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1. Sarrera
Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuak, Etxebidek, babes publikoko etxebizitzen eskaria ofizialki bereganatu eta
erregistratzen du, eta, era berean, Euskadiko sustapen publikoko etxebizitzen esleipenaren zatirik
esanguratsuena kudeatzeaz arduratzen da.
Txosten honen helburua Etxebidek emandako zerbitzuaren ebaluazio orokorra egitea da, 2020ko jardueradatuak eta etxebizitza babestuaren eskatzailea den biztanleriak eta babes publikoko etxebizitza baten
esleipendunak duten pertzepzioa kontuan hartuta, 2021ean egindako inkestetan oinarrituta.
Txosten honek 7 kapitulu ditu, sarrera hau barne.
Bigarren kapituluan Etxebideren helburuak jasotzen dira, eta zerbitzuaren ardurapeko oinarrizko bi
prozesuak deskribatzen dira: etxebizitza babestuaren eskaeraren erregistroa eta babes publikoko
etxebizitza baten esleipen-prozesua. Hirugarren kapituluaren ardatza Etxebidek herritarrei ematen dien
arreta deskribatzea eta kuantifikatzea da.
Bosgarren kapituluak modu sintetikoan eta konparatuan aztertzen ditu etxebizitza babestuaren
eskatzaileek eta 2016 eta 2020 bitartean babes publikoko etxebizitza bat esleitu zaien pertsonek Etxebideri
buruz duten pertzepzioa eta balorazioa, bai eta Eusko Jaurlaritzak izan duen jarduketa ere, 2021eko
martxoan egindako inkestetako datuak oinarri hartuz. Bi kolektiboek, biztanleria eskatzaileak eta
esleipendunak, etxebizitza babestua eskatzeko prozesuari eta etxebizitza babestua esleitzeko prozesuari
buruz duten ikuspegia eskaintzen da.
Seigarren kapituluan Etxebidek emandako zerbitzuari buruzko balorazio orokorra azaltzen da,
eraginkortasun-, gogobetetasun-, gardentasun- eta ekitate-irizpideak kontuan hartuta. Eta txostenaren
amaieran, Etxebide zerbitzua hobetzeko gomendioen atal bat dago.
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2. Etxebide, Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua
Zerbitzuaren helburuak
Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua Euskadiko Etxebizitzaren Euskal Zerbitzu Publikoaren funtsezko
piezetako bat da. Etxebidek babes publikoko etxebizitzen eskaria bereganatzen du eta sustapen publikoko
etxebizitzen esleipenaren zati garrantzitsu bat kudeatzeaz arduratzen da.
Etxebide, babes publikoko etxebizitzen eskaria
erregistratzeko eta esleitzeko zerbitzuen bidez, herritarrek
babes publikoko etxebizitza guztiak berdintasunez eskura
ditzaten bermatzeko ekintza guztiak zabaltzeaz arduratzen
da.
Etxebidek bere zerbitzuak emateko printzipio gidarien artean gardentasuna, ekitatea, eraginkortasuna,
efizientzia eta inpaktu soziala jasotzen ditu, eta adierazle horiek kontuan hartuko dira hurrengo ebaluazioprozesuan.
2.1 Taula

Etxebizitza-Eskatzaileen erregistroa eta Esleipen-Prozedura arautzen dituen araudia

ETXEBIZITZA-ESKATZAILEEN ERREGISTROA ETA ESLEIPEN-PROZEDURA ARAUTZEN DITUEN
ARAUDIA
•

•

•

AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen
erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei
buruzkoa. (2012ko urriaren 31ko EHAA, 211. zk.)
AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, honako agindu honen
hutsak zuzentzen dituena: «Agindua, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena,
etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidurabizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa». (2012ko abenduaren 28ko EHAA, 251. zk.)
210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren
arteko finantza-lankidetzari buruzkoa, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko neurri osagarriei
buruzkoa. Azken XEDAPENA: zazpigarrena (EHAA, 12. zk., 2020ko urtarrilaren 20koa, astelehena). (EHAA, 12. zk.,
2020ko urtarrilaren 20a, astelehena)
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Eskaera-prozedura
Etxebide Euskadiko etxebizitza babestuen eskaeren erregistroaren arduraduna da, eta eskaera telematikoki
egin daiteke, baliozko identifikazio elektronikoarekin, postaz edo aurrez aurre, ZUZENEANeko leihatiletan,
Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan edo lankidetza-hitzarmena sinatuta duten udal
batzuetako etxebizitza-zerbitzuetan. Gaur egun, aurrez hitzordua hartzeko zerbitzu bat dago, eskabidea
aurrez aurre egiteko.
ETXEBIZITZA BABESTUAREN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN ESKATZAILEEN ERREGISTROAN
IZEN-EMATEA
Izen-emate
elektronikoa
Posta bidezko izenematea

Identifikazio elektronikoko bitarteko baliodun baten bidez erregistratzea

Aurrez aurreko izenematea

Aurrez aurre, hitzordua:
Zuzenean
Etxebiderekin lankidetza-hitzarmena sinatu duten Udaletan, zure erroldatze-udalerria
bada: Vitoria-Gasteiz, Basauri (arreta BIDEBIn), Bilbo (arreta Bilboko Udal
Etxebizitzetan), Getxo, Oiartzun, Urretxu, Zumaia eta Zarautz.

Eskabidea betetzea eta Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetara postaz bidaltzea, helbide honetan:
Ramiro de Maeztu, 10 01008 Vitoria-Gasteiz.
Gran Vía, 85 48011 Bilbao.
Andia, 13 20004 San Sebastian.

Etxebizitza eskatzen duen pertsonak araudian ezarritako baldintzak bete behar ditu, eta baldintza horiek
erantsitako taulan laburbilduta daude.
ETXEBIDEKO ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO
BALDINTZA OROKORRAK
Adina
Errolda
Identifikazioa

Diru-sarrerak

Etxebizitza-beharra

Adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua izatea.
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea.
Aldi baterako bizileku-baimena duten atzerritarrak errentamendu-erregimenean bakarrik inskriba
daitezke.
Baimena iraupen luzekoa bada, erosketa-erregimenaren eta errentamendu-erregimenaren artean
hauta dezakete.
Mugaeguneratutako azken urte fiskalean, diru-sarrera haztatu guztiek honako maximo hauek
gainditzen ez dituztela egiaztatzea, eskatzen den eskuratze-araubidearen arabera:
 Alokairua: EESaren kasuan 0€ (3.000 €-koa gutxienez gainerakoetan) eta 39.000€-ren
artean
 Erosketa: 9.000 eta 50.000€ artean
Etxebizitzarik ez izatea jabetzan, azalera-eskubidean edo usufruktuan inskripzio-eskaera formalizatu
aurreko bi urteetan. Jabetza soilaren kasuan, alokairu-erregimenean soilik eskura daiteke.
Etxebizitzarik ez izateko betekizunetik salbuetsita daude honako kasu hauetan dauden pertsonak:
 Gutxieneko bizigarritasun-baldintzak ez betetzea.
 Banantze- edo dibortzio-prozesu baten edo izatezko bikoteen azkentze-prozesu baten
ondoren, beste ezkontidearen familia-bizileku gisa judizialki esleitua izatea.
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Hirugarren gradura arte odolkidetasunagatik edo ezkontza-ahaidetasunagatik
senidetasunik ez duen pertsona bati judizialki edo notario bidez esleitua izatea, gerora
sortutako ordainketa-ezintasun baten ondorioz hipoteka-betearazpena izan ondoren.
Indarrean dagoen araudian aurreikusitako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea, titularrak
70 urte edo gehiagoko pertsonak direnean.
Pertsona bakoitzeko 15 metro karratu baino gutxiagoko azalera erabilgarria izatea.
Sarbide egokiturik eta igogailurik ez duen eraikin batean bizitzea, eta familia-unitateko
kideren bat mugikortasun urri iraunkorra duen pertsona ezindua izatea.

Babes publikoko etxebizitzaren eskatzaileek frogatu behar dute beren diru-sarrerak eskatutako eskuratzeerregimenaren arabera ezarritako gutxienekoen eta gehienekoen artean daudela. Alokairuaren kasuan,
ezarritako gutxienekoa zero eurokoa da etxebizitzarako eskubide subjektiboaz baliatzeko, eta 3.000
eurokoa gainerako kasuetan, eta gehienekoa 39.000 eurokoa da. Erosketako etxebizitza babestuaren
kasuan, gutxieneko diru-sarrera 9.000 eurokoa da eta gehienekoa 50.000 eurokoa.
2.2 Taula

Etxebizitza babestua eskuratzeko gutxieneko eta gehieneko diru-sarrera haztatuen maila Euskadin
Gutxieneko dirusarrerak

Gehieneko diru-sarrerak

ALOKAIRUA
Etxebizitzaren eskubide subjektiboa
Sozialak - Araubide bereziko babes ofizialeko
etxebizitzak
Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak
Zuzkidura-alojamendua
BIZIGUNE
ASAP
EROSKETA
Sozialak - Araubide bereziko babes ofizialeko
etxebizitzak
Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak
Babes ofizialeko etxebizitza tasatuak

0€

9.000/12.000/15.000 €, familia-osaeraren
arabera: 1, 2 edo 3 pertsona edo gehiago

3.000 €

25.000 €

9.000 €
3.000 €
3.000 €
15.000 €

39.000 €
39.000 €
21.100 €
39.000 €

9.000 €

25.000 €

12.000 €
15.000 €

39.000 €
50.000 €

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

Pertsona guztiek bete behar dituzte baldintza orokorrak; hala ere, badira salbuespen batzuk diru-sarreren
mailari eta etxebizitza ezari dagokienez, mugikortasun murriztua edo adimen desgaitasuna duten
pertsonen kasuan, banandutako edo dibortziatutako biztanleen kasuan edo iraungitako izatezko bikoteen
kasuan, 70 urte edo gehiagoko pertsonen kasuan eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen
kasuan.
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ETXEBIDEKO ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO
BALDINTZA BEREZIAK
Mugikortasun urriko desgaitasuna edo
adimen desgaitasuna duten pertsonak

Bananduak, dibortziatuak edo izatezko
bikote iraungiak
70 urte edo gehiagoko pertsonak

Genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeak

Adimen desgaitasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonek ez dute
alokairu-erregimenean gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu behar, eta erosketaerregimenean nahikoa izango da 3.000 eurora iristea.
Mugikortasun urriko desgaitasuna duen pertsona bada, etxebizitzarik ez izateko
betekizunetik salbuetsiko da, baldin eta bizi den etxebizitza Euskal Autonomia
Erkidegoan badago, sarbideei eta igogailuei buruzko zehaztapenak betetzen ez
dituen eraikin batean.
Etxebizitzarik ez izatearen baldintza betetzen du: judizialki beste aldearen familiaegoitza izendatu den etxebizitza baten titularra bada.
Etxebizitzarik ez izatearen baldintza betetzen du: Euskal Autonomia Erkidegoan
kokatutako eta araudi aplikagarriaren arabera irisgarritasun-baldintzak betetzen
ez dituen etxebizitza baten titularra bada.
Araudiak egoera horretan dauden emakumeentzat jasotzen dituen neurri
positiboak aplikatu ahal izateko, genero-indarkeriaren biktima den emakumea
dela egiaztatu behar da.
Baldintza hori egiaztatzen badute:
 Ez da egiaztatu beharko alokairuko gutxieneko diru-sarrerarik.
 Salbuespen gisa, eta Sailaren aginduz, etxebizitzarik ez izatearen
baldintzatik salbuetsi daiteke, soilik alokairuko esleipendun izateko

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateak bi urteko balio-epea du; beraz, etxebizitza babestu
aktiboaren eskaerari eusteko, inskripzioa berritzeko eskatu behar da epe hori amaitu baino lehen. Etxebidek
pertsonei edo bizikidetza-unitateei izena emateko epearen amaieraren berri ematen die, berritzeko behar
besteko aurrerapenarekin. Hala ere, ez berritzea da erregistroan baja emateko arrazoi nagusia.

Esleipen-prozedura
Babes publikoko etxebizitza esleitzeaz eta esleipen-prozeduretan parte hartzeko inskripzio-prozesuaz ere
arduratzen da Etxebide, webgunearen bidez edo eskabide-gutun bat aurrez aurre jasota.
Erosketako babes ofizialeko etxebizitza berri baten esleipenean parte hartzeko, pertsonak Etxebiden izena
emanda egon behar du, gutxienez urtebete eraman behar du erroldatuta Euskadin, eta eskatzaileen
kopurua etxebizitzena baino handiagoa bada, notario aurreko zozketa publiko baten bidez egingo da
esleipena. Prozedura horren ordez, laster Etxebizitzaren Euskal Legeak baremazio-sistema berri bat
eskatuko du.
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Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, esleipena baremazio-irizpideetan oinarritzen da, eta
lortutako puntuazio-ordenari jarraituz, honako hauen arabera: diru-sarreren maila, bizikidetza-unitateko
kide-kopurua, etxebizitza-eskatzaileen erregistroan inskribatuta dagoen antzinatasuna eta premia
bereziaren baldintza, eta kupo zehatz batzuk, benetako eskariaren arabera eta esleipen-prozedura hasteko
aginduan sustapen zehatz bakoitzerako finkatuta.

ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESLEIPEN-PROZEDURA
Erosketako babes ofizialeko etxebizitza berriak esleitzeko prozedura
Zozketa notario Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emanda egonik, etxebizitzak esleitzeko prozedura
aurrean
bakoitzerako ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta prozeduran sartzea eskatu duten pertsonen
artean esleitzen dira etxebizitzak.
Izena emateko eskabidean izendatutako udalerriak eta arlo funtzionala esleitzeko prozeduretan parte
har daiteke.
 Parte hartzeko, gutxienez urtebete eraman behar da erroldatuta Euskadin.
 Eskatzaileen kopurua etxebizitza-kopurua baino handiagoa denean, esleipena zozketa publiko
bidez egingo da notario aurrean.
 Itxaron-zerrenda bat egiten da, eta bertan zozketan parte hartu dutenek parte hartuko dute.
 Etxebizitza-kopurua eskatzaileena baino handiagoa denean, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak
notarioaren aurrean agintzen ditu etxebizitza-eskaerak (bizikidetza-unitateko kide-kopurua eta,
kide-kopurua berdina bada, erosketa-erregimeneko inskripzioaren antzinatasunaren arabera).
 Etxebizitzak etxebizitza solairu altuenetatik hasita esleituko dira.
 Ez da egiten sustapenaren itxaron-zerrendarik, eta etxebizitza hutsak geratzen badira, indarrean
dagoen araudian aurreikusitako sarbide-baldintzak betetzen dituzten interesdunen artean esleitu
daitezke.
Alokairu-erregimenean babes publikoko etxebizitzak esleitzeko prozedura
Baremazioa
Etxebizitzak baremazio-irizpideen arabera esleitzen dira:
a) Diru-sarrerak:
10 puntu: 0 eta 9.000 euro
9 puntu: 9.001 eta 15.000 euro
8 puntu: 15.001 eta 25.000 euro
5 puntu: 25.001 eta 39.000 euro
b) Bizikidetza-unitateko kideen kopurua: sustapeneko etxebizitzek duten logela kopuruaren arabera
puntuatzen da.
Logela bateko etxebizitzak:
1 puntu: 2 kide
0 puntu: 1 kide
2 logelako etxebizitzak:
3 puntu : 3 kide
1 puntu : 2 kide
0 puntu : 1 kide
3 edo 4 logelako etxebizitzak:
7 puntu : 6 kide edo gehiago
5 puntu : 5 kide
3 puntu : 4 kide
1 puntu : 3 kide
c) Etxebizitza-eskatzaileen erregistroko inskripzioaren antzinatasuna: puntu 1 antzinatasun handiena
duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko, 7 puntu gehienez.
d) Etxebizitza-premia berezia.
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4 puntu: titularren bat etxebizitza-premia bereziko talderen bateko kide bada. Adimen
desgaitasuna eta garapenezko desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsonen kasuan,
4 puntu emango zaizkie bizikidetza-unitateko edozein kidek izaera hori egiazta dezakeen
espedienteei. Talde bat baino gehiagotan aurkitzen direnei 4 puntu emango zaizkie horietako
bakoitzeko, gehienez ere 8.
Berdinketak antzinatasun handiena duen eskaeraren alde egingo dira, eta, antzinatasun bera izanez
gero, Etxebizitza-Eskatzaileen erregistroan sartzeko datarik zaharrena duenaren alde.

Sustapen guztietan, kolektibo jakin bati berariaz zuzendutako araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokien
sustapenetan izan ezik, etxebizitza-kupoen aurretiazko sistema bat ezartzen da, honako kolektibo hauen
beharrei erantzuteko. Zehazki, ezartzen da sustapen bakoitzeko etxebizitza egokituen % 100
desgaitasunen bat duten pertsonentzat direla, sustapen bakoitzean. Bestalde, egokitu gabeko
etxebizitzetan, sustapen bakoitzerako gehienez % 40ra arte etxebizitzaren eskubide subjektiboari esleitu
beharreko etxebizitzak erabili behar direla ezartzen da, gehienez % 40ra arte, 36 urtetik beherako gazteei
esleitutakoak, gutxienez % 10era arte etxebizitza-premia berezia duten pertsonei esleitutakoak eta
gainerako kupo orokorrari gutxienez % 10era arte esleitutakoak. Hainbat kolektibotan parte hartzen duten
pertsonei edo bizikidetza-unitateei erreserbatutako etxebizitzen kuporik handiena esleitzen zaie.
LEHENTASUNEZKO KUPOA BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ESLEIPENETAN
1) Desgaitasuna duten
pertsonak
(egokitutako etxebizitzen
%100)

2) 36 urtetik beherako
pertsonak

(%40 gehienez)

3) Etxebizitzarako
Eskubide Subjektiboaren
titularrak
(%40 gehienez)

4) Etxebizitza-premia
berezia duten pertsonak

5) Gainerako eskatzaileak
edo kupo orokorra

(%10 gutxienez)

(%10 gutxienez)
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3. Euskal Etxebizitza Zerbitzuaren jarduera-datuak
Herritarrentzako arreta
Etxebidetik arreta maila altua mantentzen da, nahiz eta adierazlea Covid-19ren eraginez uzkurtu den
Herritarrei eskainitako arreta-zerbitzuan arreta jarriz, Etxebideren kudeaketa-adierazle batzuk berrikusten
dira jarraian.
Herritarren arretari buruzko datuetatik hasita, nabarmentzekoa da arreta handia jaso dutela, bereziki aurrez
aurrekoak; izan ere, 2020an, COVID-19aren eraginez, nabarmen murriztu dira, 2019an 224.000 izatetik
2020an 129.000 izatera igaro baitira (-% 42,5). Aitzitik, logikoa den bezala, beste bide batzuetatik
emandako arretak gora egin du azken urtean. Zehazki, 2020an 81.699 telefono-arreta eman dira (+% 3,7),
15.411 Internet bidez (+% 72,3) eta 2.944 Telegram bidez (+% 140).
3.1 Grafikoa Herritarrentzako arretaren bilakaera. 2015-2020
313.890

277.730

249.313

313.121
229.044

172.923

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

3.1 Taula

Herritarrentzako arretaren bilakaera. 2015-2020
Aurrez aurreko
arreta

2015
2016
2017
2018
2019
2020

142.014
185.244
200.231
226.350
224.371
128.990

Arreta
telefonikoa

30.909
60.779
70.712
78.183
78.579
81.699

Internet

-3.022
6.022
8.324
8.944
15.411

Telegram

-268
765
1.033
1.227
2.944

Erregistratutako
Arreta, guztira eskariaren gaineko
arreten ratioa

172.923
249.313
277.730
313.890
313.121
229.044

3,22
4,67
4,44
4,83
4,46
2,99

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.
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Komunikazioa herritarrekin
Covid-19aren krisiak eragindako konfinamenduan bulegoak itxi arren, komunikazio idatzi eta
elektronikoen bolumen handia mantentzen da
2020an, Etxebideko Zerbitzuak eskainitako arreta osasun-krisiaren eraginpean egon da, eta martxoa eta
maiatza bitartean, bulegoak itxita egon ziren, eta behin irekita, horiek ez kolapsatzeko asmoz, ahalik eta
gehien murriztu ziren idatzizko jakinarazpenak, eta ofizioz berritu ziren etxebizitza babestuaren eskariaren
eskaerak.
Zehazki, 2020an, Etxebidek 93.510 idatzizko komunikazio egin ditu. Gai hauei buruzko idazkiak igorri dira:
izena emateko epea, eskaera berritzea, altak edo bajak eta aurkeztu beharreko dokumentazioaren
zuzenketa. Eskaera aktiboko espediente bakoitzeko idatzizko komunikazio baten ratioa egin da. 2020an
komunikazio elektronikoak zertxobait uzkurtu ziren, batez ere inskripzio-epeen irekierari, bi urtez behin
berritzeari eta eskaera-altei buruzko kontsultak eta komunikazioak egin ziren. Gutxi gorabehera etxebizitza
babestua eskatzeko espediente bakoitzeko 0,5 komunikazio elektroniko egin dira. Gainera, etxebizitza
babestua eskatzen duten eta bide elektronikoa lehenesten duten pertsonen proportzioa handitzen ari da,
eta posta elektronikoa da komunikatzeko bide nagusia (% 42k 2020an adierazi zuen aukera hori).
3.2 Taula

Komunikazio motaren bilakaera. 2015-2020

Idatzizko komunikazioak
Erregistratutako
Kop.
eskaerarekiko ratioa
2015
74.574
1,39
2016
90.925
1,70
2017
71.557
1,14
2018
91.346
1,41
2019
79.518
1,13
2020
93.510
1,22
Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

Komunikazio elektronikoak
Erregistratutako
Kop.
eskaerarekiko ratioa
37.891
0,71
48.835
0,92
27.723
0,44
34.583
0,53
42.891
0,61
40.967
0,53

3.2 Grafikoa Idatzizko eta komunikazio elektronikoaren arrazoia, 2020
Idatzizko komunikazioak

Komunikazio elektronikoak

Izena emateko epea
irekitzea

32,7%

Bi urtez behin berritzea

21,8%

Sustapenetan onartzea
eta baztertzea

12,0%

Baja

11,0%

Dokumentazioa
zuzentzea

10,5%

Alta

7,3%

Izen-ematea ukatzea
4,8%
edo artxibatzea
Idatzizko komunikazioak

Izena emateko epea
irekitzea
Bi urtez behin
berritzea

Alta

46,4%

24,3%

21,7%

Sustapenetan
onartzea edo
7,7%
baztertzea
Komunikazio elektronikoak

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.
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Informazioa web-orrien bidez
Nabarmen handitu dira etxebizitzako webguneei egindako kontsultak
Era berean, etxebizitzarekin lotutako erantzukizun autonomikoko web-orrietara egindako bisitek gorakada
handia izan dute 2020an: 2019an, 1,5 milioi bisita izan ziren, eta 2020an, berriz, 2,2 milioi bisita (+% 48).
Etxebidek bisita gehien izan dituen webguneak jarraitzen du izaten, 2020an 1.617.354 bisita baino gehiago
izan baitzituen. Web horrek 350.000 erabiltzaile bakar inguru ditu (354.760). Nabarmentzekoa da, halaber,
Alokabideren webguneak bisita asko izan zituela (255.016 bisita 2020an), eta orri horrek, besteak beste,
Covid-19aren ondorioz onartutako etxebizitzarako laguntzei buruzko informazioa eskaini zuen. Era berean,
2020an, Bizilagun webgunera egindako bisiten kopurua asko handitu da (174.850 bisita). Webgune horren
bidez, besteak beste, arreta-bulegoetara joateko eta fidantzak gordailutzeari eta errentamendukontratuen erregistroari buruzko arazoak ebazteko hitzordua eska zitekeen.
3.3 Grafikoa

Webguneko bisiten bilakaera. 2013-2020
2.198.592

1.194.221

1.293.149

1.133.169

2013

2014

2015

1.384.736

1.230.537

1.305.234

1.485.836

2016

2017

2018

2019

2020

Bisita kopurua
Iturria: Etxebide. Etxebizitza Sailburuordetza. Eusko Jaurlaritza

3.3 Taula
Etxebide
Alokabide
Etxebizitza
Saila
Visesa
Etxebizitza
Etxebizitzare
n Behatokia
Eraikal
Bizilagun
Guztira

Webguneko bisiten bilakaera. 2013-2020
2013

2014

2015

2016

769.067
52.364

849.340
28.978

753.897
81.674

815.661
74.688

846.298
100.312

1.055.364
117.656

1.153.536
192.360

1.617.354
255.016

177.306

194.763

135.139

207.177

158.950

65.314

46.582

27.287

116.611
--

113.256
--

98.428
--

152.359
--

26.057
13.440

22.858
22.201

41.555
28.617

80.841
16.309

18.359

24.682

14.219

13.730

13.959

14.433

17.672

24.126

17.072
16.767
14.615
7.700
43.442
65.363
35.197
113.421
1.194.221 1.293.149 1.133.169 1.384.736

2017

2018

2019

2020

7.147
5.066
3.002
2.809
64.374
2.342
2.512
174.850
1.230.537 1.305.234 1.485.836 2.198.592

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.
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4. Etxebizitza babestuaren eskaria eta esleipena
Erregistratutako babes publikoko etxebizitzen eskaria
2020an gora egin dute Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuen eskaerek
2020ko datuei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak 76.640 etxebizitza babestuen eskaera erregistratu ditu
Etxebiden; 59.792 alokairuko etxebizitzari dagozkio, eta 16.848 erosketako etxebizitza babestuari.
Azken urtean, gora egin du alokairuko etxebizitza babestuaren eskariak, baita erosketako etxebizitza
babestuarenak ere. Hala ere, aipatzekoa da eskakizunen eskaera orokorra % 9 handitu arren, erosteko
eskaera % 14,5 igo dela, eta alokatzekoa, berriz, % 7,8.

76.640
16.848

59.792

70.179
14.711

55.468

65.007
12.750

52.257

62.515
11.344

51.171

53.329

43.733

53.620
11.427

2015

9.596

2014

42.193

54.042
14.419

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

39.623

Eskaera kopurua

4.1 Grafikoa Etxebiden erregistratutako alokairuko etxebizitza babestuaren eta guztizkoaren eskariaren
bilakaera

2016

2017

2018

2019

2020

Alokairua

Erosketa

Eskaria guztira

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

Euskadin ohiko etxebizitza eskuratu edo aldatu behar duten bi pertsonatik batek babes publikoko
etxebizitza bat eskatzen du
Euskadiko biztanleria heldua erreferentziatzat hartuta, kalkulatzen da Euskadiko 18 urtetik gorako
biztanleriaren % 4 Etxebiden erregistratuta dagoela gaur egun; proportzio hori pixka bat baxuagoa da
Arabako lurraldearen kasuan.
Eta ohiko etxebizitza aldatu behar duten familiak eta 18 eta 44 urte bitarteko pertsona bat bizi den eta
etxebizitza eskuratzeko beharra duten diru-sarrerak edo errenta propioak dituzten familiak hartzen badira
oinarritzat, esan daiteke aldatzeko edo eskuratzeko beharra duten bi familiatatik bat inskribatuta dagoela
gaur egun Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan ( % 56).
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Etxebiden inskribatutako biztanleria, lurralde historikoaren eta biztanleria-ratioaren arabera, 2020
Erregistratutako eskaria
Kop.

Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Euskadi, guztira

Izena eman duen
biztanleriaren %
guztizkoaren gainean

%
10.285
40.344
26.011
76.640

13,4%
52,6%

3,7%
4,1%

33,9%
100,0%

4,3%
4,1%

Izena eman duen
biztanleriaren %
eskuratzeko edo
aldatzeko beharrari
dagokionez
61,2%
52,6%
59,9%
56,0%

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

2020an, etxebizitza babestuen 10 eskaeratatik 8 alokairukoak dira
2020an, alokairuko etxebizitza publikoaren eskakizuna eskaera-espediente guztien % 78 zen. Eskaeraren %
22 etxebizitza babestuen erosketa-eskaerei dagokie. Etxebizitza mota hori goranzko joerari jarraitzen ari
zaio azken bost urteetan.
4.2 Grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaeraren bilakaera Etxebiden, edukitze-erregimenaren arabera, 20142020
100%
26,7%

21,3%

18,0%

18,1%

19,6%

21,0%

22,0%

73,3%

78,7%

82,0%

81,9%

80,4%

79,0%

78,0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50%

0%
Alokairua

Erosketa

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

Etxebizitza babestuen bi eskaeratatik bat Bizkaian erregistratzen da, eta lurralde horretan biltzen da
eskariaren % 53, 40.344 espedienterekin. Gipuzkoan 26.011 espediente erregistratu dira eta Araban 10.285
eskaera. Alokairuko etxebizitza publikoen eskariak pisu handiagoa du Araban eta Bizkaian Gipuzkoan baino.
Zehazki, Arabako eskaeren % 92 alokairuko etxebizitza babestuak dira. Alokairuaren eskaera % 78 da
Bizkaian eta % 71,5 Gipuzkoan.
4.2 Taula

Etxebiden inskribatutako biztanleek eskatutako sarbide-araubidea, Lurralde Historikoen arabera,
2020
Erosketa
Kopurua

Araba / Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
EAE guztira

849
8.592
7.407
16.848

Alokairua

% horizontala

8,3%
21,3%
28,5%
22,0%

Kopurua

9.436
31.752
18.604
59.792

% horizontala

91,8%
78,7%
71,5%
78,0%

Guztira

10.285
40.344
26.011
76.640

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.
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2020an, emakumeen etxebizitza babestuaren eskaera gizonena baino handiagoa da
2020an, etxebizitza babestua eskatzeko espediente guztietatik 33.052 emakumeei bakarrik dagozkie,
27.236 gizonei soilik, eta gainerako 16.352 espedientetan emakumeak eta gizonak biak sartzen dira.
Emakumeek titular gisa duten pisua gizonena baino handiagoa da alokairu-eskariaren kasuan.
4.3 Grafikoa Emakumeen eta gizonen etxebizitza babestuaren eskaria Etxebiden, 2020

Titular kpurua

40.000

33.052
27.236

26.221

30.000

20.517
20.000

16.352

13.054
6.831

10.000

6.719

3.298

0
Erosketa eskaria

Alokairu eskaria
Emakumeak

Guztira

Gizonak

Biak

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

Pertsona bakarreko familien etxebizitza babestuaren eskaria berriro igo da 2 kide edo gehiagoko familien
eskaeren gainetik
2020ko datuek erakusten dute, berriz ere, etxebizitza babestuen eskaeren erdia baino gehiago pertsona
bakarreko familia-unitateei dagokiela, Etxebiden aktibo dauden espedienteen % 62 alegia (47.427 eskaeraespediente). Proportzio hori % 75eraino igotzen da erosketa-etxebizitza babestuen kasuan. Bestalde, bi
kidek edo gehiagok osatutako familien eskaerek (29.213 eskaera) ordezkaritza handiagoa dute alokairuko
etxebizitza babestua eskatzeko espedienteetan erosketakoetan baino.
4.4 Grafikoa Etxebizitza babestuaren eskariaren banaketa, bizikidetza-unitatearen tamainaren eta eskatutako
edukitze-erregimenaren arabera
100%

60%

Alokairua

75,3%

80%
58,1%

Erosketa

Guztira

61,9%

40%
18,6%

20%

11,8%

17,1%

18,2%

11,1%

16,7%
5,1%

1,7%

4,4%

0%
Pertsona bat

Bi pertsona

Hiru edo lau

Bost edo gehiago

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.
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Bilakaerari dagokionez, pertsona bakarreko familia-unitateen etxebizitza babestuen eskaeren goranzko
joera egiaztatu da.
4.5 Grafikoa Familia-unitateen etxebizitza babestuaren eskariaren bilakaera. 2018-2020
50000
40000

39.011

42.962

2018

47.427

27.217

25.996

30000

2019

2020

29.213

20000
10000
0
Pertsona bakarrekoak

2 kide edo gehiago

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

Etxebizitza babestuen lau eskaeratatik bat 36 urtetik beherako titularren espedienteei dagokie
2020ko datuek adierazten dute etxebizitza babestuen eskariaren % 25 36 urtetik beherako biztanleei
dagokiela eta % 45 kupo orokorrekoak direla. Bestalde, adierazi behar da babes publikoko etxebizitzen
eskaeren % 23 premia berezikotzat jotzen direla honako egoera hauengatik: desgaitasun psikikoa, generoindarkeria, bananduta edo dibortziatuta egotea, familia ugariak eta guraso bakarreko familiak, ez
ordaintzeagatik etxebizitza galtzeko arazoak eta gutxienez 60 urtetik gorako titular bat duten eskaeraespedienteak. 2020an, eskariaren % 1,2 mugimen-desgaitasuna duten biztanleei dagokie. Adierazi behar
da, halaber, Etxebizitzarako Eskubide subjektiboari lotutako 4.552 eskaera zenbatu direla, eskaera osoaren
% 6.
4.3 Taula

Babes publikoko etxebizitzak esleitzeko lehentasunezko kupoaren araberako etxebizitza babestuen eskaeren
kopurua, 2020
Kop.

1. Mugimendu-desgaitasuna
2. Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboa
3. 36 urtetik beherakoa (gutxienez BU titular bat)
4. Etxebizitzaren premia berezia (Psikikoa, GI, Banandua/Dibortziatua, Familia Ugaria,
Guraso Bakarrekoa, Ez ordaintzeagatik galtzea, >60 urte – gutxienez titular 1)
5. Kupo orokorra
Guztira

890
4.552
19.493
17.415
34.290
76.640

%

1,2%
5,9%
25,4%
22,7%
44,7%
100,0%

Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.
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Etxebiden izena emandako biztanleen % 5ek aitortu du jada ez duela etxebizitza babestuaren eskaera
mantentzen
Etxebideko etxebizitza babestuaren eskatzaileen artean 2021eko martxoan egindako inkestaren emaitzen
arabera, Zerbitzuan inskribatutako pertsonen % 5,4k adierazi du jada ez duela etxebizitza babesturik
eskatzen, 2019an lortutakoaren antzeko proportzioa ( % 6).
4.6 Grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaerak Etxebiden jarraitzea, Lurralde Historikoaren eta eskatutako
edukitze-erregimenaren arabera
Gaur egun, Etxebiden izena emanda jarraitzen duzu?
100%

3,9%

5,3%

5,4%

6,1%

Bai

80%
60%
40%

96,1%

94,7%

93,9%

94,6%

Araba /Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Guztira

Ez

20%
0%

Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Etxebideko etxebizitza babestuaren hamar eskatzailetik sei alokairuan bizi dira
Euskadin etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen % 63 alokairuko etxebizitza batean bizi da (% 53k
etxebizitza bat alokatu du eta % 9,5ek logela bat alokatu duela adierazi du). Nahi den edukitze-erregimenari
dagokionez, alokairuan bizi diren familien proportzioa askoz ere handiagoa da alokairuko etxebizitza
babestua eskatzen duten biztanleen kasuan (% 68,5), erosteko etxebizitzen eskariaren aldean (% 43).
Bestalde, inkestaren arabera, etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen % 5 lagatako etxebizitza
batean bizi dira, % 1 bizigarritasun-baldintza egokiak betetzen ez dituen jabetzako etxebizitza batean, eta
% 3 beste egoera batean daude, hala nola bikote baten etxebizitzan bizitzea.
4.4 Taula

Etxebizitzaren egungo egoera, eskatutako edukitza-erregimenaren arabera
Alokairu-eskaera
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Diru-sarreren maila txikia eta ordaintzeko gaitasun mugatua mantentzen dira
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2020an, etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen diru-sarreren mailak behera egin du, eta urteko
15.244 euroko diru-sarrera haztatuak izan dira. Erosteko etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen
diru-sarreren (24.418) eta alokairuko etxebizitza babestua eskatzen dutenen (12.706) arteko aldea
mantendu da.
4.7 Grafikoa Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen batez besteko diru-sarreren mailaren bilakaera.
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Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

Batez besteko diru-sarreren mailak behera egin du hiru Lurralde Historikoetan: 13.546 Araban, 14.376
Bizkaian eta 17.269 Gipuzkoan.
4.8 Grafikoa Etxebizitza babestuaren eskatzaileen diru-sarreren maila, Lurralde Historikoen arabera. 2020
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Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

Etxebizitza eskatzen dutenen hileko ordainketa-ahalmena 356 eurokoa da
Berriz ere, etxebizitza babestuaren eskatzaileei egindako inkestari esker, hilero ordaintzeko gaitasuna
mugatua dela egiazta daiteke. 2021ean, batez bestekoa 355,5 eurokoa da hilean etxebizitza-gastuei aurre
egiteko, 2019an adierazitakoaren oso antzekoa.
4.5 Taula

Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen hileko ordainketa-ahalmenaren bilakaera
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Babes publikoko etxebizitzen eskariaren mugimenduak (altak eta bajak)
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2020an, babes publikoko etxebizitzen eskariaren erregistroan alta eta baja emateko eskaeren kopurua
uzkurtu da, baina gora egin du espediente berrien saldoak, aurreko bi urteetan baino indar
handiagoarekin
2020an, etxebizitza babestua eskatzeko 15.360 espediente berri izapidetu dira Etxebiden. Urte horretan,
9.882 espedienteri eman zaie baja. Ondorioz, espedienteen saldoa positiboa izan da (+5.478 espediente),
aurreko bi urteetan baino handiagoa (+3.460 2019an eta +853 2018an).

espediente kopurua

4.9 Grafikoa

Etxebideko alten eta bajen bilakaera. 2010-2020
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Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

Eskabide-espedientea ez berritzea da, oraindik ere, etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistroan
baja emateko arrazoi nagusia
Martxotik ekainera bitartean etxebizitza babestuen eskatzaileen erregistroko berritzeak ofizioz egin badira
ere, inskripzioa bi urtean behin ez berritzea da bajaren arrazoi nagusia (% 76). Etxebizitza babestu baten
alokairua bigarren postuan dago, nahiz eta distantzia handira (% 9,1) eta hirugarren lekuan, garrantziaren
arabera, eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez izana (% 5,4).
4.10 Grafikoa Etxebideko espedienteen bajaren arrazoi nagusien bilakaera, 2019-2020
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Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

Sustapen berriko etxebizitza babestuen esleipena
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2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailearen aldian, 1.017 etxebizitza babestu eraiki berri esleitu dira
Euskadin
2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailea gauzatzeko hiru urteetan, sustapen berriko 1.017 etxebizitza
esleitu dira guztira Etxebideren bidez (611 alokairu-erregimenean eta 406 erosketa-erregimenean).
Eremu geografikoen arabera, eta alokairu-erregimenean esleitutako etxebizitzak kontuan hartuta, Bizkaian
lau etxebizitzatik ia hiru daude (444 etxebizitza, % 73), Gipuzkoak % 20 hartzen du (125 etxebizitza) eta
gainerako % 7a Araban dago (42 etxebizitza). Erosketa-erregimenari dagokionez, esleitutako etxebizitzak
Bizkaian (280 etxebizitza, % 69) eta Gipuzkoan (126 etxebizitza, % 31) banatzen dira. Araban ez da erosketaerregimeneko esleipenik erregistratu.
2020ko datuekin, adierazi behar da ezen, osasun-krisia eta konfinamenduak eragindako jarduerazailtasunak gorabehera, iaz 420 etxebizitza babestu esleitzea lortu zela Euskadin, 325 alokairuan eta 95
erosketan, erregistratutako eskariaren araberako esleipenen ratioa handituta (esleitutako etxebizitzen %
0,5 100 eskatzaileko).
4.6 Taula

Etxebiden esleitutako etxebizitza babestuen bilakaera
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Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Eusko Jaurlaritza.

4.1 Grafikoa Esleitutako etxebizitzen lurralde-banaketa, edukitze-erregimenaren arabera. Guztira 2018-2020
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Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza.

5. Etxebizitza babestuaren eskatzaile eta esleipendunen pertzepzioa
Etxebideren eta Eusko Jaurlaritzaren jardunaren balorazio orokorra
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Etxebideren zerbitzuari buruzko balorazio orokorra 5,8 puntukoa da etxebizitza babestuaren eskatzaileen
kasuan, eta 6,8 puntukoa esleipendunen kasuan.
Etxebidek jarduerari eta egindako lanari buruzko gogobetetze-maila ona da oraindik ere. Zehazki, 2021ean,
Etxebiden inskribatutako biztanleek emandako batez besteko balorazioa 5,8 puntukoa da, eta 6,8 puntukoa
etxebizitza babestuaren esleipendunen artean. Bi kasuetan, emandako batez besteko puntuazioa handitu
egin da aurretik egindako zundaketekin alderatuta.
5.1 Grafikoa Etxebideren batez besteko balorazio orokorraren bilakaera, 2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta eta EAEko etxebizitza
babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleek onartu egiten dute Eusko Jaurlaritzak etxebizitza
eskuratzeko egiten duen lana, eta positiboago mantentzen da esleipendunen balorazioa
2021ean, hobetu egin da Etxebideko etxebizitza babestuaren eskatzaileen iritzia Eusko Jaurlaritzak
etxebizitzaren arloan egindako lanari buruz: batez beste, 10etik 5 puntu eman dira, azken hamarkadan lortu
ez den batez bestekoa. Euskadiko etxebizitza babestuen esleipendunen artean erregistratutako iritziak
handiagoa izaten jarraitzen du: 10etik 6,3 puntu.
5.2 Grafikoa Etxebizitza eskuratzea errazteko Eusko Jaurlaritzaren jardunaren balorazio orokorraren bilakaera,
2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta eta EAEko etxebizitza
babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Izen-emate eta esleipen prozesuaren balorazioa
Etxebiden izena emateko eta berritzeko prozesuari buruzko adierazleak hobetu dira
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Etxebiden izena emateko prozesua aztertu da inskribatutako biztanleekin. 2021ean egindako inkestak
baieztatzen du iritzi ona dagoela izena emateko prozesuari buruz, 10etik 6,3 puntuko batez besteko nota
emanda. Positiboki baloratzen dira inskripzio-sistema bera, berritze-prozesua eta eskatutako
dokumentazioa. Izena emateko une horretan emandako informazioari buruzko iritziak hobera egin du,
baina izena emateko prozesuaren barruan asebetetze-maila txikienak dituen alderdia da.
5.3 Grafikoa Izen-emate eta berritze prozesuaren batez besteko balorazioa, 2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

2021ean, hobetu egin da Euskadiko etxebizitza babestuak esleitzeko prozesuari buruzko iritzia
Etxebiden inskribatutako biztanleek iritzi positiboagoa dute 2021ean etxebizitza babestuen esleipenprozesuari buruz, aurreko inkestetan baino. Batez besteko nota 10etik 5,2 puntukoa da, eta 6,8 puntukoa
etxebizitza babestuen esleipendunen kasuan.
Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleek ontzat jotzen dute posta bidez jakinaraztea eta sustapen
jakin batean izena ematea, baina beharrezkotzat jotzen dute etxebizitza babestuak esleitzeko prozesua eta
esleitutako etxebizitzen kontrola hobetzen jarraitzea.
Bestalde, babes publikoko etxebizitza baten esleipendunek balorazio hobeak dituzte esleipen-prozesuari
buruz inskribatutako biztanleek azaldutakoak baino. Kolektibo horrek oso puntuazio positiboak ematen
ditu planteatutako gai guztietan (komunikazioak, izapideak, eskatutako dokumentazioa, etxebizitza
entregatzeko epea, esleitutako etxebizitzari buruz jasotako informazioa eta sustapen jakin baterako
inskripzioa). Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen artean bezala, esleitutako etxebizitzen
kontrola da indartu beharreko eremua.
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5.4 Grafikoa Etxebizitza babestu baten esleipen prozesuaren batez besteko balorazioa, 2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta eta EAEko etxebizitza
babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Arretaren, komunikazioaren eta gardentasunaren balorazioa
Etxebiden izena emandako biztanleek emandako arretari buruz duten iritzia hobetu dute
Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleek Etxebidek eskainitako arretari buruz duten iritziak 6,4
puntuko batez besteko nota lortu du, 2019ko datuak hobetuz. Balorazio onena jasotzen duen alderdia
aurrez aurreko arreta da. Telefono bidezko arretarekin ere gogobetetze-maila onak lortzen dira.
Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetan eskaerak ebaztea hobetu beharreko alderdia da.
5.5 Grafikoa Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleei eskainitako arretari buruzko batez besteko
balorazioaren bilakaera, 2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Etxebizitzarekin gorabeherak edo arazoak izanez gero, eraginkortasuna eta azkartasuna hobetu behar
dira
Jaitsi egin da azken urtean esleitutako etxebizitzarekin arazoren bat edo gorabeheraren bat izan duela
adierazten duten esleipendunen proportzioa. Zehazki, 2021ean, inkestatutako familien % 40k adierazi zuen
nolabaiteko eragina izan zuela esleitutako etxebizitzarekin; % 46k, berriz, 2020an. Etxebizitzan sortutako
arazoaren aurrean langileek duten tratuari eta adeitasunari buruzko iritzia oso positiboa da oraindik ere.
Baina berriro adierazi behar da eraginkortasunari eta azkartasunari heldu behar zaiela ebazpenaren aurrean.
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5.6 Grafikoa Etxebizitza babestuen esleipendunei emandako arretaren batez besteko balorazioaren bilakaera,
2019-2021
6,1

5,9
3,7

3,7

Langileen tratua eta adeitasuna

Eraginkortasuna gorabeherak
konpontzeko garaian

2019-2020

3,2

3,0

Azkartasuna gorabeherak
konpontzeko garaian

2021

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriari eskainitako komunikazioari eta informazioari buruzko
iritzia hobetzen du
Etxebiden inskribatutako biztanleek iritzi ona dute Etxebidetik jasotako komunikazioei buruz eta
Etxebideren webgunean emandako informazioari buruz. Jasotako iritziak zertxobait baxuagoak dira izena
emateko unean etxebizitza babestuak eskuratzeko baldintzei eta etxebizitza babestuen motari buruz
jasotako informazioari dagokionez; hala ere, alderdi hori hobetu egin da azken urtean.
5.7 Grafikoa Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleei emandako komunikazioari eta informazioari
buruzko batez besteko balorazioaren bilakaera, 2019-2021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Esleipen-prozesuan jakinarazpenari buruzko puntuazio onak mantentzen dira
Euskadiko etxebizitza babestuen esleipendunek oso balorazio positiboa egiten dute esleipen-prozesuan
eskatutako izapideei eta dokumentazioari buruz. Jasotako posta bidezko komunikazio eta jakinarazpen
elektronikoei eta esleitutako etxebizitzari buruz jasotako informazioari buruzko iritzi ona ere jasotzen da.
Iritzia aurreko edizioetako maila berberetan mantentzen da.
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5.8 Grafikoa Komunikazioaren batez besteko balorazioaren bilakaera esleipen-prozesuan
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Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Prozesuaren gardentasunari eta esleitutako etxebizitzaren kontrolari buruzko bestelako iritziak
jarraitzen du
Etxebizitza babestuaren eskatzaileen asebetetze-maila txikiagoa da etxebizitza esleitzeko prozesuaren
gardentasunari eta esleitutako etxebizitzen kontrolari buruzko pertzepzioari dagokionez azkenean babes
publikoko etxebizitza bat eskuratu duten biztanleen aldean.
5.9 Grafikoa Etxebizitza babestu bat esleitzeko prozesuari buruzko batez besteko balorazioaren bilakaera, 20192021
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Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta eta EAEko etxebizitza
babestuen esleipendunei egindako inkesta.
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Covid-19aren eragina etxebizitzaren eta eskainitako etxebizitzarako laguntzen
egoeran
Osasun-krisiak etxebizitzaren egoeran eragin handia du etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen
artean, eta inpaktu txikiagoa gertatzen da parke babestuan bizi diren biztanleen artean
Etxebiden izena emandako biztanleei eta etxebizitza babestuen esleipendunei kontsulta egin zaie osasunkrisiak etxebizitza-egoeran izan duen eraginari buruz. Etxebizitza babestua eskatzen duten hamar
pertsonatik hiruk adierazi dute osasun-krisiak eragina izan duela beren etxebizitza-egoeran; % 31k adierazi
dute beren etxebizitza-egoerak okerrera egin duela, eta proportzio hori % 34,5era igo da alokairuko
etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonen artean. Etxebizitzaren kostuei aurre egiteko diru-sarreren
murrizketa da osasun-krisiaren ondorio nagusia.
Parke babestuan bizi diren biztanleen kasuan, inpaktua askoz txikiagoa izan da. Zehazki, esleipendunen %
13k soilik adierazi du osasun-krisiak eragin negatiboa izan duela etxebizitza-egoeran. Gogoratu behar da
Eusko Jaurlaritzak 2020an ezarri zuela alokairu babestuko euskal parke publikoetan alokairua eta
komunitate-gastuak aldi baterako ordaintzetik salbuestea egoera ekonomiko ahulean zeuden maizterrei.
5.10 Grafikoa Osasun-krisiaren eragina etxebizitzaren egoeran
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egin du
Eskatzaileak

13,3%

Bai, nire etxebizitza egoerak
okerrera egin du

Esleipendunak

Iturria: EAEko etxebizitza babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Covid-19ren aldean, ez da oso handia etxebizitzarako eskaintzen diren laguntzei buruzko ezagutzamaila.
Etxebiden izena emanda dauden biztanleen artean kontsulta egin da, jakin baitezakete nola hedatzen diren
Covid-19ko osasun-krisiaren ondoriozko zailtasun ekonomikoak eta bizitoki-zailtasunak arintzeko
eskaintzen diren etxebizitzetarako laguntzak. Oro har, adierazi behar da elkarrizketatutako pertsonen %
14k baino ez zuela adierazi eskainitako etxebizitza-laguntzen berri zuela.
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Covid-19aren ondorioz etxebizitzarako eskaintzen diren laguntzen berri izatea

Ezagutzen al dituzu Covid-19ko osasun-krisia dela-eta
eskainitako etxebizitzarako laguntzak?

Alokairu-eskaera

Bai
Ez
ED/EE
Guztira

Erosketa-eskaera

14,4%
77,0%
8,6%
100,0%

13,1%
73,8%
13,1%
100,0%

Guztira

14,4%
76,5%
9,1%
100,0%

Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.

Laguntza zehatzei dagokienez, Etxebiden izena emanda dauden biztanleen % 15,5ek alokairu librea
ordaintzeko laguntzak aipatzen dituzte, eta gutxi dira Gaztelagun programako alokairu-laguntzetarako
gaitutako osagarria ezagutzen dutela aitortzen dutenak (% 4,0k baietz erantzun du) edo alarma-egoeran
zehar kaleratze judizialak aldi baterako eteteko gaitutako neurria ezagutzen dutenak (% 3,6). % 12k
etxebizitza ordaintzea errazten duten beste laguntza batzuk ezagutzen ditu, hala nola etxebizitzarako
prestazio osagarria, diru-sarrerak bermatzeko errenta edo gizarte-larrialdietarako laguntzak.
5.11 Grafikoa Covid-19aren ondorioz eskainitako laguntzen berri izatea

Etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak

15,5%

Beste laguntza bat ezagutzea

Gaztelagun programako alokairu-laguntzen osagarria

Botatze judizial bat aldi baterako etetea

12,1%

4,0%

3,6%

% baiezkoa

Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta.
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6. Etxebide Zerbitzuaren ebaluazio orokorra
Nola baloratzen da eraginkortasuna? Zerbitzurako ezarritako helburuak lortu al
dira?
Etxebide funtsezko zerbitzu publikoa da Euskadiko etxebizitza babestuaren arloan planteatutako helburuak
betetzeko. Etxebidek erantzun egokia eman nahi dio esleitutako helburu bikoitzari: Euskadin bizi diren
herritarren babes publikoko eskaria erregistratzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko alokairuko eta
erosketako babes publikoko etxebizitzaren zati handi bat esleitzea.
Etxebidek, bere eskaera-erregistroaren bidez, modu arautuan bermatzen du babes publikoko etxebizitzak
eskuratzeko aukera izena emateko ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiei: adina,
erroldatzea, identifikazioa, diru-sarrerak eta etxebizitza-premia.
2020an, zerbitzu hori ematen jarraitu da, Covid-19aren krisia gorabehera, iaz etxean konfinatuta egon eta
bulegoak itxi egin diren martxotik maiatzera bitartean.
Babes publikoko etxebizitzen eskaerak gora egiten jarraitzen du Euskadin, eta 2020an 76.640 eskaeraespedientera iritsi zen (+% 9); horietatik 59.792 alokairuko etxebizitzari dagozkio (+% 8) eta 16.848
erosketako etxebizitza babestuari (+% 14,5).
2020an, 15.360 eskaera-espedienteri eman zaie alta, eta 9.882 espedienteri baja eman zaie. Bi zifra horiek
2019ko zifrak baino txikiagoak dira, eta, ziur asko, Zerbitzuak bere jarduerari erregulartasunez eusteko izan
dituen zailtasunak islatzen dituzte.
2020ko martxoan eta maiatzean etxebizitza babestuaren eskaera ofizioz berritu bazen ere, bi urtera eskaera
ez berritzea da eskaera-espedienteari baja emateko arrazoi nagusia. Gainera, Etxebiden izena emanda
dauden biztanleen artean egindako inkestari esker, egiaztatu ahal izan da gaur egun gutxi gorabehera izena
emanda dauden biztanleen % 5ek ez dituztela betetzen etxebizitza babestua eskatzeko baldintzak, edo
merkatu librean edo babestuan etxebizitza bat erosi edo alokatuz konpondu dutela haien beharra.
Alta- eta baja-espedienteak kudeatzeaz gain, Etxebidek unean uneko etxebizitza babestuaren premiei
(eskariaren kuantifikazioa) eta bilakaerari buruzko informazioa du. Zerbitzuak etengabe ematen du
informazio zehatza Euskadiko etxebizitza babestuaren eskariari eta eskatzaileen profilari buruz, eta horrek
etxebizitza-politikaren plangintza errazten du.
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Oro har, adierazi behar da 10 eskabidetik 8 alokairuko etxebizitza babestuaren eskaerari dagozkiola.
Eskatzaileen profilari dagokionez, emakumeek gizonek baino gehiago eskatzen dute alokairuko babes
publikoko etxebizitza, eta pertsona bakarreko familia-unitateen eskaerek gora egin dute. Adierazi behar da,
halaber, lau etxebizitzatatik bat 36 urtetik beherako biztanleei dagokiela. 2020an behera egin du etxebizitza
babestuaren eskatzaileen diru-sarreren mailak, eta hilean ordaintzeko gaitasuna mugatua da oraindik.
Etxebizitza babestuak esleitzeko prozesuari dagokionez, esan daiteke 2020an Etxebidek sustapen berriko
420 etxebizitza babestu esleitu dituela Etxebideren bidez, 325 alokairuko etxebizitza babestu eta 95
etxebizitza babestu berri erosketa-erregimenean. Plan Zuzentzailearen aldian (2018-2020), 1.017
etxebizitza babestu eraiki berri esleitu dira Etxebideren bidez. Etxebizitza horien esleipenak baremazioaren
araberako esleipen-prozedura jarraitu du alokairuaren kasuan, eta notarioaren aurreko zozketa erosketako
etxebizitza babestuaren kasuan.
2021ean egindako inkestari esker, osasun-krisiak babestutako etxebizitzen eskatzaileengan eta
babestutako parkean bizi diren biztanleengan izan duen eraginari buruzko informazioa bildu ahal izan da.
Ildo horretan, egiaztatu da osasun-krisiak eragin handia izan duela etxebizitza babestuaren eskatzaileen
artean. Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonen % 31k adierazten du
osasun-krisiak haien etxebizitza-egoera okertu duela, eta proportzio hori % 34,5era igotzen da alokairuko
etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonen artean.
Osasun krisiaren eragina askoz txikiagoa izan da babestutako parkean bizi diren biztanleen artean. % 13k
soilik onartzen du osasun-krisiak eragin negatiboa izan duela bere etxebizitza-egoeran. Berriro adierazi
behar da Eusko Jaurlaritzak aldi baterako salbuetsi zuela alokairua eta komunitate-gastuak ordaintzetik
Euskadiko alokairu babestuko euskal parke publikoetan, 2020ko apirilean, maiatzean eta ekainean.

Zein da Zerbitzuarekiko gogobetetasuna? Eta Eusko Jaurlaritzaren
jardunarekikoa?
Etxebidek aldiro bere jarduerarekiko asebetetze-maila ezagutzeko eta neurtzeko helburuari eusten dio.
Hori dela eta, 2021eko martxoan landa-lana egin da, eta 1.800 pertsona baino gehiagori (2020an izena
emandako biztanleak) eta azken bost urteetan (2016-2020) etxebizitza babestua esleitu zaien 1.000
pertsonari egin zaie inkesta.
Inkestek Etxebidek emandako jarduerarekiko asebetetze-maila ona dagoela egiaztatzen dute. Zehazkiago,
zerbitzuarekiko batez besteko asebetetzea 5,8 puntukoa da etxebizitza babestuaren eskatzaileentzat, eta
6,8 puntukoa etxebizitza babestuaren esleipendunentzat. Bi batez bestekoak aurreko edizioetan
lortutakoak baino handiagoak dira.

Era berean, Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloan egindako jarduerarekiko duen asebetetze-maila
neurtzen da. Eusko Jaurlaritzak egindako lanarekiko gogobetetasuna ere ona da, eta handiagoa da
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esleipendun diren biztanleen artean (6,3 puntu), Etxebideko eskatzaileen artean lortutakoa baino (5 puntu).
Hala ere, 2021ean etxebizitza babestuaren eskatzaileen artean izandako hobekuntza nabarmendu behar da
(2019ko amaieran egindako inkestan 4,7 puntu eman zituen kolektibo horrek).
Oro har, Euskadin babes publikoko etxebizitzen esleipendunak pozik edo oso pozik daude jasotako
etxebizitzarekin. Etxebizitzarekiko batez besteko asebetetzea 6,9 puntukoa da 10etik 2021ean, azken
urtean mantendu den batez bestekoa (7 puntu 2020an). Asebetetze-maila orokorra handia da alokairuerregimenean (6,7 puntu) eta erosketa-erregimenean (7,5 puntu).
Merkatu babestuan sartu diren biztanle gehienek uste dute Euskadiko etxebizitza babestuaren kalitateprezio erlazioa ona dela. 0tik 10era bitarteko eskala batean, esleitutako etxebizitza babestuaren kalitateprezio erlazioa 7 puntukoa da 2021ean, 2020ko batez bestekoaren antzekoa (10etik 7,2 puntu).
Adierazi behar da, halaber, asebetetze-maila onak daudela alokairu-erregimenari dagokionez (10etik 7,2
puntu). Familia maizter gehienek onartzen dute pozik edo oso pozik daudela alokairu babestuko errenta
ordainduarekin.

Nola baloratzen dira prozesuak? Gardenak izan al dira?
Herritarrei emandako arretari buruzko datuek erakusten dute Etxebidek zerbitzu publiko gisa duen arretamaila handia aktibo mantendu duela, nahiz eta 2020an zailtasunak izan diren Covid-19k eragindako osasunpandemiaren eta martxotik maiatzera bitartean ezarritako bulegoen itxieraren ondorioz.
2020an, 229.044 arreta baino gehiago eman dira, 128.990 aurrez aurre eta 81.699 telefonoz. Azken urtean,
behera egin du aurrez aurreko arretaren kopuruak, eta gora egin du telefono bidezko arretaren eta Internet
bidez eskainitako arretaren ordainetan. Etxebideren eta etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren
arteko idatzizko komunikazioen eta komunikazio elektronikoen bolumena altua izan da, nahiz eta bulegoen
itxiera agindu den.
Oro har, Euskadiko babes publikoko etxebizitzaren eskatzaileek eta esleipendunek iritzi ona edo oso ona
dute Etxebideko langileek eskainitako arretari buruz. Erregistroan inskribatutako biztanleek balorazio ona
egiten dute aurrez aurreko arretari eta telefono arretari buruz. Etxebiden izena emateko eta berritzeko
prozesua ontzat jo da, baita etxebizitza jakin bat esleitzeko prozesuan izena emateko prozesua ere. Izena
ematerakoan etxebizitza eskuratzeko baldintzei eta etxebizitza babestuen motari buruz emandako
informazioa da hobetu daitekeen eremua.

Etxebizitza babestuen esleipendunek oso iritzi ona dute esleipen-prozesuari buruz, esleitutako etxebizitzari
buruz jasotako informazioari buruz, esleipenerako eskatutako izapideei eta dokumentazioari buruz, eta izan
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dituzten jakinarazpen eta komunikazioei buruz. Hala ere, esleipendun diren biztanleek berriz ere adierazi
dute hobetu egin behar dela esleitutako etxebizitzan sortutako gorabeheren edo arazoen konponbidea.
Euskadiko Etxebizitza babestuaren eskatzaileek eta esleipendunek uste dute beharrezkoa dela etxebizitza
babestuaren eskaintza hobetzea. Adjudikazio-prozesuaren hobekuntza eta gardentasuna eta esleitutako
etxebizitzen ondorengo kontrola dira hobekuntza-eremurik aipatuenak.
6.1 Grafikoa Euskadin etxebizitzaren arloan hobetu beharreko alderdiak
Eskatzaileak

Esleipendunak

aipamen maila (%)

aipamen maila (%)

Etxebizitza-eskaintza

63,9%

Esleipen-prozesua

46,9%

Esleitutako etxebizitzen
kontrola

37,9%

Eskainitako informazioa
Langileen arreta
Beste hobekuntza batzuk

31,6%
16,7%
9,2%

Etxebizitza-eskaintza
Esleitutako etxebizitzen
kontrola
Esleipen-prozesua

53,0%
16,6%
10,6%

Langileen arreta

7,2%

Esleipenari buruz
emandako informazioa

5,5%

Beste hobekuntza batzuk

7,1%

Iturria: Etxebideren erregistroan izena emanda dauden etxebizitza babestuen eskatzaileei egindako inkesta eta EAEko etxebizitza
babestuen esleipendunei egindako inkesta.

Zer eragin du?
Etxebideren jarduerak duen eraginari dagokionez, eta 2020ko datuekin, Etxebiden erregistratutako
etxebizitza babestuen eskaerak (76.640 eskaera-espediente) esan nahi du Euskadiko 18 urtetik gorako
biztanleen % 4k babes publikoko etxebizitza bat eskatzen duela. 2019ko Etxebizitza Beharren eta
Eskariaren Inkesta erreferentziatzat hartuta, kalkulatu behar da ohiko etxebizitza aldatu behar duten
familien % 56k edo lehen etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen % 56k etxebizitza babestu bat
eskatzen dutela Etxebideren bidez.
Etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen artean kontsulta egin da Etxebiden etxebizitza babestua
eskatzeko arrazoiei buruz. Etxebizitza nagusia aldatzea da, gaur egun, etxebizitza babestu bat eskatzeko
arrazoi nagusia, eta hala baieztatzen du inskribatutako biztanleen % 54k. Dena den, bada independizatu eta
bere etxea osatu nahi duen zati garrantzitsu bat ere.
Ildo horretan, adierazi behar da 2018tik 2020ra bitartean Euskadin 1.017 etxebizitza babestu esleitu direla,
Etxebideren bidez eraiki berriak. Zehazki, 2020an 420 etxebizitza babestu esleitu dira, hau da, 100
eskatzaileko 0,5 etxebizitzako esleipen-ratioa, aurreko urteetan baino handiagoa.
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Etxebizitza-premiaren estaldurari dagokionez, kalkulatzen da esleipendunen % 77k familia-unitateko
lehenengo etxebizitza babestua eskuratu duela. Kolektiboaren artean egindako inkestari esker, ondoriozta
daiteke babes publikoko etxebizitzan bizi diren pertsonen % 73k estalita duela etxebizitza-premia epe
ertainean. Hala ere, 2021eko datuekin, kalkulatzen da jada parke babestuan bizi diren biztanleen gainerako
% 27k adierazten dutela egungo etxebizitzak ez diela erantzuten epe ertainean dituzten beharrei, eta
tamaina dela adierazitako arrazoi nagusia.
Esleipendunen bizitzan hautemandako eraginari dagokionez, egiaztatu da etxebizitza babestu baten
esleipenak eragin zuzena duela pertsonen bizi-baldintzetan. Eragin nagusia izan da nahi den udalerrian bizi
ahal izatea eta etxebizitza merkatuko prezioan baino askoz ere kopuru ekonomiko txikiagoan zuzentzea
ordainketa.

Aplikatu al da aukera-berdintasunaren printzipioa?
Jarraian, Etxebideren esku-hartzean aukera-berdintasunaren printzipioa nola aplikatzen den ebaluatuko da.
Lehenik eta behin, esan behar da Euskadin etxebizitza babestua esleitzearen helburua dela merkatu librean
haien beharra asetzeko ahalmen ekonomiko txikiagoa duten biztanleei etxebizitza eskuratzen laguntzea,
eta horregatik ezarri dela 39.000 euroko diru-sarreren muga alokairuaren kasuan eta 50.000 eurokoa
erosketaren kasuan.
Gainera, alokairuaren kasuan, baremazio-irizpideen araberako esleipen-prozesuak berak behar handieneko
irizpideak betetzen dituzten pertsonen esleipena bermatzen jarraitzen du (diru-sarreren maila, familiaren
tamaina, eskariaren antzinatasuna, premia bereziaren baldintza). 2020an, alokairua esleitzeko, etxebizitza
babestua eskuratzeko kupoen sistema berri bat jarri zen indarrean (desgaitasuna duten pertsonak, 36
urtetik beherakoak, eskubide subjektiboaren titularrak, behar berezia duten pertsonak eta gainerako
eskatzaileak), gizarte-kohesioa sustatuz, kolektibo guztien beharrak hobeto estaliz. Erosketaren kasuan,
esleipena zozketa-sistemaren bidez egiten da, behin-behinean.
Lurralde-ekitatearen irizpideari dagokionez, esan behar da etxebizitza babestuen bi eskaeratatik bat
Bizkaian ematen dela, lurralde horretan biltzen baita eskariaren % 53, 40.344 espedienterekin. Gipuzkoan
26.011 espediente erregistratu dira eta Araban 10.285 eskaera.

Esleipenari dagokionez, 2018 eta 2020 bitartean, Plan Zuzentzailearen indarraldian, sustapen berriko
etxebizitza babestuen bolumen handiagoa esleitu da Bizkaian (alokairuko 444 etxebizitza eta erosketako
280 etxebizitza). Gipuzkoan alokairuko 125 etxebizitza eta erosketako 126 esleitu dira. Etxebizitza berrien
esleipena eskasa izan da Araban (42 alokairuko etxebizitza), baina lurralde horretan etxebizitza babestuen
eskaria dezente txikiagoa da.
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Diru-sarreren mailaren araberako ekitate-irizpideari dagokionez, etxebizitza babestuaren eskatzaileen dirusarreren mailak behera egin du 2020an, eta urteko 15.244 euroko diru-sarrera haztatua izan da Euskadi
osoan eta hiru Lurralde Historikoetan. Erosteko etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleen dirusarreren (24.418 euro) eta alokairuko etxebizitza babestua eskatzen dutenen (12.706 euro) arteko aldea
mantendu da.
Erosketako etxebizitza babestua eskuratzeari dagokionez, nabarmendu behar da azkenean babes
publikoko etxebizitza bat eskuratu duten biztanleen % 16k onartzen duela finantzaketa eskuratzeko
arazoak izan dituela, eta ehuneko hori lehenago erregistratutakoa baino txikiagoa da. Eta aipatzekoa da
azken urteetako etxebizitza babestu baten bost esleipendunetatik batek onartzen duela gaur egun
zailtasunak dituela etxebizitza ordaintzeko (etxebizitza babestu bat okupatzen duten pertsonen % 19k
baietz erantzun du, erosteko edo alokatzeko).
Genero-berdintasunari buruzko adierazleei dagokienez, esan behar da etxebizitza babestua eskatzeko
espediente guztietatik 33.052 emakumeei bakarrik dagozkiela, 27.236 gizonei soilik, eta gainerako 16.352
espedienteetan titularrak emakumeak eta gizonak biak dira. Emakumeek titular gisa duten pisuak
handiagoa izaten jarraitzen du alokairu-eskariaren kasuan. Eta ordaintzeko gaitasunari dagokionez,
gizonek hilean 370 euroko ordainketari aurre egin ahal diotela adierazi dute, eta emakumeek, batez beste,
345 euro ordaindu behar dituztela.
Eta, amaitzeko, eta etxebizitza eskuratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei begiratuta, 36 urtetik
beherako biztanleak 2020ko etxebizitza babestuen eskaeren % 25 dira. 2020ko laugarren hiruhilekoko
datuen arabera, 17.415 espediente etxebizitza-premien egoera bereziei dagozkie, hala nola adimendesgaitasuna, genero-indarkeria, bananduta edo dibortziatuta egotea, familia ugariak eta guraso bakarreko
familiak, ez ordaintzeagatik etxebizitza galtzeko arazoak eta gutxienez 60 urtetik gorako titular bat duten
eskaera-espedienteak. Mugimen-desgaitasunagatik babestutako etxebizitza eskatzeko 890 espediente
zenbatu dira, eta 4.552 etxebizitzarako eskubide subjektiboagatik.
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7. Hobetzeko gomendioak
Aztertutako datuak eta Etxebiden izena emandako biztanleriaren eta babes publikoko etxebizitzaren
esleipendunen iritzia kontuan hartuta, Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua hobetzeko zenbait gomendio
ematen dira jarraian:
1. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ARRETARI EUSTEA
 EUSKADIN DAUDEN ETXEBIZITZA BABESTUEI ETA ETXEBIZITZA-PROGRAMEI BURUZ EMANDAKO
INFORMAZIOA HANDITZEA.
 BERRITZE-PROZESUARI BURUZ EMANDAKO INFORMAZIOA INDARTZEA, BAI ETA 2 URTEKO
EPEAN BERRITZEKO BETEBEHARRA ERE.
 ETXEBIDEREN ETA HERRITARREN ARTEKO KOMUNIKAZIO-MAILARI EUSTEA, KOMUNIKAZIOA
ETA IZAPIDETZE ELEKTRONIKOA SUSTATUZ.
 ARRETA PERTSONALIZATUA INDARTZEA ETA ETXEBIZITZAKO LURRALDE-ORDEZKARITZETAN
EGINDAKO ESKAEREN EBAZPENA HOBETZEA.
 ARRETA BEREZIA ESKAINTZEA BIZI DIREN ETXEBIZITZAREN ORDAINKETEI AURRE EGITEKO
ZAILTASUNAK DITUZTEN ETXEBIZITZA BABESTUEN ESKATZAILEEI, ETA, BEREZIKI, COVID-19AREN
ONDORIOZ DIRU-SARRERAK GALDU DITUZTEN BIZTANLEEI.
2. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESLEIPEN- ETA JARRAIPEN-SISTEMA HOBETZEA
 ETXEBIZITZA BABESTUAK ESLEITZEKO PROZESUEI BURUZKO INFORMAZIOA HANDITZEA.
 ESLEITUTAKO ETXEBIZITZAN HAUTEMANDAKO GORABEHERAK ETA ARAZOAK KONPONTZEKO
SISTEMA AZTERTZEA ETA HOBETZEA.
 ARRETA BEREZIA JARTZEA ALOKAIRUKO PARKE BABESTUAN BIZI DIREN BIZTANLEEI,
ZAILTASUNAK BAITITUZTE ETXEBIZITZAREN ORDAINKETEI AURRE EGITEKO.
 ESLEITUTAKO ETXEBIZITZA BABESTUAREN KONTROLARI EUSTEA ETA EGINDAKO KONTROLPROZESUEI BURUZKO INFORMAZIOA ETA ZABALKUNDEA HOBETZEA.
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