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1. Sarrera
Jarraian, 2016tik 2020ra bitartean etxebizitza babestu bat esleitu zaien biztanleei 2021ean egindako
inkestaren emaitzak jasotzen dituen txosten bat aurkezten da. Txosten hori Etxebizitzaren Euskal
Zerbitzuak egindako ebaluazio-prozesuen barruan dago eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio
Sailak argitaratu du.
Etxebizitza babestuen esleipendunen asebetetze-, iritzi- eta balorazio-analisia egiten da, eta alderdi hauei
buruzko ikuspegia ematen da: etxebizitza babestua eskatzeko prozesua, langileek eskainitako arreta,
erantzuteko epeak, esleipen-prozesua, esleipenaren ondorengo zerbitzua eta etxebizitzarekin sortutako
gorabeherak eta arazoen konponketa.
2021eko martxoan, EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkestaren landa-lana egin da.
Euskadiko etxebizitza babestuaren 1.000 esleipendun baino zertxobait gehiagok beren iritzia eman dute
esleitutako etxebizitzari eta etxebizitza esleitzeko prozesuari buruz.
1.1 Taula

Etxebizitza babestua esleitu zaien biztanleei egindako inkestaren lagina, etxebizitza eskuratzeko
erregimenaren eta lurraldearen arabera. 2016-2020
Erosketa
Kopurua

Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
EAE, guztira

43
167
61
271

% bertikala

15,9%
61,6%
22,5%
100,0%

Alokairua
Kopurua

125
439
294
858

% bertikala

14,6%
51,2%
34,3%
100,0%

Guztira
Kopurua

156
540
318
1.014

% bertikala

15,4%
53,3%
31,4%
100,0%

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, Eusko Jaurlaritza.

Txosten honek 8 kapitulu ditu, sarrera hau barne.
Bigarren kapituluan, inkestan parte hartu duten pertsonen ezaugarri soziodemografiko nagusiak
deskribatzen dira, bai eta eskuratu dituzten etxebizitza babestuen ezaugarriak ere.
Hirugarren kapituluan etxebizitza-premiaren estaldura aztertzen da, etxebizitza babestua bizikidetzaunitatean lehenengoa duten familien proportzioa zenbatetsiz. Etxebizitza babestu baten jabe diren eta
finantzaketa lortzeko zailtasun ekonomikoak izan zituzten pertsonen kopurua aztertzen da. Bestalde, parke
babestuan bizi diren eta gaur egun etxebizitza ordaintzeko zailtasun ekonomikoak dituzten familien
proportzioa aurkezten da. Atala amaitzeko, epe ertaineko etxebizitza-premiaren estalduraren
zenbatespena egiten da.
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Jarraian, 4. kapituluan, EAEko etxebizitzaren esleipendunek esleitutako etxebizitzari, alokairu-erregimenari
eta eskuratu duten etxebizitzaren ezaugarriei buruz duten iritzia ematen da. Esleitutako etxebizitzaren
kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioari buruzko iritzia ere jaso da. Bestalde, esleitutako
etxebizitzarekin arazorik edo gorabeherarik dagoen aztertzen da, bai eta hori konpontzeko eskainitako
arreta ere.
5. kapituluan, etxebizitza babestu bat eskuratu duten biztanleek esleipen-prozesuari buruz eta hainbat
alderdiri buruz egiten duten balorazioa aztertzen da, hala nola sustapen jakin batean izena ematea,
jakinarazpenak, egindako izapideak, esleitutako etxebizitzari buruz jasotako informazioa, etxebizitza
entregatzeko epea, etxebizitza esleitzeko prozesuaren gardentasuna eta esleitutako etxebizitzen kontrola.
Ondoren, EAEko babes publikoko etxebizitza baten esleipendun diren biztanleek esku-hartze publikoari
buruz egindako balorazioa aurkezten da, zehazki, Etxebidek eta Eusko Jaurlaritzak izandako paperari buruz.
Bi kasuetan konparazio bat aurkezten da Etxebiden eskatzaile gisa inskribatutako biztanleriak azaltzen
duen iritziarekin.
Azkenik, 7. kapituluak esleipendunen artean izan duen eragina aztertzen du, bai eta babes ofizialeko
etxebizitza bat eskuratu izanak haien familia- eta ekonomia-bizitzan izan duen eragina ere.
Azkenik, 8. kapituluan, esleipendunen pertzepzioari buruzko txostenetik eratorritako ondorio nagusiak
laburbiltzen dira, eta balorazio-adierazleen taula sintetiko bat jasotzen da.
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2. Elkarrizketatutako pertsonen eta esleitutako etxebizitzen profila
2.1.

Elkarrizketatutako pertsonen ezaugarriak

Emakumeen parte-hartze handiagoa eta 31 eta 45 urte arteko biztanleriarena
Etxebizitza babestuen esleipendunei buruzko inkesta 2016 eta 2020 bitartean etxebizitza babestuen
esleipendun izan diren biztanleei zuzendu zaie, eta parte-hartzea borondatezkoa izan da. Jarraian,
prozesuari buruzko iritzia eman duten pertsonen profila jasotzen da:







Hamar pertsonatik sei emakumeak izan dira (% 57) eta lau gizonak (% 43).
Elkarrizketatutako bi pertsonatik batek 31 eta 45 urte bitartean ditu. % 41 46 urte baino gehiago.
Elkarrizketatutako pertsonen % 80k Espainiako nazionalitatea du, % 13k atzerriko nazionalitatea eta
% 7k bi nazionalitateak.
Egindako elkarrizketen % 31 pertsona bakarreko etxeei dagokie. 3 edo 4 kideko familiak etxebizitza
babestua esleitu zaien eta elkarrizketatu diren familien % 36,5 dira.
Pertsona bakarreko familiak, seme-alabak ardurapean dituzten bikoteak edo guraso bakarreko
familiak dira hiru familia-tipologia adierazgarrienak.
Hamar pertsonatik seik aitortzen dute kontratu finkoa, aldi baterakoa edo norberaren kontura lan
egiten duena dutela. Langabezia-egoerak kolektiboaren % 21 hartzen du, eta elkarrizketatutako
pertsonen % 11k adierazi du erretiroagatiko edo desgaitasunagatiko pentsioa duela.

2.1 Grafikoa Inkestan parte hartu duten esleipendunen ezaugarri soziodemografikoak
Inkestatutako pertsonaren sexua

Inkestatutako pertsonaren adina
61 urte
eta
gehiag…

Gizona
43,0%

Inkestatuako pertsonaren
nazionalitatea
Atzerrikoa
12,9%

Biak
7,3%

30 urte edo
gutxiago
3,4%

Emakume
a…

40-60
urte
29,8%

31-45 urte
55,7%

Espainiarra
79,8%

Iturria: Etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.
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2.2 Grafikoa Inkestan parte hartu duten esleipendunen familia-ezaugarriak
Etxebizitzan bizi diren pertsonak

Familia-tipologia

5 edo gehiago
8,0%

3-4 pertsona
36,5%

Guraso bakarreko familia
23,8%

Beste mota
bat
0,6%
Pertsona
bakarrekoa
31,0%

Pertsona bat
31,0%

2 pertsona
24,5%

Bikotea, semealabekin…

Bikotea, semealabarik gabe
13,5%

Egungo lan-egoera
Pentsioduna/Erretiratua
10,6%
Langabea
20,8%

Beste egoera bat
4,3%
Bere kontura lanean
8,1%

Aldi baterako kontratua
duen langilea
18,2%

Kontratu finkoa duen langilea
38,0%

Iturria: Etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.

2.2.

Esleitutako etxebizitzen ezaugarriak

Inkestan parte hartu duten lau esleipendunetatik hiru alokairuko etxebizitza batean bizi dira
Etxebizitza babestuaren esleipendunei zuzendutako inkestan parte hartu duten bi pertsonatik bat (% 53)
Bizkaian bizi da, % 31 Gipuzkoan eta % 15 Araban. Azken 5 urteetako esleipendunen % 76k alokairuko
etxebizitza babestu bat okupatzen du, eta % 25ek erosketakoa.
2.3 Grafikoa Esleipendunak, bizi diren Lurralde Historikoaren eta esleitutako etxebizitzaren edukitzeerregimenaren arabera
Bizitokiko Lurralde Historikoa
Bizkaia
53,2%

Araba/ Álava
15,4%

Eskaera-erregimena
Alokairua
76,0%

Gipuzkoa
31,4%

Erosketa
24,0%

Iturria: Etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.
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2.4 Grafikoa Inkestan parte hartu duten esleipendunak, bizileku duten Lurralde Historikoaren eta
esleitutako etxebizitzaren edukitze-erregimenaren arabera

25,6%

27,6%

17,2%

24,0%

75,4%

72,4%

82,8%

76,0%

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Guztira

Alokairua

Erosketa

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Esleitutako etxebizitza babestuak 68,5 m2-ko batez besteko tamaina du, eta 75 m2-ko azalera erosketaetxebizitzaren kasuan.
2016 eta 2020 bitartean esleitutako etxebizitzen % 60,5ek 61 eta 90 metro karratu bitarteko batez besteko
tamaina dute. Parte hartzen duten biztanleen artean esleitutako etxebizitzen batez besteko azalera 68,5
m2-koa da. Batez besteko azalera hori alokairuan esleitutako etxebizitzen 65,9 m2-ren eta erosketako
etxebizitza babestuen 75,0 m2-ren artekoa da. Ez da aldaketa esanguratsurik antzeman aurretik egindako
azterlanekin, esleitutako etxebizitza babestuen tamainari dagokionez.
2.1 Taula

Esleitutako etxebizitzen tamaina, edukitze-erregimenaren arabera
Alokairua

40 m2 arte
41 eta 60 m2 artean
61 eta 75 m2 artean
76 eta 90 m2 artean
91 eta 120 m2 artean
ED/EE
Guztira
Batez besteko tamaina (m2)

Erosketa

Guztira

6,92%

0,30%

5,1%

33,86%

14,02%

29,0%

33,37%

34,76%

33,8%

20,39%

44,82%

26,7%

4,25%

6,10%

4,4%

1,21%

0,9%

76,0%

0,0%
24,0%

100,0%

65,9 m2

75,0 m2

68,5 m2

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

2.5 Grafikoa Esleitutako etxebizitzen batez besteko tamaina, edukitze-erregimenaren arabera
75,0

68,5

Alokairua

Erosketa

Guztira

m2

65,9

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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3. Etxebizitza-premiaren estalduraren balorazioa
3.1.

Etxebizitzarako sarbidearen ezaugarriak

Esleitutako etxebizitza familia-unitateko lehena izan da azken bost urteetako etxebizitza babestuaren
esleipendunen % 77rentzat.
Esleipendunen artean kontsultatu da ea eskuratu duten etxebizitza babestua familia-unitateko lehena den.
Inkestari esker, 10 pertsonatik 8k egiaztatu ahal izan dute gaur egungo etxebizitza familia-unitateko lehena
dela. Proportzio hori 10etik 9ra igotzen da babes publikoko etxebizitza bat erosketan eskuratu denean.
Esleitutako etxebizitza da hiru Lurralde Historikoetan elkarrizketatutako pertsona gehienen lehen sarbidea.
Lehen etxebizitza esleitutako etxebizitza publikoaren bidez eskuratzea zertxobait handiagoa da
inkestatutako gizonen artean (% 82) emakumeen artean baino (% 75). Lau emakumetik batek dio egungo
etxebizitza ez zela familia-unitateko lehena.
3.1 Grafikoa Familia-unitatearen lehen etxebizitza
Araba/Álava

78,4%

Bizkaia

79,1%
73,2%

Gipuzkoa
Erosketa esleipena

92,8%

Alokairu esleipena

72,8%
77,2%

Guztira
% baiezkoak

75,2%

24,8%

82,2%

Bai

17,8%

Ez

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Elkarrizketatutako biztanleen % 33k adierazi du 5 urte edo gehiago daramatzala esleitutako etxebizitzan
Inkesta alokairuko edo erosketako etxebizitza babestu batean bizi diren biztanleei egin zaie.
Elkarrizketatutako pertsonen % 31k adierazi du 5 urte edo gehiago daramatzala egungo etxebizitzan;
proportzio hori % 37ra igotzen da alokairuko etxebizitza babestua okupatzen duten biztanleen artean.
Elkarrizketatutako pertsonen % 23k adierazi du azken urtean etxebizitza babestuan bizitzen hasi direla.
Erosketa-etxebizitzaren kasuan, aipatu behar da elkarrizketatutako pertsonen % 10ek baieztatzen duela
oraindik ez duela okupatu esleitutako etxebizitza.
3.1 Taula

Esleipendunak etxebizitza babestuan daraman denbora
Alokairua

Urtebete baino gutxiago
1 urte
2 urte
3 urte
4 urte
5 urte o gehiago
Oraindik ez dut etxebizitza okupatu
Guztira

Erosketa

Guztira

11,1%

16,9%

12,5%

10,4%

9,6%

10,6%

16,1%

13,0%

15,8%

14,0%

14,8%

14,4%

10,2%

15,7%

11,2%

37,2%

19,8%

32,9%

1,0%

10,2%

2,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

3.2 Grafikoa Esleipendunak etxebizitza babestuan daraman denbora
50
40

33,0

30
20

12,5

15,8
10,6

14,4

11,2

10

2,6

0
Urtebete baino
gutxiago

1 urte

2 urte

3 urte

4 urte

5 urte edo
gehiago

Oraindik ez dut
etxebizitza
okupatu

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Etxebizitza eskuratzeko zailtasun ekonomikoak

Erosketako etxebizitza babestua finantzatzeko zailtasunak onuradunen % 16k izan dituzte
Erosketa-erregimeneko onuradunen % 16k adierazi du arazoak izan dituela etxebizitza babestua
finantzatzeko, duela urtebete egindako inkestan erregistratutakoaren azpitik (% 24k zailtasunak izan
zituen). Lurraldeari dagokionez, ikusten da Arabako erosketa-esleipendunek ere zailtasun-maila handiagoa
dutela edizio honetan, elkarrizketatutako pertsonen % 21ek aitortzen baitute zailtasunak izan dituztela
etxebizitza babestua erosteko finantzaketa eskuratzeko. Kasu honetan, etxebizitza babestua erosteko
finantzaketa eskuratzeko zailtasunak izan dituztela aitortzen duten gizonen proportzioa handiagoa da (%
20k hala adierazten du, emakumeen % 12ren aldean).
2016 eta 2020 bitartean erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu baten onuradunen % 84k adierazi du
ez duela arazorik izan etxebizitza finantzatzeko. Hala ere, adierazi behar da hasieran esleipendun izan ziren
pertsonen zati batek uko egiten diola etxebizitzari, ezin dutelako beharrezko finantzaketa izan.
3.3 Grafikoa Etxebizitza babestua erosteko finantzaketa eskuratzeko zailtasunak
20,9%

Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Guztira

79,1%
82,5%

17,5%

90,2%

9,8%

83,7%

16,3%
Bai

Ez

11,7%

88,3%

20,3%

79,7%

Bai

Ez

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Etxebizitza ordaintzeko zailtasun ekonomikoak

Azken urteetan etxebizitza babestu bat esleitu zaien bost pertsonatik batek aitortu du gaur egun
zailtasunak dituela etxebizitza ordaintzeko.
Etxebizitza babestu baten maizter eta jabeei galdetu zaie ea gaur egun zailtasunak dituzten esleitutako
etxebizitzaren ordainketei aurre egiteko. Etxebizitza babestua erosketan edo alokairuan okupatzen duten
pertsonen % 19k baietz erantzun dute, duela urtebete azaldutakoaren oso antzeko proportzioa (% 21
2020an).
Babes publikoko etxebizitza baten onuradunen % 74k adierazi du ez duela zailtasunik, % 5ek aitortu du jada
ez duela ordainketarik eta % 2k oraindik ez duela ordainketarik, esleitutako etxebizitza oraindik okupatu ez
duelako.
3.4 Grafikoa Etxebizitza babestuen ordainketei aurre egiteko zailtasunak
73,8%

19,3%
5,1%

1,9%
Bai

Ez

Oraindik ez dut
ordainketarik

Egiteke dauden
ordainketarik ez dut

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Duela urtebete bezala, etxebizitzaren ordainketei aurre egiteko zailtasunak oso handiak dira gaur egun
langabezian edo beste lan-egoera batean daudela adierazten duten pertsonen artean, hala nola bajan edo
prestazio ekonomiko bat kobratzen ari diren pertsonen artean. Pentsiodunek edo erretiratuek eta aldi
baterako enplegua dutenek ere zailtasun handiagoa dute etxebizitzaren gastuak beren kontura edo
besteren kontura kontratu mugagabea dutenek baino.
3.5 Grafikoa Etxebizitza babestuaren ordainketei aurre egiteko zailtasunak, lan-egoeraren arabera
Langabea

35,8%

Beste egoera bat

30,8%
19,8%

Pentsioduna/Erretiratua
Aldi baterako kontratua duen…
Bere kontura egiten du lan
Kontratu finkoa duen landuna

19,0%
9,14%
9,1%
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Esleitutako etxebizitza ordaintzeko zailtasunak handiagoak dira oraindik Arabako parke babestuan bizi
diren familien artean (% 27) eta alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleen artean (% 24).
Erosteko babeseko etxebizitza bat eskuratu duten familien ordainketa-arazoak nahiko txikiak dira (% 5).
Emaitzak oso antzekoak dira emakumeen eta gizonen artean: esleipendun diren emakumeen eta gizonen
% 19k dio gaur egun zailtasunak dituztela ordainketei aurre egiteko.
3.6 Grafikoa Etxebizitza babestuaren ordainketei aurre egiteko zailtasunak
Araba/Álava

26,7%

Bizkaia

17,7%
18,4%

Gipuzkoa
Erosketa esleipena

5,1%

Alokairu esleipena

23,8%

Guztira

19,3%
% baiezkoa

18,9%

18,6%
% baiezkoa

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

3.4.

Covid-19aren osasun-krisiaren eragina

Esleipendunen % 13ri osasun-krisiak kalte egin die etxebizitza-egoeran
Etxebizitza babestuaren esleipendunen artean kontsulta egin da osasun-krisiak etxebizitza-egoeran izan
duen eraginari buruz. Ildo horretan, egiaztatu da kontsultatutako pertsonen % 20k baietz erantzun duela,
osasun-krisiak eragina izan duela bere etxebizitza-egoeran. Hala ere, % 7k zentzu positiboan hobetu du bere
egoera eta % 13k zentzu negatiboan, egoerak okerrera eginez.
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3.7 Grafikoa Osasun-krisiak eragina izan du zure etxebizitza-egoeran azken urtean
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79,3%

15,1%
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Bai, nire etxebizitza egoerak hobera egin du
Bai, nire etxebizitza egoerak okerrera egin du

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Osasun-krisiak beren etxebizitza-egoeran eragina izan duela baieztatzen duten pertsonen proportzioa
Etxebiden inskribatutako biztanleen artean erregistratutakoa baino txikiagoa da, % 32k onartzen baitzuen
eragin negatiboa izan zuela, eta esleipendunek, berriz, % 13k.
3.8 Grafikoa Osasun-krisiak eragina izan du azken urteko etxebizitza-egoeran: Etxebiden izena emandako
biztanleak eta esleipendunak
79,3%

67,1%
31,2%
7,3%

Ez, etxebizitza egoera berean
jarraitzen dut

1,7%

Bai, nire etxebizitza egoerak hobera
egin du

Esleipendunak

13,3%
Bai, nire etxebizitza egoerak
okerrera egin du

Etxebiden izena emandako biztanleak

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

3.5.

Beharren estaldura epe ertainean

Babes publikoko etxebizitzan bizi diren pertsonen % 73k uste du epe ertainean beteta duela etxebizitzapremia
Euskadiko babes publikoko etxebizitzan bizi diren lau familiatik hiruk uste dute datozen 5-10 urteetarako
etxebizitza-premia beteta dutela. Hala ere, 2021eko datuekin, kalkulatzen da jada parke babestuan bizi
diren biztanleen % 27k adierazten dutela egungo etxebizitzak ez diela erantzuten epe ertainean dituzten
beharrei, duela urtebete erregistratutakoaren proportzio berean (% 28 2020an).
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Etxebizitzak epe ertaineko premiei erantzuten dielako pertzepzioa handiagoa da etxebizitza babestua erosi
duten biztanleen artean (% 89) alokairuko etxebizitzan baino (% 68).
Emaitzak oso antzekoak dira elkarrizketatutako emakumeen eta gizonen artean: gizonen % 75ek eta
emakumeen % 72,5ek adierazten dute esleitutako etxebizitzak epe ertainean dituzten premiei erantzuten
diela.
3.9 Grafikoa Etxebizitza-beharraren estaldura epe ertainean (5-10 urte)

Erosketa esleipena

Alokairu esleipena

Guztira

11,1%

88,9%

32,0%

68,0%

26,7%

73,3%
Bai

Ez

72,5%

27,5%

75,2%

Bai

24,8%

Ez

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Tamaina desegokia da epe ertainean beste etxebizitza baten beharra azaltzeko arrazoi nagusia
Etxebizitza babestu batean bizi diren eta esleitutako etxebizitzak epe ertainean familiaren beharrak
betetzen ez dituela adierazten duten pertsonek alegatutako arrazoietan sakonduz, inkestan ondorioztatzen
da tamaina dela arrazoietako bat. Kasu batzuetan, etxebizitza handiegia da pertsona bakarreko
familientzat, eta, beste egoera batzuetan, etxebizitzak ez du logela nahikorik gaur egungo familiatamainarako.
Etxebizitza bat jabetzan edo alokairuan prezio merkeagoan nahi izatea ere kontsultatutako pertsonek
azaldutako arrazoiak dira. Jarraian, egungo etxebizitzaren kontserbazio-egoeraren ondoriozko arazoei
buruzko aipamena dator (hezetasunak, instalazioak, leihoak, altzariak). Era berean, etxebizitzaren behinbehinekotasunaren inguruko kezka ere aipatzen da, alokairu-kontratuaren amaierak sortutako
ziurgabetasuna.
3.10 Grafikoa Etxebizitzak epe ertaineko beharrak ez betetzeko arrazoi nagusiak
Etxebizitzak beharrak ez betetzeko arrazoiak

%
Nire etxebizitzak tamaina desegokia du

31,0%

Etxebizitza jabetzan nahi dut

19,5%

Alokairu eskuragarriagoa nahi dut

16,0%

Etxebizitzaren egoera

11,8%

Igogailua duen etxebizitza bat behar dut
Kontratuaren behin-behinekotasuna
Kokapena
Beste arrazoi batzuk

7,0%
4,2%
3,5%
7,0%

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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4. Esleitutako etxebizitzaren balorazioa
4.1.

Esleitutako etxebizitzaren balorazio orokorra

EAEko parke babestuan bizi diren pertsona gehienak pozik edo oso pozik daude jasotako etxebizitzarekin
2021ean, etxebizitza babestuaren onuradunen % 78 pozik edo oso pozik zegoen esleitutako
etxebizitzarekin. Bestalde, parke babestuan bizi diren biztanleen % 16k adierazi dute ez daudela pozik eta
% 3k ez daudela batere pozik esleitutako etxebizitzarekin. Emaitzak duela urtebeteko inkestan
azaldutakoen oso antzekoak dira.
4.1 Taula

Esleitutako etxebizitza babestuarekiko asebetetze orokorra, etxebizitza eskuratzeko
erregimenaren arabera

Batere ez pozik
Ez oso pozik
Nahiko pozik
Oso pozik
Ez daki/ez du erantzun
Guztira

Alokairua

Erosketa

Guztira

3,7%

1,6%

3,3%

19,0%

7,5%

16,2%

46,9%

49,8%

47,3%

28,2%

35,8%

30,3%

2,2%

5,2%

2,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.1 Grafikoa Esleitutako etxebizitza babestuarekiko gogobetetze orokorra
47,3%
30,3%
16,2%
3,3%
Batere ez pozik

2,9%
Ez oso pozik

Nahiko pozik

Oso pozik

Ez daki/ez du erantzun

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Etxebizitzarekiko batez besteko asebetetzea 6,9 puntukoa da 10etik 2021ean, azken urtean mantendu den
batez bestekoa (7 puntu 2020an).
Asebetetze-maila orokorra handia da alokairu- eta erosketa-erregimenetan; hala ere, batez besteko
puntuazioa 7,5 puntukoa da erosketaren kasuan, eta 6,7 puntukoa alokairuko etxebizitza babestua
okupatzen duten biztanleen batez bestekoa.
Gipuzkoan oraindik ere iritzi positiboagoa dago esleitutako etxebizitzari buruz, 7 puntu batez beste, Araban
eta Bizkaian lortutako 6,7 puntuen gainetik.
4.2 Grafikoa Esleitutako etxebizitza babestuarekiko batez besteko gogobetetze orokorra
Batez besteko indizea (0-10)
Araba/Álava
Bizkaia

6,7
6,7

Gipuzkoa

7,5

Erosketa esleipena

7,5

Alokairu esleipena
Guztira

6,7
6,9

6,9

6,9

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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4.2.

Alokairuan esleitutako etxebizitzaren balorazioa

Alokairuko etxebizitza babestua eskuratzeko gogobetetze-maila altua mantentzen da
Alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten pertsonen % 76k adierazi du pozik dagoela etxebizitza
eskuratzeko erregimenarekin. Zehazki, elkarrizketatutako alokairuko etxebizitzen esleipendunen % 37k
adierazi du oso pozik dagoela etxebizitza eskuratzeko erregimenari dagokionez, eta % 39k adierazi du
nahiko pozik dagoela. Alokairu-erregimenarekiko atsekabea babestutako parkeko maizterren % 18an dago.
4.3 Grafikoa Esleitutako etxebizitza alokairuan izatearen inguruko gogobetetasuna
39,0%

36,9%

13,6%
4,7%
Batere ez pozik

5,8%
Ez oso pozik

Nahiko pozik

Oso pozik

ED/EE

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Alokairu-erregimenarekiko batez besteko asebetetze-maila 10etik 7,2 puntukoa da. Gipuzkoako maizterren
balorazioa (7,5 puntu) zertxobait handiagoa izan da Bizkaian (7 puntu) eta Araban (6,8 puntu) baino.
Alokairu-erregimenari buruz galdetutako emakumeen eta gizonen asebetetze-maila nahiko antzekoa da
(7,3 puntu eta 6,9 puntu, hurrenez hurren).
4.4 Grafikoa Batez besteko gogobetetzea esleitutako etxebizitza alokairuan izateari dagokionez
Batez besteko gogobetetzea (0-10 indizea)
7,5
7,2
6,8

Araba/Álava

7,0

Bizkaia

Gipuzkoa

Guztira

7,3

6,9

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

21

ebaluazioa

2021

etxebide

Azken 5 urteetan alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleek ordaindutako batez besteko
errenta 313 eurokoa da
Inkestatutako parke babestuko maizterrek emandako informazioan oinarrituta, batez besteko alokairua 313
eurokoa da hilean. Batez besteko hori Bizkaiko alokairuko etxebizitza batean bizi diren pertsonek
aitortutako batez besteko 300 euroen eta Gipuzkoako 330 euroen artekoa da.
Alokairuko babes publikoko etxebizitza baten titular diren emakumeek adierazi dute hilean 294 euro
ordaintzen dituztela eta gizonek 343 euro.
4.5 Grafikoa Etxebizitza babestuen esleipendunek ordaindutako hileko batez besteko errenta
Lurralde Historikoa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Ordaindutako alokairu babestuaren errentarekiko gogobetetasunak oso handia izaten jarraitzen du
Familia maizterren % 71k aitortzen du pozik edo oso pozik daudela alokairu babestuko ordaindutako
errentarekin. Alokairuaren hileko ordainketaren batez besteko asebetetze-maila 6,6 puntukoa da, 10etik.
Berriz ere, Araban bizi diren maizterrak dira egindako ordainketarekiko gogobetetasun-maila txikiena
dutenak, 10etik 5,7ko batez besteko puntuazioarekin. Emakumeek adierazitako asebetetze-maila
elkarrizketatutako gizonena baino zertxobait handiagoa da.
4.6 Grafikoa Alokairu babestuko ordaindutako errentarekiko gogobetetasuna
41,8%
28,8%
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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4.7 Grafikoa Ordaindutako alokairu-errentarekiko batez besteko gogobetetetzea
Batez besteko gogobetetzea (0-10 indizea)
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Guztira

6,9

6,0

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.3.

Etxebizitzaren ezaugarrien balorazioa

Esleitutako etxebizitzaren kokapena da hobekien baloratutako alderdia
Esleitutako etxebizitzarekiko asebetetze-maila orokorraz eta etxebizitza eskuratzeko erregimenari buruz
duen balorazioaz gain, esleitutako etxebizitzaren ezaugarri espezifikoei buruz duten iritzia jasotzen da
esleipendunen artean, hala nola etxebizitzaren tamaina eta banaketa, etxebizitzaren kalitatea, eraikinaren
egoera eta etxebizitzaren kokapena. Parke babestuan bizi diren biztanleen gehiengoak iritzi positiboa du
etxebizitza bati buruz aztertutako gai guztietan. 2021ean, asebetetze-maila 2020an lortutakoen oso
antzekoa da.
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4.8 Grafikoa Esleitutako etxebizitzaren ezaugarrien balorazioa

Etxebizitzaren tamaina eta banaketa

Etxebizitzaren kalitatea (akabera, isolamendu
termiko eta akustikoa eta ekipamendua)
Etxebizitzaren egoera (kanpoko itxura eta
diseinua, irisgarritasuna eta oztopo
arkitektonikoak)
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Esleitutako etxebizitzaren tamaina eta banaketa kontuan hartuta, EAEn etxebizitza babestu batean bizi
diren pertsonen % 72k uste du ona edo oso ona dela. Azken bost urteetan, esleipendun izan diren biztanle
guztien % 9k adierazi dute ez daudela pozik bizi diren etxebizitzaren tamainarekin eta banaketarekin. Hori
da, hain zuzen, etxebizitzak epe ertainean dituen beharrak ez betetzeko arrazoi nagusietako bat.
Etxebizitzaren tamainarekiko eta banaketarekiko batez besteko gogobetetasuna 10etik 7,1 puntukoa da,
eta babestutako parkeko maizterren 7 puntuen eta babes publikoko etxebizitza erosi dutenen 7,4 puntuen
artean dago.
Etxebizitzaren kalitatea da punturik kritikoenetako bat, besteak beste, akabera, isolamendu termikoa eta
akustikoa eta ekipamendua. Biztanleen % 46k uste du etxebizitzaren kalitatea ona edo oso ona dela, baina
% 33k hala-holakotzat jotzen du eta % 21ek txartzat edo oso txartzat. Etxebizitzaren kalitateari lotutako
gaiek 10etik 5,7 puntuko batez besteko balorazioa lortu dute. Kasu honetan, erosketa-erregimenean
elkarrizketatutako pertsonek 6 puntuko batez besteko puntuazioa eman dute, alokairuko etxebizitza
babestu batean bizi diren pertsonen 5,6 puntuak baino pixka bat gehiago.
Eraikinaren egoerak, hala nola kanpoko itxurak eta diseinuak, irisgarritasunak edo arkitektura-oztopoek
balorazio onak lortu dituzte; hala, % 63k uste du eraikinaren egoera ona edo oso ona dela. Batez besteko
nota 6,5 puntukoa da 10etik, bai erosketa-etxebizitza eskuratu duten familien artean, bai alokairuetxebizitzen artean.
Etxebizitzaren kokapenari dagokionez, hobekien baloratutako alderdia dela adierazi behar da.
Inkestatutako pertsonen % 81ek aitortu du pozik dagoela. Kokapenarekiko batez besteko asebetetze-maila
7,7 puntukoa da, eta hori ere hala da etxebizitza babestua erosi duten eta alokatu duten biztanleen artean
(7,8 puntu).
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4.9 Grafikoa Esleitutako etxebizitzaren ezaugarrien batez besteko balorazioa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.2 Taula

Esleitutako etxebizitzaren ezaugarrien batez besteko balorazioa, edukitza-erregimenaren
arabera
Batez besteko puntuazioa (0-10 indizea)
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.4.

Esleitutako etxebizitzaren kalitate-prezio erlazioaren balorazioa

Esleipendunen % 79k kalitate-prezio erlazioa nahiko ona edo oso ona dela adierazi du
Balorazio oso positiboa dago Euskadin esleitutako etxebizitza babestuaren kalitate-prezio erlazioari buruz.
Zehazkiago, biztanle esleipendunen % 25ek adierazi du kalitate-prezio erlazioa oso ona dela eta % 53,5ek
nahiko ona dela. Pertsona gutxik argudiatzen dute kalitate-prezio erlazio txarra (% 3 oso txarra eta % 9
nahiko txarra).
4.10 Grafikoa Esleitutako etxebizitzaren kalitate-prezio erlazioari buruzko balorazioa
53,5%

25,4%

3,0%
Oso txarra

9,3%

Nahiko txarra

8,8%

Nahiko ona

Oso ona

ED/EE

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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0tik 10era bitarteko eskala batean, esleitutako etxebizitza babestuaren kalitate-prezio erlazioa 7 puntukoa
da 2021ean, 2020ko batez bestekoaren antzekoa (10etik 7,2 puntu). Batez besteko nota hori 7,3 puntukoa
da Gipuzkoan eta 6,7koa Araban. Eskuratze-erregimenaren araberako kalitate-prezio erlazioaren
pertzepzioa oso antzekoa da.
4.11 Grafikoa Esleitutako etxebizitzaren kalitate-prezio erlazioaren batez besteko balorazioa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.5.

Etxebizitzarekin arazoak edo gorabeherak

Jaitsi egin da azken urtean esleitutako etxebizitzarekin arazoren bat edo gorabeheraren bat izan duela
adierazten duten esleipendunen proportzioa
Etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleen artean kontsulta egin da, esleitutako etxebizitzarekin
arazorik edo gorabeherarik izan duten jakiteko. 2021ean, inkestatutako familien % 40k baietz erantzun zion
egoera horri, eta proportzio hori % 46koa zen 2020an.
Adierazitako intzidentzia-maila handiagoa izan da etxebizitza babestu bat erosi duten pertsonen artean (%
47) etxebizitza bat parke babestuan alokatu dutenen artean baino (% 37,5).
Etxebizitzan hautemandako arazoak berriz ere handiagoak dira Bizkaiko etxebizitzetan, pertsonen % 44k
adierazi baitute gorabeheraren bat izan dutela esleitutako etxebizitzarekin.
4.12 Grafikoa Arazo edo gorabehera negatiboak esleitutako etxebizitza babestuarekin
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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4.3 Taula

Arazo edo gorabehera negatiboak esleitutako etxebizitza babestuarekin
% vertical
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Arazo edo gorabeheren artean, lehenik eta behin, etxebizitzari berari lotutako arazoak nabarmentzen dira,
eta hala adierazi dute esleipendunen % 57k, arazoak izan dituztela aitortu baitute. Eraikinaren elementuren
batekin izandako arazoak ere aipatzen dira (% 26); kasu batzuetan, eraikinen antzinatasuna, eraikuntzaren
akatsak edo eraikinaren espazio komunetan izandako arazoak aipatzen dira.
Era berean, pertsona askok adierazi dute beste gorabehera batzuk ere izan dituztela, hala nola
instalazioekin izandako arazoak, etxebizitzaren kontserbazio-egoera, etxebizitzaren isolamendu akustikoa
eta termikoa, bizilagunekin bizitzeko zailtasunak edo familia-unitaterako egokia ez den tamaina duen
etxebizitza bat esleitzea.
Esleipen-prozesuko dokumentazioarekin edo izapidetzearekin lotutako arazoak oso urriak dira oraindik ere
(% 2,4ko aipamen-maila).
4.13 Grafikoa Etxebizitzarekin sortutako arazo mota
Arazoak etxebizitzarekin

58,4%

Arazoak eraikinarekin
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Esleitutako etxebizitzetan antzemandako arazoen edo gorabeheren % 60ri ez zaio konponbiderik aurkitu
Esleitutako biztanleen iritzia erreferentziatzat hartuta, inkestatik ondorioztatzen da esleitutako
etxebizitzetan hautemandako arazo edo gorabehera askoren artean ez dela konponbiderik aurkitu. Hala,
babes publikoko etxebizitza baten esleipendunen % 60k adierazi du etxebizitzarekin arazoren bat izan
duela, eta adierazi du erakunde sustatzailearekin harremanetan jarri ondoren ez dela gorabehera
konpondu. Aitzitik, % 31k erantzun du sustatzailearekin harremanetan jarri zela eta arazoa konpondu egin
zela.
4.14 Grafikoa Kontaktua enpresa sustatzailearekin arazoa edo gorabehera konpontzeko
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.4 Taula

Kontaktua enpresa sustatzailearekin arazoa edo gorabehera konpontzeko
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Intzidentzia ebazteko eraginkortasunak eta azkartasunak hobetu beharreko alderdiak izaten jarraitzen
dute
Etxebizitzan sortutako arazoaren aurrean langileek duten tratuari eta adeitasunari buruzko iritzia positiboa
da oraindik ere, 10etik 5,9 puntuko batez besteko nota eman baita. Bestalde, berriz ere, intzidentzia
konpontzeko eraginkortasunak eta azkartasunak balorazio negatiboak izan dituzte, bai alokairuan
esleitutako etxebizitzan sortutako arazoen kasuan, bai erosketan sortutakoetan. Ez da alde nabarmenik
ikusten 2020ko aurreko inkestan jasotako iritziekin alderatuta.
4.15 Grafikoa Gorabehera edo arazoa konpontzean jasotako arretaren balorazioa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

4.5 Taula

Arazo edo gorabeheraren ebazpenean jasotako arretaren batez besteko balorazioa
Batez besteko puntuazioa (0-10 indizea)
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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5. Esleipen-prozesuaren balorazioa
5.1.

Esleipen-prozesuaren balorazio orokorra

Gogobetetze-maila onak mantendu dira Euskadin etxebizitza babestua esleitzeko prozesuarekiko
Babes publikoko etxebizitzak esleitzeko prozesua ondo baloratu dute esleipendunen kolektiboek. Hala,
10etik 6,8 puntuko batez besteko nota lortu dute 2021ean, duela urtebete lortutakoaren oso antzekoa (6,7
puntu).
Etxebizitza babestuaren eskatzaileen pertzepzioarekiko aldea oso zabala da oraindik ere (2021ean egindako
inkestan esleipen-prozedurari 10etik 5 puntuko batez besteko puntuazioa ematen diotenak).
Eremu geografikoen arabera, etxebizitza babestua esleitzeko prozesuari buruzko pertzepzioa 6,9 puntukoa
da batez beste Araban eta Gipuzkoan, eta 6,6 puntukoa Bizkaian. Esleipen-prozesuari buruzko iritzia 6,8
puntutan mantentzen da alokairua eskuratzearen kasuan, eta 6,5 puntutan erosketako etxebizitza bat
eskuratzearen kasuan.
Babes publikoko etxebizitza baten onuradunen inkestan parte hartu duten emakumeek eta gizonek,
antzeko iritzia dute esleipen-sistemari buruz (6,8 eta 6,7 puntu, hurrenez hurren).
5.1 Grafikoa Esleipen-prozesuaren batez besteko balorazio orokorra
Batez besteko indizea (0-10)
Araba/Álava
Bizkaia

6,9
6,6
6,9

Gipuzkoa
Erosketa esleipena

6,5

Alokairu esleipena

6,8

Guztira

6,8

6,8

6,7
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Esleipen-prozesuaren alderdien balorazioa

Komunikazioa eta izapideak dira, oraindik ere, esleipen-prozesuan hobekien baloratutako alderdiak
Esleipen-prozesuari buruzko pertzepzioan sakonduz, parke babestuan bizi diren biztanleek esleipenprozesuko gai zehatzei buruz duten iritzia ere jasotzen da, hala nola sustapen jakin batean izena ematea,
komunikazioak eta jakinarazpenak, eskatutako izapideak eta dokumentazioa, jasotako informazioa,
etxebizitza entregatzeko epea, etxebizitza esleitzeko prozesuaren gardentasuna eta esleitutako
etxebizitzen kontrola. Kasu guztietan, bildutako gehiengoaren iritzia positiboa izan da.
5.2 Grafikoa Etxebizitza babestu bat esleitzeko prozesuaren alderdien balorazioa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

0tik 10era bitarteko eskala batean, hobekien baloratutako alderdiak posta bidezko komunikazioak eta
jakinarazpen elektronikoak eta babes publikoko etxebizitza baten onuradun izateko eskatutako izapideak
eta dokumentazioa dira, hurrenez hurren 7,2 puntu eta 7 puntu emanda 10etik.
Ondoren, balorazio-ordenaren arabera, etxebizitza entregatzeko epea eta etxebizitza babestua esleitzeko
prozesuaren gardentasun-pertzepzioa datoz, 6,9 puntuko batez besteko puntuazioarekin, esleitutako
etxebizitzari buruz jasotako informazioari (6,8 puntu) eta sustapen jakin batean izena emateari buruz
lortutako batez bestekoaren antzekoa (6,6 puntu).
Esleitutako etxebizitzen kontrola da gogobetetasun-maila txikiena lortu duena, 10etik 5,9 puntu batez
beste. Zehazki, esleipendunen % 56,5ek uste du kontrol hori ona edo oso ona dela, eta % 21ek, berriz,
balorazio negatiboa ematen du.
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5.3 Grafikoa Etxebizitza babestu bat esleitzeko prozesuaren alderdien batez besteko balorazioa
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.

Esleipen-prozesuari buruz jasotako iritziak nahiko antzekoak dira etxebizitza bat erosketan eta alokairuan
eskuratu duten biztanleen artean. Hala ere, ikuspegi kritikoagoa dago erosketaren kasuan, besteak beste,
etxebizitza entregatzeko epeari, esleipen-prozesuaren gardentasunari eta esleitutako etxebizitzen
kontrolari dagokienez.
5.1 Taula

Etxebizitza babestu bat esleitzeko prozesuaren alderdien batez besteko balorazioa
Batez besteko puntuazioa (0-10 indizea)
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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6. Esku-hartze publikoaren balorazio orokorra
6.1.

Etxebideren balorazio orokorra

Etxebizitza babestuen esleipendunek Etxebideren jarduerari buruz duten iritzia zertxobait hobetu da
Etxebizitza babestuen esleipendunek balorazio positiboa egin dute Etxebideren jarduerari buruz, eta 10etik
6,8 puntuko batez besteko nota eman dute. Batez besteko hori 2020an lortutakoa baino pixka bat
handiagoa da (10etik 6,5 puntu), eta Etxebiden izena emandako biztanleek emandakoa baino askoz
handiagoa da (5,8 puntu 2021ean).
Eremu geografikoen arabera, parke babestuan bizi diren elkarrizketatutako biztanleek 2021ean emandako
batez besteko balorazioa 6,3 puntukoa da erosketaren kasuan, eta 6,9 puntukoa alokairuaren kasuan.
Etxebideri buruzko pertzepzioa oso antzekoa da emakumeen eta gizonen artean (6,8 puntu eta 6,7 puntu,
hurrenez hurren).
6.1 Grafikoa Etxebideren zerbitzuari buruzko balorazio orokorra
Batez besteko indizea (0-10)
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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6.2.

Eusko Jaurlaritzaren jardunaren balorazioa

Balorazio ona Eusko Jaurlaritzak etxebizitzarako sarbidea errazteko egindako jardunari buruz
Etxebizitza babestuaren esleipendunen artean egindako inkestaren arabera, Eusko Jaurlaritzak
etxebizitzaren arloan egindako jardunarekiko gogobetetasunak 6,3 puntukoa izaten jarraitzen du 10etik,
2020an lortutakoaren emaitza bera, eta Etxebideren eskatzaileek emandako nota baino askoz handiagoa
(batez beste, 5 puntu 2021ean).
Alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleen artean jasotako iritzi positiboak (6,5 puntu)
zertxobait handiagoak dira erosketako etxebizitza eskuratu dutenenak baino (5,8 puntu). Eremu
geografikoen araberako iritziak oso antzekoak dira, baita parke babestuan bizi diren emakumeen eta
gizonen artean erregistratutakoak ere.
6.2 Grafikoa Etxebizitzarako sarbidea errazteko Eusko Jaurlaritzaren jardunari buruzko balorazio orokorra
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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Esleipen-prozesuan hobetu beharreko alderdiak

Etxebizitza babestuaren eskaintza handitzea da, oraindik ere, biztanle esleipendunek proposatutako
hobekuntza-eremu nagusia
Parke babestuan bizi diren biztanleei esleipen-prozesuan hobetu beharreko alderdiei buruzko kontsulta
egiten zaie. Aurreko edizioetan bezala, etxebizitza babestuen eskaintza handitzea da Euskadin bost
urteetan etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleek proposatutako hobekuntza-eremu nagusia.
Hala ere, beste gai batzuk ere aipatzen dira, hala nola esleitutako etxebizitzen kontrola eta esleipenprozesua bera, baina aipamen maila txikiagoekin.
Pertsona batzuek hobekuntza desiratutzat jotzen dute, halaber, esleitutako etxebizitzarekin izandako
arazoak edo gorabeherak konpontzeko langileen arreta, bai eta esleipenari buruzko informazio gehiago
izateko nahia ere.
Azkenik, adierazi behar da pertsona batzuek uste dutela aurretik planteatutako gai guztiak hobetu behar
direla, bakar baten alde egin gabe.
6.3 Grafikoa Eusko Jaurlaritzak hobetu beharreko alderdiak, etxebizitza babestuaren esleipenari
dagokionez
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta, 2016-2020.
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7. Esleipendunek hautemandako eragina
Nahi den udalerrian bizi ahal izatea eta etxebizitzaren ordainketara diru-kopuru nabarmen txikiagoa
zuzentzea dira EAEn etxebizitza babestu baten esleipendun izan den biztanleriak jaso dituen inpaktu
nagusiak
Amaitzeko, babes publikoko etxebizitza bat eskuratzeak bizitza pertsonalean, familiarrean eta
ekonomikoan izan duen eraginari buruz esleipendunek duten ikuspegia jasotzen da.
Elkarrizketatutako pertsonen % 83,5ek adierazi du etxebizitza babestuari esker bizi ahal izan dela nahi duen
udalerrian, eta egungo etxebizitzaren % 80k aukera ematen dio etxebizitzaren ordainketara diru-kopuru
nabarmen txikiagoa zuzentzeko.
Etxebizitza babestuen esleipendun diren lau pertsonatik hiruk diote merkatu babestuan sartzeak familiaren
etxetik emantzipatzeko aukera eman diola, etxebizitzaren kostuaren baldintza ekonomiko jasangarrietan,
etorkizunari begira independentzia ekonomiko eta lasaitasun handiagoa izateko eta bere bizi-proiektuaren
beharrak eta itxaropenak betetzeko. Pertsona askok uste dute, halaber, etxebizitzak aukera eman diola
familia-aurrekontuko beste esparru batzuetan gastu-ahalmen handiagoa izateko.
7.1 Grafikoa Esleipendunek hautemandako eragina
Bai
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83,5%

Nahi nuen/genuen udalerrian bizitzeko aukera eman dit/digu

16,5%

Familiaren etxetik emantzipatzeko aukera eman dit/digu,
etxebizitzaren kostuaren baldintza ekonomiko jasangarrietan

75,3%

24,7%

Nire/gure bizi proiektuaren beharrak eta itxaropenak betetzeko
aukera eman dit/digu (batez ere, eduki ahal izan duen seme-alaba
kopuruari…)

73,4%
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36

etxebide

2021

ebaluazioa

Alokairuko etxebizitza babestu bat eskuratu duten biztanleek adierazten dute esleitutako etxebizitzak nahi
duten udalerrian bizitzeko aukera ematen diela eta merkatu librearen prezioa baino askoz ere txikiagoa den
diru-kopurua bideratzen dutela. Etxebizitza babestua erosteari dagokionez, nabarmentzekoa da, halaber,
nahi den udalerrian etxebizitza bat eskuratzea, eta haren bizi-proiektuaren beharrak eta itxaropenak
kontuan hartzea (batez ere, izan dituen edo izan nahi izan dituen seme-alaben kopuruari dagokionez).
7.1 Taula

Esleipendunek jasandako eraginak sarrera-erregimenaren arabera
% baiezkoa

Nahi nuen/genuen udalerrian bizitzeko aukera eman dit/digu
Familiaren etxetik emantzipatzeko aukera eman dit/digu,
etxebizitzaren kostuaren baldintza ekonomiko jasangarrietan
Nire/gure bizi-proiektuaren beharrak eta itxaropenak betetzeko
aukera eman dit/digu (batez ere, eduki ahal izan duen seme-alaba
kopuruari…)
Etxebizitza ordaintzeko diru-kopuru nabarmen txikiagoa erabili ahal
izan dut/dugu
Familia-aurrekontuko beste eremu batzuetarako gastu-ahalmen
handiagoa izateko aukera eman dit/digu
Independentzia ekonomiko eta lasaitasun/ziurtasun handiagoa eman
dit/digu etorkizunaren aurrean
Lanari denbora gutxiago eta familiari eta/edo garapen pertsonalari
denbora gehiago eskaintzeko aukera eman dit/digu

Alokairua

Erosketa

Guztira

82,6%

86,1%
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73,7%

79,0%
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69,9%
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73,4%

81,1%

76,8%

79,9%
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70,4%
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42,2%
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39,4%
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8. Ondorioak
Beharren estalduren balorazioa
Azken bost urteetan esleitutako etxebizitza familia-unitatearen lehen etxebizitza izan da biztanle
esleipendunen % 77tan; proportzio hori % 93ra igotzen da erosketa-etxebizitza babestua eskuratu duten
pertsonen artean.
Erosteko etxebizitza babestuaren esleipenari dagokionez, % 84k adierazi du ez duela arazorik izan
etxebizitza babestua finantzatzeko. Finantzaketa eskuratzeko zailtasunak % 16 dira, duela urtebete baino
proportzio txikiagoa (% 24).
Etxebizitzaren ordainketari aurre egiteko gaur egun dauden zailtasun ekonomikoei dagokienez, babes
publikoko etxebizitza baten onuradunen % 19k adierazi du arazoak dituela etxebizitza babestuaren
ordainketak ordaintzeko, aurreko edizioan erregistratutakoaren antzeko proportzioa (% 21). Berriz ere,
ordaintzeko zailtasunak handiagoak dira alokairuko etxebizitza babestuetan (kolektiboaren % 24k
adierazten du ordaintzeko arazoak dituela), eta oso txikia da erosketako etxebizitzen kasuan (% 5).
Covid-19aren osasun-krisiak eragin negatiboa izan du etxebizitzaren egoeran parke babestuan bizi diren
familien % 13an; proportzio hori askoz txikiagoa da Etxebideko etxebizitza babestua eskatzen duten
biztanleen artean izan duen eraginarekin alderatuz gero (% 32k onartzen du osasun-krisiak haien
etxebizitza-egoera okertu duela).
Etxebizitza babestu baten familia esleipendunen % 73k adierazi du bizi diren etxebizitzak datozen 5-10
urteetarako beharrak estaltzen dituela. Hala ere, % 27k onartzen du egungo etxebizitzak ez diela erantzuten
epe ertainean dituen premiei, eta etxebizitzaren tamaina edo jabetzako etxebizitza edo alokairu
eskuragarriagoa nahi duela aipatzen du, beste arrazoi batzuen artean.
Esleitutako etxebizitza babestuaren balorazioa
Euskadiko babes publikoko etxebizitzen esleipendun gehienak pozik daude eskuratu duten etxebizitza
babestuarekin. Zehazki, etxebizitzarekiko batez besteko asebetetzea 10etik 6,9 puntukoa da esleipendun
guztien artean; 7,5 puntukoa erosketaren kasuan, eta 6,7 puntukoa alokairuko etxebizitza babestuaren
kasuan. Lurraldeka, Gipuzkoan oraindik ere iritzi positiboagoa dago esleitutako etxebizitzari buruz: 7,5
puntu batez beste, Arabako eta Bizkaiko 6,7 puntuen gainetik.
Alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten pertsonen % 76k adierazi du pozik dagoela etxebizitza
eskuratzeko erregimenarekin. Alokairuan bizitzearen batez besteko asebetetze-maila 7,2 puntukoa da, eta
batez besteko hori egonkorra da aurreko urtearekin alderatuta. Gainera, ordaindutako alokairu babestuaren
errentarekiko asebetetze-maila altua da oraindik (313 euro, batez beste, elkarrizketatutako biztanleek
emandako datuen arabera), 6,6 puntu ematen baitira 10 puntuko maximotik.
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Esleitutako etxebizitzaren kokapena da esleitutako etxebizitza babestuetan hobekien baloratutako
alderdia. Hala ere, esleipendunek pertzepzio ona dute etxebizitzaren tamainari, banaketari eta eraikinaren
egoerari buruz. Etxebizitzaren kalitateak (akabera, isolamendu termikoa eta akustikoa eta ekipamendua,
besteak beste) hobetzen jarraitzen du, babestutako parkean bizi diren biztanleen arabera.
Oro har, parke babestuan bizi diren biztanleek onartzen dute etxebizitzak kalitate-prezio erlazio ona duela
Euskadin, eta 10etik 7 puntu ematen dizkiote, batez beste.
Gorabeherak edo arazoak esleitutako etxebizitzarekin eta horien konponketa
2021ean egindako inkestaren arabera, azken bost urteetan esleitutako etxebizitzen % 40an intzidentziaarazoren bat erregistratu da; proportzio hori duela urtebete aurreikusitakoa baino zertxobait txikiagoa da
(% 46 2020an).
Pertsona gehienek adierazi dute sustatzailearekin harremanetan jarri direla arazoa edo intzidentzia
konpontzeko, baina kasuen % 60an ez da konponbiderik lortu. Arazoaren edo gorabeheraren aurrean
langileek emandako arreta ona da, baina konponbidearen eraginkortasuna eta azkartasuna hobetu behar
dira.
Esleipen-prozesuaren balorazioa
Oro har, biztanleriak gogobetetasun-maila ona du etxebizitza babestua esleitzeko prozesuarekin, 6,8
puntuko batez besteko nota eman baitzaio. Batez besteko hori Etxebiden erregistratutako biztanle
eskatzaileek emandakoa baino handiagoa da (10etik 5 puntu 2021ean).
Komunikazioa, jakinarazpenak (posta eta elektronikoak), izapideak eta eskatutako dokumentazioa dira
esleipen-prozesuan hobekien baloratutako alderdiak. Eta, aitzitik, esleitutako etxebizitzen kontrola da
gogobetetasun-maila txikienak lortzen dituen esleipen-prozesuari buruzko kontua.
Etxebideren eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren arloko jardunaren balorazio orokorra
Azken urtean, zertxobait hobetu da Etxebideren jarduerari buruz etxebizitza babestuen esleipendunek
egindako balorazioa: 10etik 6,8 puntuko batez besteko nota eman da. Gainera, Etxebiden etxebizitza
babestua eskatzen duten biztanleen iritziarekiko aldea mantendu da (5,8 puntu).
Eusko Jaurlaritzak etxebizitza-arloan egin duen jardunarekiko gogobetetasunaren kasuan, parke babestuan
bizi diren biztanleek azaldu dutena (6,3 puntu), Etxebideren eskatzaileen artean lortutakoa baino handiagoa
da (10etik 5 puntu, batez beste).
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Esleipendunen bizitzan hautemandako eragina
Eta amaitzeko, jasota uztea etxebizitza babestu bat esleitzeak eragin zuzena duela pertsonen bizibaldintzetan. Babes publikoko etxebizitza bat esleituta, nahi duten udalerrian bizi ahal izan dira, eta
etxebizitza ordaintzeagatik diru kopuru nabarmen txikiagoa erabili ahal izan dute.
Alokairuko etxebizitza babestua eskuratu duten biztanleek adierazitako inpaktu nagusiak nahi duten
udalerrian bizitzeko aukera eta merkatu librekoa baino alokairu-errenta txikiagoa ordaintzea dira. Eta
erosketaren kasuan, nabarmentzekoa da, halaber, nahi den udalerrian etxebizitza babestu bat eskuratu ahal
izatea eta bizi-proiektuaren beharrak eta igurikimenak bete ahal izatea.
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EAEko etxebizitza babestuaren esleipenaren balorazio orokorra

BEHARRAREN ESTALDURA

% baiezkoa

Lehen etxebizitza eskuratzea

77%

Finantzaketa eskuratzeko zailtasuna, erosketen kasuan

16%

Etxebizitza ordaintzeko zailtasuna

19%

Beharra epe ertainean estalita

73%

VALORACIÓN
BALORAZIOA
BAXUA
BAJA

ERTAINA
MEDIA

HANDIA
ALTA

ETXEBIZITZAREKIKO GOGOBETETASUNA
Esleitutako etxebizitzarekiko gogobetetasuna



Alokairuko esleipenarekiko gogobetetasuna



Etxebizitzaren kalitate-prezio erlazioa


-

Gorabehera negatiboak etxebizitzan



Gorabeherak ebaztean jasotako tratua/adeitasuna
Eraginkortasuna gorabeheraren ebazpenean



Azkartasuna gorabeheraren ebazpenean



ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESLEIPENA
Esleipen-prozesuaren balorazioa



Esleipen-prozesuaren gardentasunaren balorazioa



El control de las viviendas adjudicadas

ESKU-HARTZE PUBLIKOA

Etxebideren balorazioa



Eusko Jaurlaritzaren balorazioa
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