Balearretako Etxebizitza Legeak eta Kataluniako Generalitateak bultzatutako beste 

lege espezifiko batzuek protokolo eta laguntza berritzaileak ezarri dituzte esparru horretan, 

hornidura elektrikoa eteteak eragin ditzakeen egoera larriak prebenitzeko. Esaterako, 2016ko eta 

2017ko neguan, horrelako egoerek alarma handia piztu zuten gizartean, hedabideek haien berri 

eman ostean. 
 

Azkenik, alokairu-merkatuko etxebizitzaren eskaintza sustatze aldera, autonomia-erkidego 

batzuetako gobernuak, hala nola Balearretakoa eta Aragoikoa, etxebizitza hutsak merkatuan 

jartzeko neurriak hartzen ari dira; besteak beste, zehapen-neurriak hartu dituzte, jabe handiei 

begira bakarrik.Jardunbide horretan, Kataluniako Generalitateak, duela gutxi martxan jarritako 

neurri bati esker (14/2015 Legeak araututako etxebizitza hutsen gaineko zerga), 18 milioi euro 

baino gehiago bildu ditu. 
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I. ERANSKINA: 
 

ESTATUKO 2018-2021 ALDIRAKO PLANEKO BIRGAITZEA ETA HIRI BERRONERATZEA 

SUSTATZEKO PROGRAMAK: BALDINTZEN ETA ZENBATEKOEN LABURPENA 
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Etxebizitzen energia-eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko sustapen-
programa 

Programaren 
helburua 

Energia-eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko obrak finantzatzea, 
bereziki eraikinaren inguratzailean arreta jarrita, bai bizitegi kolektiboko 
eraikinean, haietako etxebizitzak barne, bai familia bakarreko 
etxebizitzetan. 

Laguntzen zenbatekoa 

Zenbateko orokorra: Familia bakarreko etxebizitza bakoitzeko, diru-
laguntzaren gehieneko zenbatekoa 12.000 eurokoa edo inbertsioaren 
% 40koa izango da. 

 
Arreta bereziko kolektiboak:Egoiliarraren familia-unitatearen diru-
sarrerak IPREMa halako hirura iristen ez badira, laguntza inbertsioaren 
% 75ekoa izango da, gehienez. 

 
Gehieneko mugak:Programa honetako laguntzei heltzen dion eraikin 
bakoitzeko, haren barruko etxebizitzen barruko esku-hartzeak kontuan 
hartuta, diru-laguntzaren zenbateko maximoa honela kalkulatuko da: 
8.000 euro etxebizitza bakoitzeko, eta 80 euro merkataritza-lokaletan edo 
antzeko erabileretan eraikitako azalerako metro karratu 
bakoitzeko.Bestalde, zenbateko horrek ezin du jarduketaren inbertsioaren 
% 40 gainditu. 

 
Beste programa batzuekiko bateragarritasuna: Laguntza horiekin 
batera irisgarritasuna kontserbatzeko eta hobetzeko programarenak ere 
jasotzen badira, jarduketa guztiak egiteko diruz lagundu daitezkeen 
guztizko zenbatekoei eutsiko zaie. Hala ere, diru-laguntzen ehuneko 
maximoak hauek izan daitezke: inbertsioaren % 60koak, oro har; eta 
% 75ekoak, laguntzak irisgarritasun unibertsala bermatzeko badira, edo 
etxebizitzan egiaztatutako desgaitasuna edo mugikortasun urria duten 
pertsonak edo 65 urtez gorako pertsonak bizi badira. 

 

Etxebizitzen irisgarritasunaren kontserbazioa eta hobekuntza sustatzeko programa 

Programaren helburua 

Irisgarritasuna kontserbatzeko eta hobetzeko obrak finantzatuko dira, 
honako hauetan:hiri- edo landa-eremuetako familia bakarreko 
etxebizitzetan, bizitegi kolektiboko etxebizitza-eraikinetan (esku-hartzeak 
elementu komunetan zein etxebizitza bakoitzaren barruan eginda) eta 
bizitegi kolektiboko eraikinetako etxebizitza isolatuetan. 

Laguntzen zenbatekoa 

Zenbateko orokorra:Etxebizitza bakoitzeko eman daitekeen diru-
laguntzaren gehieneko zenbatekoak muga hauek izango ditu:kontserbazio-
jarduketak egiteko soilik eskatzen bada, 2.000 eurokoa izango da 
gehienez etxebizitza bakoitzeko; irisgarritasuna hobetzeko edo bi atal 
horietan batera jarduteko eskatzen bada, 6.000 eurokoa izango da 
gehienez etxebizitza bakoitzeko. Edonola ere, diru-laguntzak ezin du 
inbertsioaren % 40 gainditu, oro har. 
 
Arreta bereziko kolektiboak:Egoiliarraren familia-unitatearen diru-
sarrerak IPREMa halako hirura iristen ez badira, laguntza inbertsioaren 
% 75ekoa izango da, gehienez. 

 
Gehieneko mugak:Halaber, diru-laguntza inbertsioaren % 75era artekoa 
izan daiteke, etxebizitzan egiaztatutako desgaitasuna edo mugikortasun 
urria duten pertsonak edo 65 urtez gorako pertsonak bizi badira. 
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Hiri- eta landa-eremuak berroneratzea eta zaharberritzea sustatzeko programa 

Programaren helburua 

Honako obra hauek finantzatuko dira: eraikinak eta etxebizitzak —baita 
familia bakarrekoak ere— birgaitzekoak, espazio publikoak urbanizatzeko 
edo berrurbanizatzekoak, eta, dagokionean, eraitsitako eraikinen edo 
etxebizitzen ordez beste eraikin eta etxebizitza batzuk eraikitzekoak; azken 
kasu horretan, aldez aurretik hiriaren eta landaren berroneratze- eta 
zaharberritze-eremutzat mugatutako jarduketa-esparruetan. 

 

Infraetxeen eta txabolismoaren kasuak barne hartzen dira. 

Laguntzen zenbatekoa 

Laguntzen zenbateko maximoa jarduketaren inbertsioaren arabera 
zehaztuko da. Kostuak diruz lagundu daitezkeen jarduketa motaren 
arabera banakatuko dira. Zenbateko maximoak ezin du gainditu jarduketa 
mota bakoitzeko jarduketaren inbertsioaren % 40. Hala ere, ehuneko hori 
gaindi daiteke, honetarako: familiei ostatu emateko, eta kudeaketaren, 
ekipamenduen, eta plangintzako, informazioko eta laguntza sozialeko 
bulegoen kostua finantzatzeko. 
 
Laguntzen gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, etxebizitza kopurua bider 
jarraian ezarritako laguntza unitarioak egin behar da: 

1. Birgaitzen den etxebizitza bakoitzeko, dela familia bakarrekoa, dela 
bizitegi kolektiboko eraikin batekoa, diru-laguntzaren zenbatekoa 
12.000 eurokoa izango da gehienez. Eraikinen kasuan, beste 
120 euro gehituko dira, gehienez, merkataritza-lokaletan edo beste 
erabilera batzuetan eraikitako azalerako metro karratuko.Ezin da 
jarduketaren inbertsioaren % 40 gainditu. Dena den, 35. artikuluan 
energia-eraginkortasunari buruz aipatzen diren helburuak betetzen 
badira, diru-laguntzaren muga inbertsioaren % 60koa izango da. 

2. Egoiliarraren familia-unitatearen diru-sarrerak IPREMa halako hirura 
iristen ez badira, etxebizitza horri dagokion laguntzaren ehuneko 
maximoa etxebizitza horretan egiten den inbertsioaren % 75ekoa 
izango da.Halaber, irisgarritasuna hobetzeko jarduketak egiten 
badira, eta eraikinean edo etxebizitzan egiaztatutako desgaitasuna 
edo mugikortasun urria duten pertsonak edo 65 urtez gorako 
pertsonak bizi badira, laguntzaren portzentajea % 75koa izango da, 
gehienez. 

3. Aldez aurretik eraitsitako etxebizitza baten ordez egindako 
etxebizitza bakoitzeko, edo, infraetxeen eta txabolismoaren kasuan, 
eraikitako etxebizitza bakoitzeko, diru-laguntzaren zenbateko 
maximoa 30.000 eurokoa izango da. 

4. Hiri-ingurunearen kalitatea eta iraunkortasuna hobetzeko jarduketei 
(eremua urbanizatzeko edo berrurbanizatzeko obrak) dagokienez, 
diru-laguntza 2.000 eurokoa izango da birgaitutako edota eraikitako 
etxebizitza bakoitzeko. 

5. Gehienez ere, urteko 4.000 euro, ostatu eman beharreko bizikidetza-
unitate bakoitzeko, obrek irauten duten bitartean eta gehienez ere 
hiru urtez, aldi baterako ostatu emateko jarduketetan. 

6. Gehienez 1.000 euro, birgaitutako edo eraikitako etxebizitza 
bakoitzeko, kudeaketaren, ekipamenduen, eta plangintzako, 
informazioko eta laguntza sozialeko bulegoen kostua finantzatzeko. 

 

 

 


