
Proposamenar
en zk. Proposamena Proposamenaren 

iturria

2013-2016ko 
Etxebizitza 
Bideratzeko 

Planean jasotzen 
da?

Onartutako 
proposamena; 

EBPren 
hasierako 

zirriborroan egon 
ez arren EBPn 
sartu dena edo 
sartuko dena

Onartutako 
proposamena; 

EBPren 
hasierako 

zirriborroan 
bazegoena.

Onartu ez den 
proposamena, 

gutxiengo baten 
iritzia delako

Onartu ez den 
proposamena, 

Etxebizitza 
Sailburuordetzar
en eskumenekoa 

ez delako

Onartu ez den 
proposamena, 

arrazoik 
legalengatik, 

ekonomikoengati
k edo bestelako 
arrazoiengatik

1 70 urtetik gorako pertsonen jabetzako etxebizitzak Administrazioaren esku uzte, irisgarritasun-arazoa
dituzten edo ez dituzten alokairuzko etxebizitzak eskura ditzaten Eragile adituak Bai

2
Etxebizitzen banaketa erraztea, hobarien, desgrabazioen eta laguntzen bidez
Horrela, industriako eta merkataritzako lokaletan/nabeetan gazteentzako edo mugikortasuna mugatuta duten 
pertsonentzako etxebizitzak (solairuko lokalak) egingo lirateke

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

3 Industriako eta merkataritzako lokaletan/nabeetan (beheko solairuko lokaletan) gazteentzako edo
mugikortasuna mugatuta duten pertsonentzako etxebizitzak egiten laguntzea

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

4 Erosteko aukera barne hartzen duen alokairua bultzatzea. Eragile adituak Bai

5 Pisu txikien eskaintza areagotzea: pertsona bakarrarentzat edo bi pertsonarentzat, eta logela bakarrarekin. Eragile adituak Bai

6 Etxebizitza hartuko duen pertsonaren arabera egokitu ahal izango diren etxebizitza babestuak eskaintzea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

7 Cohousing delako aukera eskaintzea hirugarren adinekoei eta gazteei. Eragile adituak Bai
8 Erakundeen eta udaletako gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza areagotzea. Eragile adituak Bai

9 Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emango duten pertsonek ezarrita dauden baldintzak betetzen
dituztela egiaztatzea. Eragile adituak Bai

10 Ikuskapen-lan gehiago egitea, adjudikazioduna edo maizterra esleitutako etxebizitzan bizi dela egiaztatzeko. Eragile adituak Bai

11 Babestutako etxebizitzak adjudikatzean etxebizitza dagoen udalerriko biztanleei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

12 Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean dibortziatuei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

13 Etxebizitza babestuak adjudikatzean Etxebideko erregistro-antzinatasunari lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

14 Etxebizitza babestuak adjudikatzean etxea uztera behartutako pertsonei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

15 Etxebizitza babestuak adjudikatzean 45 urtetik gorako langabetuei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

16 Etxebizitza babestuak adjudikatzean bakarrik egon arren familia-karga duten emakumeei lehentasuna
ematea.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

17 Etxebizitza babestuak adjudikatzean pertsona desgaituei eta langabetuei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

18 Etxebizitza babestuak adjudikatzean langabetuei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

19 Etxebizitza babestuak adjudikatzean mugigarritasun geografikoko arazoak dituzten pertsonei lehentasuna
ematea.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

20 Etxebizitza babestuak adjudikatzean haien kargura adingabeak dituzten bizikidetza unitateei lehentasun
ematea.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

21 Etxebizitza babestuak adjudikatzean pertsona bananduei edo dibortziatuei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

22 Etxebizitza babestua adjudikatzean familia-karga duten (adingabeak eta/edo adinekoak kargura dituzten
pertsonei lehentasuna ematea.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

23 Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean guraso bakarreko familiei lehentasuna ematea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

24
Bereizita baloratzea beharrizanak eta diru-sarrerak
Arau orokorretik salbuetsita egon daitezkeen kasu berezi batzuk ezartzea, horretarako teknikari espezializatu 
baten (adibidez, gizarte-langileen) txostena eduki behar dela eskatuz

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

25 Etxebizitza babestuak adjudikatzean lehentasunik ez ematea jagoletza partekatua duten pertsonei, beha
beste baliabide ekonomikorik ez badute

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

26 Etxebizitza babestuak adjudikatzean lehentasuna ematea etxebizitzan oztopo arkitektonikoak dituzte
adineko autonomoei.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

27
Enkante judizial bidez etxebizitzen jabetza hartu duten banku entitateak etxebizitza horiek Administrazioare
esku uztera behartzea, honek alokairu soziala eskain diezaien etxea utzi behar izan duten familiei edo 
egoera ekonomiko larrian dauden familiei

Eragile adituak ez
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28
Eusko Jaurlaritzak bitartekari-lanak egitea jabeen eta finantza erakundeen artean, etxebizitzen jabee
hipoteka ordaindu ezin badute etxebizitzatik joan beharrik ez izateko eta alokairua ordainduta etxebizitzan 
jarraitu ahal izateko.

Eragile adituak Bai

29 Eusko Jaurlaritzak eta onuradunak batera finantzatzea Etxebizitza babestua. Eragile adituak Bai

30 Eusko Jaurlaritzaren birgaitzeko finantzaketarako kudeaketa-eredu gehiago ezartzea (adibidez: udalekin
hitzarmenak egitea, funtsak banatuz birgaitzea eta berritzea bultza ditzaten Eragile adituak Bai

31 Alokairuzko etxebizitza babestuak adjudikatzeko prozedura bizkortzea. Eragile adituak Bai
32 EITaren prezioa ezartzean eraikinean bizi diren auzokoen kopurua kontuan hartzea. Eragile adituak Bai
33 Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko araudia betearaztea. Eragile adituak Bai
34 Eraikinen Ikuskapen Teknikoa doakoa izatea. Eragile adituak Bai
35 Herritarrek parte hartzeko prozesuak gardenagoak izatea. Eragile adituak Bai

36
Herritarren ekarpenak kontuan hartzea eta, ahal den neurrian, parte hartzeko prozesuen (inkestak...) bide
gehiengoak eman dituen gomendioak ezartzea. Zehazki, herritarrekin zuzenean kontaktuan jartzea, 
benetako kontaktua izatea

Eragile adituak Bai

37
Prentsaren eta telebistaren bidez zabaltzea herritarrek etxebizitza politiketan parte har dezaketela, eta
horretarako, web jakin batean sartu edo inprimaki bat bete eta doan bidali behar dutela.
Zehazki, edozein igandetan egunkariarekin batera paperezko inkestak banatzea

Eragile adituak Bai

38 Gogobetetasunari buruzko inkestak ematea etxebizitza babestua adjudikatuta duten pertsonei, haien
proposamenak eta beharrizanak zein diren jakiteko Eragile adituak Bai

39 Alokairu babestuko errenta zehaztean maizterren soldata-errenta kontuan hartzea. Eragile adituak Bai

40 Alokairu babestuko etxebizitzei prezio finkoa ezartzea 30 urtetik beherako pertsonak direnean
250 euro. Eragile adituak Bai

41 Alokairu babestuko etxebizitzei prezio finkoa ezartzea 30 urtetik gorako pertsonak direnean: diru-sarreren
%25a. Eragile adituak Bai

42 Alokairu babestuko errentari portzentaje finkoa ezartzea, konpontzeko-prebenitzeko mantentze-lanen" plan
osatzeko eta eraikin bakoitzaren mantenimendua kontratatzeko Eragile adituak Bai

43 ASAP programari publizitate handiagoa ematea. Eragile adituak Bai

44 Etxebizitza partikular bat Bizigune programako alokairu bidezko etxebizitzen zerrendan sartzeko itxaro
denbora murriztea. Eragile adituak Bai

45 Eusko Jaurlaritzaren alokairua sustatzeko programetan jabeari berme gehiago eskaintzea. Eragile adituak Bai

46
Babes ofizialeko etxebizitzak alokairu bidezkoak bakarrik izan beharko lirateke
Proposamen batzuek alokairuak eduki beharreko iraupena zehazten dute:
3 urte; biziarteko alokairua adinekoentzat

Eragile adituak Bai

47 Merkatuan dagoen alokairu babestuko eskaintza gehitzea. Eragile adituak Bai
48 Alokairuaren prezioak merkatu daitezen bultzatzea, alokairuaren kultura zabaldu dadin. Eragile adituak Bai

49 Amaiera-datarik gabeko alokairua ezartzea adinekoentzat, horrela ez dira etengabe aldatzen ibili beha
izango. Eragile adituak ez

50 Erabilera-kooperatibak arautzea. Eragile adituak Bai
51 Alokatzeko kontratu-ereduak ematea eta jabeei aholkuak ematea. Eragile adituak Bai
52 Zerbitzu komunen alokairu konpartitua bultzatzea bakarrik dauden pertsonentzat edo adinekoentzat. Eragile adituak Bai
53 Alokairurako sustapen pribatuko formulak aztertzea, diru-laguntzen bidez eta errentak mugatuz. Eragile adituak Bai

54 Erosteko desgrabazioak ezabatzea, eta horien ordez alokatzeko desgrabazioak eta hobariak ezartzea. Eragile adituak ez

55 Jabea babestea maizterrek ordaintzen ez dutenean edo etxebizitza hondatzen dutenean. Eragile adituak Bai

56 Familia-unitate berriei (kide 1, 2 edo hirukoei) egokitzen zaien alokairu babestuko apartamentu publikoak 
bultzatzea (zuzkidura-apartamentuak), gazteek, adinekoek, ekintzaileek eta abarrek hartuko badituzte.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

57

Alokairu sozial iraunkorra izango duten eta familiaren beharrizanen arabera aldatu ahal izango diren
etxebizitzak eraikitzea.
Familia batek 4-5 kide baditu baina gero 2rekin bakarrik geratzen bada, herri bereko beste etxebizitza batera 
aldatzeko aukera izan beharko luke

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

58 Herritarrak alokairuaren abantailen gainean sentsibilizatzea, kultura aldatu dadin. Eragile adituak Bai

59 Alokairu babestuaren onuradunek duten egoera ekonomikoa kontrolatzea
Proposamen batzuetan adierazi da diru-sarrerak urtero berrikusi beharko liratekeela Eragile adituak Bai

60 Alokairuko etxebizitzen trukea ahalbidetzea, lan-beharrizanen edo tamainaren zioz badira, pertsonen
inguruabarren arabera. Eragile adituak Bai
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61 Gazteei zuzendutako alokairua bultzatzea, gizarte-ekintzaren bat egitearen truke. Eragile adituak ez
62 Unibertsitateko ikasleei ikasturtean zehar etxebizitza bat alokatzeko aukera ematea. Eragile adituak ez

63
Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean behar handiena duten kolektiboei lehentasuna ematea.
Zehazki, behar handiena duten kolektiboek bakarrik eskuratu beharko lituzkete alokatzeko etxebizitza 
babestuak.

Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

64 Babes ofizialeko etxebizitza bat jabetzan hartu duten onuradunen diru-sarrerak berrikustea eta egokitzea. Herritarrak eta 
eragile adituak Bai

65 Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzeko laguntza-programak alokairu babestuari lotzea. Eragile adituak Bai
66 Zona degradatuetako zerbitzuak hobetzea eta horietan zerbitzu berriak ezartzea. Eragile adituak Bai
67 Industriako aurriak berritzea berdeguneetan eta kultura-horniduretan jartzeko. Eragile adituak Bai

68
Etxebizitza birgaitzeko laguntza eskatzeko eta laguntza hori jasotzeko prozedura bizkortzea.
Gaur egun birgaitzeko dauden laguntzak barregarriak dira.
Obra babestuaren erantzun-epeak oso berandu datoz, eta laguntza datorrenerako denbora luzea igaro da.

Eragile adituak Bai

69

Obra pribatiboak bultzatzea, jabeen erkidegoei ematen zaizkien diru-laguntzentzako diru-laguntza/maileg
gehigarriak emanez.
Aldi berean, diru-laguntzak eskuratzeko errenta-eskakizun gutxiago ezartzea erkidegoaren obrarekin batera 
obra pribatiboa ere egiten bada

Eragile adituak Bai

70 Jabeen erkidegoetan irisgarritasun-obrei lehentasuna ematea, energia-eraginkortasuna hobetzeko obren
aurretik. Eragile adituak Bai

71
Banku entitateekin hitzarmenak egitea, birgaitzeko obretarako interes-tasa oso murriztua duten kredit
bigunak eman ditzaten.
Mailegu hauek errentan banaka desgrabatzeko modukoak izan beharko lirateke

Eragile adituak Bai

72 Birgaitzeko Hirigintza Sozietateek parte-hartze handiagoa izatea etxebizitza birgaitzeko eta hiria
biziberritzeko prozesuetan Eragile adituak Bai

73 Gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten familiei ere ematea diru-laguntzak jasotzeko aukera (orain
gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak izan daitezke) Eragile adituak Bai

74 Hutsik dauden etxebizitzak alokairu babestuarekin emateko birgaitze-lanetarako laguntzen programa
ezartzea. Eragile adituak Bai

75 Etxebizitza eskatzen duten pertsonen dagokion urteko diru-sarrerak kontuan hartzea, eta ez aurreko
urtekoak. Eragile adituak ez

76 Elkarren artean odol-ahaidetasunik edo ezkon-ahaidetasunik ez duten pertsonek etxebizitza ba
konpartitzeko aukera ezartzea Eragile adituak Bai

77 Hutsik dauden BOEk alokatzeko BOE moduan jartzea. Eragile adituak Bai
78 Hutsik dauden etxebizitzen zentsua egitea. Eragile adituak ez
79 Hutsik dauden etxebizitzei OHZ gehitzea. Eragile adituak Bai

80
Hutsik dauden etxebizitzen jabeei laguntza ekonomikoak ematea, etxebizitza horiek birgaitzeko eta, horrela
alokairuan jartzeko. Eragile adituak Bai

81 Hutsik dauden etxebizitzak dituztenei zerga-zigorra ezartzea. Eragile adituak ez
82 Hutsik dauden etxebizitzen jabeak sustatzea. Eragile adituak Bai

83
Eusko Jaurlaritzak bitartekari-lanak egitea maizterren eta etxebizitza hutsen jabeen artean, hilekoa
ordaintzen ez dituztenean sortutako arazoetan. Eragile adituak Bai

84

Soilik igotzea zergak hutsik egonda egoera onean dauden etxebizitzei (Energia Ziurtagiriaren bidez
ziurtatuz).
ez igotzea zergak etxebizitza guztiei.
Eragile adituak

Eragile adituak ez

85 Babes ofizialeko etxebizitzen baldintzak hobetzea (isolamendu akustikoa). Herritarrak Bai
86 Baserriak birgaitzea eta bordak egokitzea, alokatzeko eraberrituz. Herritarrak Bai

87
Etxebizitza babestua alokatu ahal izateko mugak gainditzen dituzten pertsonei erosteko aukera ematen due
alokairua eskaintzea. Herritarrak Bai

88
Alokairu erregimeneko etxebizitza eskuratzea, eta alokairuak ordaindutzat ematea erosteko aukera
baliatzerakoan. Herritarrak Bai
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89
Mailakako alokairua, pertsona bakoitzak hilero alokairuko kuota gehi erosketara bideratutako zenbateko bat
ordaintzea. Ordainketak zuzen betetzen ez baditu, erosteko aukera galduko du, baina ordura arte
inbertitutako dirua itzuli egingo zaio. 

Herritarrak Bai

90 Ordaindutako alokairuak edo gutxienez horien %50 itzultzea, erosten ez bada. Herritarrak Bai

91
Etxebizitza babestuetan erosteko aukera ematen duen alokairua sustatzea, merkatu librean jabetzan erostea
ezinezko egiten duten errentak dituzten taldeei (diru-sarrerak 50.000 €/urtean-bizikidetza unitatea baino
txikiagoak direnean).

Herritarrak Bai

92 Leasing motako alokairua 5-6 urtez; erosterakoan, ordaindutako alokairua gordailu gisa zenbatuko da. Herritarrak Bai

93 Erosteko aukera ematen duen alokairua sustatzea, gazteek gurasoen etxetik alde egitea errazteko neurri
gisa (lan bizitzaren hasieran diru-sarrera txikiagoak eta handik urte batzuetara erosteko aukera gehiago).

Herritarrak Bai

94
Erosteko aukera ematen duen alokairua, alokairua ordainduz, eta handik 6 urtera erostea ala ez,
ordaindutakoren %50 kenduz. Herritarrak Bai

95
Alokairu erregimenean babes ofizialeko etxebizitza bat esleitu aurreko urteetan ordaindutako alokairuen
historikoa aintzat hartzea. Herritarrak Bai

96 Erosteko aukera ematen duen alokairua gazteentzat, gehienez diru-sarreren %20 hartuko duten alokairuekin. Herritarrak Bai

97
Erosteko aukera ematen duen alokairua maizterrentzat, Bizigune programan. Eusko Jaurlaritzak
errentatzailearen pisua erostea, eta maizterrak jabetza gobernuari ordaintzea, alokairu modura. Herritarrak ez

98 BOE alokatzea, erosteko aukerarekin, bikote gazteentzat. Herritarrak Bai

99
Bolada batez alokairuan bizi ondoren, erosteko aukera izatea, familiak ahal badu. Bestela, alokairuan
jarraitzea. Herritarrak Bai

100
Adjudikaziodunak etxebizitza horretan 5 urte badaramatza alokairuan bizitzen, etxebizitza hori erosteko
aukera ematea. Herritarrak Bai

101
Alokairuan 5 urte igaro eta gero, erosteko aukera ematea, 5 urteetan emandako ekarpenen %70/80
deskontatuz. Herritarrak Bai

102 Maizterren egoera ekonomikoak hobera egiten badu, erosteko aukera ematea. Herritarrak Bai

103
Erosteko aukera ematen duen alokairua, betiere erosterakoan inbertitutakoaren %100 edo ia dena
deskontatzen bada. Herritarrak Bai

104 Erosteko aukera ematen duen alokairua, krediturik lortu ez bada. Herritarrak Bai
105 Gazteentzat gurasoen etxetik alde egiteko laguntza berrezartzea. Herritarrak Bai
106 Pertsonen egoera ekonomikoen araberako laguntzak ematea. Herritarrak Bai
107 Berritze lanak egiteko laguntzak ematea. Herritarrak Bai
108 Ama ezkongabeei laguntzak ematea. Herritarrak Bai
109 Lanik ez duten pertsonei laguntzak ematea, etxebizitza duin bat eskuratu ahal izateko. Herritarrak Bai
110 Gurasoen etxetik alde egin behar duten gazteei eta familiei laguntzak ematea. Herritarrak Bai

111
35 urtetik beherako gazteei gurasoen etxetik alde egiteko laguntzak ematea, alokairu sozialerako eta
erosteko. Herritarrak Bai

112 Guraso bakarreko familiei laguntzak ematea. Herritarrak Bai

113
Laguntza ekonomikoak gaitzea, zenbait berritze lan egiteko, esaterako efizientzia energetikoa hobetzeko
leihoak aldatzeko, galdara efizienteagoak, etab., etxebizitza Etxebideren bitartez alokairuan jarriko duten 
jabeentzat. 

Herritarrak Bai

114 Etxebideren webgunea argitzea eta galderak egiteko atal zehatz bat ezartzea. Herritarrak Bai
115 Postontzien bidez komunikazioa hobetzea (maizago eta azkarrago erantzutea). Herritarrak Bai
116 Alokairuan dauden etxebizitzen egoera bermatzea. Herritarrak Bai
117 Herritarrak Bai
118 Herritarrak Bai
119 Etxebizitzak berritu behar izatea eta gutxienez B energia kalifikazioa izatea. Herritarrak Bai

120
Alokatzeko babes ofizialeko etxebizitzetan gutxieneko etxetresna elektrikoak jartzea: arropa garbigailua
hozkailua, bitrozeramika… Herritarrak Bai

121
Belaunaldien arteko elkarbizitzarako etxebizitzetarako espazioa erraztea. Elkarrekin bizi diren pertsona
nagusiek eta gazteek espazioa behar dute bizikidetza egokia izan dadin. Herritarrak Bai

122 Gazte ezkongabeentzat apartamentu txikiak eskaintzea. Herritarrak Bai

Bertan bizitzeko baldintzak betetzen ez badira, pisuan egin beharreko berritze lanen zenbatekoa maizterrari 
eskatutako dirutik kentzea (bainugelan obra egitea/berritzea, sukaldea…). 
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123 Gazteentzako logela bakarreko etxebizitzak eskaintzea. Herritarrak Bai
124 Behealdeetan pertsona nagusientzat etxebizitzak erreserbatzea. Herritarrak Bai

125
Pertsona nagusientzat etxebizitza egokituak eskaintzea: bainugela erosoak eta sarbide seguruak (aldapak
barandak, igogailuak…). Herritarrak Bai

126 Gaixoei egokitutako etxebizitzak eskaintzea. Herritarrak Bai

127
Gurasoen etxetik alde egin nahi duten 20 eta 30 urte arteko gazteentzat minipisuak eskura jartzea
alokairuan (guraso bakarreko familiak edo bikoteak). Herritarrak Bai

128 Etxebizitza alokatuen mugikortasun handiagoa. Etxebizitza babestuak dituzten pertsonen artean etxebizitzak 
trukatzea ahalbidetzea, auzoz aldatzea, etxebizitzak premietara egokitzea posible izan dadin

Herritarrak Bai

129 Herritarrak Bai
130   Herritarrak Bai

131 Eraikuntza berriko etxebizitzetan, lehen solairua pertsona nagusientzat erreserbatzea, azken solairua 
gazteentzat, egongela eta sukaldeak partekatuz, eta erdiko solairuak familientzat. Txandakako alokairuak.

Herritarrak Bai

132
Adjudikaziodunaren edo maizterren egoera aldizka berrikustea, etxebizitza babestu bat eskuratzeko
betekizunak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko eta balizko iruzur egoerak saihesteko. Herritarrak Bai

133
Alokairu erregimenean etxebizitza babestu bat eskuratzeko betekizunak betetzen direla zorrotz kontrolatzea
egoera aldatu dela egiaztatuz gero, alokairua egokitu egingo da. Herritarrak Bai

134 Ikuskaritza lana areagotzea, adjudikazioduna edo maizterra esleitutako etxebizitzan bizi dela egiaztatzeko. Herritarrak Bai

135 Ikuskari talde bat sortzea, BOE adjudikaziodunen egoera egiaztatzeko, iruzur egoerak saihesteko. Herritarrak Bai
136 Etxebizitza babestuekin espekulatzearen aurkako zigorrak ezartzea. Herritarrak Bai
137 Iruzurra jazartzea alokairu babestuan, gehiegizko okupazioa saihesteko. Herritarrak Bai

138
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emango duten pertsonek ezarritako betekizunak betetzen
dituztela kontrolatzea. Herritarrak Bai

139 BOEak irizpideei jarraiki esleitzea kontrolatzea: entxufismorik ez.  Herritarrak Bai

140
Bigarren eskuko BOEen salmenta kontrolatzea, salmentaren prezioa Eusko Jaurlaritzaren tasazioa baino
altuagoa baldin bada. Herritarrak Bai

141
Lokalak etxebizitza gisa gaitzea erraztea, gobernuak bermatutako maileguen bitartez. Familien eta
zonaldeen balorazio zirkunstantziala eta peritala egin ondoren. Herritarrak Bai

142 Behealdeak edo lokalak babes ofizialeko etxebizitza gisa eskaintzea. Herritarrak Bai

143 Etxebiden babes ofizialeko etxebizitza onuradunen zerrendetan inskribatuta urte gehien daramatzatenei 
babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea: 5 urte, 5 urte baino gehiago, 10 urte baino gehiago.

Herritarrak Bai

144
Bizikidetza unitateko kideen kopuruaren arabera lehenestea babes ofizialeko etxebizitza esleitzea eta
etxebizitza horren ezaugarriak. Herritarrak Bai

145 Soilik alokairu erregimeneko etxebizitza eskatzen dutenak lehenestea. Herritarrak Bai

146
Udalerrian 10 urte baino gutxiago lanean daramatzaten pertsonei babes ofizialeko etxebizitzen zozketan
parte hartzeko aukera ematea. Herritarrak Bai

147
Egoerak modu pertsonalizatuan aztertzea, BOE eskuratzea zehazterakoan. Pertsonen beharrizan
zehatzetara egokitzea eta malgutasun gehiago. Herritarrak Bai

148
Pertsona eskatzaile bakoitzaren puntuazioa ezartzea, inguruabar zehatzak aintzat hartuz, Etxebide
zerrendetan izena eman zuenetik igarotako urteak haztatuz. Herritarrak Bai

149 Zenbait adjudikaziori uko egiten dioten pertsonei zigorra ezartzea Herritarrak Bai
150 Administrazioaren eskutik, alokairu edo erosketa/hipotekaren finantzaketa bateratuaren alde Herritarrak Bai

151
Hipotekarako kreditu lineak ezartzea baldintza hobeekin, edo etxebizitza erosteko finantzaketarako
laguntzak. Herritarrak Bai

152
Abalak eta bermeak eskaintzea, finantzaketa eskuratzea errazteko, edo finantza entitateekin negoziatutako
akordioen bitartez, finantza baldintza bereziak eskaintzeko finantzaketa lortzeko aukera gutxien dituzten 
kolektiboentzat.

Herritarrak Bai

153
Maizterraren finantza egoerak okerrera eginez gero, finantzaketarako neurriak edo laguntzak ezartzea
alokairuaren %50eko laguntza emanez. Herritarrak Bai



Proposamenar
en zk. Proposamena Proposamenaren 

iturria

2013-2016ko 
Etxebizitza 
Bideratzeko 

Planean jasotzen 
da?

Onartutako 
proposamena; 

EBPren 
hasierako 

zirriborroan egon 
ez arren EBPn 
sartu dena edo 
sartuko dena

Onartutako 
proposamena; 

EBPren 
hasierako 

zirriborroan 
bazegoena.

Onartu ez den 
proposamena, 

gutxiengo baten 
iritzia delako

Onartu ez den 
proposamena, 

Etxebizitza 
Sailburuordetzar
en eskumenekoa 

ez delako

Onartu ez den 
proposamena, 

arrazoik 
legalengatik, 

ekonomikoengati
k edo bestelako 
arrazoiengatik

154
Eusko Jaurlaritzak bitartekari lanak egitea hipoteka negoziatzerakoan, erosleari azalpenak, gomendioak eta
orientabideak emanez. Herritarrak Bai

155 Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatzea Kutxabankekin, esklusiboki BOEetarako kreditu bat sortzeko. Herritarrak Bai

156
Nire ustez, Eusko Jaurlaritzak eta banketxeek sinergia bilatzeko unea dagoeneko iritsi da, banketxee
dituzten pisu guztiei irtenbide bat emateko sinergia, alegia; berdin dit alokatzeko edo saltzeko pisuak diren, 
baina uste dut pisu horiek partikularrenak bezain garrantzitsuak direla.

Herritarrak Bai

157
BOEak esleitzeko prozesuari buruzko informazioa eta gardentasuna gehitzea: informazio gehiago
betekizunei buruz, zerrendak, adjudikazio prozesuak, lehentasuna duten kolektiboak, alokairu zerrendak, 
etab.

Herritarrak Bai

158
Sistemari azkartasun, eraginkortasun eta efizientzia gehiago ematea: (BOEak esleitzerakoan burokrazia
oztopoak ezabatzea). Herritarrak Bai

159
Etxebizitza babestuen parke publikoa kudeatuko duen erakunde arina sortzea; aurreikuspenen arabera
etorkizunean parke hori handitu egingo da. Herritarrak Bai

160
Existitzen diren etxebizitza zerbitzuak zentralizatzea (esaterako Alokabide, Visesa, udal zerbitzuak),
esfortzuak hobetzeko eta bikoiztasunak saihesteko. Herritarrak Bai

161
Alokairurako leihatila bakarra sortzea, etxebizitzako sail arina sortuz, maizterren eta errentatzaileen artean
bitartekari gisa jarduteko. Herritarrak Bai

162
Existitzen diren plataforma teknologikoen aukerak ahal bezainbeste aprobetxatzea; horretarako, plataforma
digital irisgarriagoak sortzea, intuitiboagoak eta paper gutxiagorekin etxebizitzak eskuratzeko, dela 
alokatzeko, dela erosteko, joan-etorriak saihesteko.

Herritarrak Bai

163 Alokairuko etxebizitzak esleitzeko prozesuei buruzko informazio gehiago:  zerrendak argitaratzea... Herritarrak Bai

164
Erakundeen arteko lankidetza gehiago, BOEak esleitzeko prozesua azkartzeko (esaterako, gizarte
zerbitzuen arteko komunikazio gehiago). Herritarrak Bai

165 Arreta pertsonalizatua eskaintzea BOEak esleitzeko prozesuan zehar. Herritarrak Bai

166
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatuta jarraitzeko irizpideak malgutzea, ordaintzea ezinezkoa
delako esleitutako etxebizitza bati uko eginez gero (esaterako, krediturik ez izatea). Herritarrak Bai

167 Etxebizitza Sailaren tamaina eta baliabide ekonomikoak handitzea. Herritarrak Bai
168 Babes ofizialeko etxebizitza berrien eskaintza handitzearen alde. Herritarrak Bai

169 Etxebizitzen kooperatiba eredu bat garatzea, Danimarkako eredutik abiatuz; hala, 18 urtetik aurrera pertsona 
bat premien arabera etxebizitza bat ematen duen etxebizitza kooperatiba bateko kide bihur daiteke.

Herritarrak Bai

170 Etxebizitza egokituen eskaintza handitzea. Herritarrak Bai

171 Etxebizitzak sustatzeko kooperatibak sortzea, etxebizitza bat jabetzan eskuratu nahi duten herritarrentzat. Herritarrak Bai

172
Babes ofizialeko etxebizitzak premia gehien duten zonaldeetan eraikitzea lehenestea (esaterako
ezkerraldean, langabezia altuagoa delako, biztanle gehiago dagoelako, eta, horrenbestez, etxebizitza 
eskuratzeko laguntza premia handiagoa, Uribe Kostan).

Herritarrak Bai

173
Alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza areagotzea. Proposamen batzuetan lekua
zehaztu dira: Donostia, Getxo… Herritarrak Bai

174
EIT egiteko diru-laguntzak ematea. Proposamen batzuetan zehaztu da Eusko Jaurlaritzak eta jabeen
erkidegoak prezioa erdi bana ordaintzea. Herritarrak Bai

175 EIT egiteko bakarkako diru-laguntzak eskaintzea, erkidegoko jabe bakoitzaren diru-sarreren arabera. Herritarrak Bai

176 EITren prezioa eraikinaren tamainaren eta bertan bizi diren bizilagun kopuruaren arabera ezartzea. Herritarrak Bai

177 EITk duen garrantziaz sentsibilizatzea, herritarren bizi kalitatea hobetzeko eta segurtasuna hobetzeko. Herritarrak Bai

178 EIT egiten ez duten jabeen erkidegoak kontrolatzea eta isunak jartzea. Herritarrak Bai

179
Jabetza erregimenean erosteko eskubidea ahalbidetzea, eta ez azalera eskubidea, betiere etxebizitza
babestua arautzen duten gainerako hizpaketak errespetatuz. Herritarrak Bai

180 Herritarren parte hartze zabalagoa ahalbidetzea etxebizitza politikan aldaketak egiterakoan. Herritarrak Bai
181 Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren blogean herritarren parte hartzea ahalbidetzea. Herritarrak Bai
182 Herritarren parte hartzea modu iraunkorrean ahalbidetzea. Herritarrak Bai
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183
Herritarrek parte hartzeko kanalak ahalbidetzea (idatziz, ahoz, modu elektronikoan), teknologia berrietara
ohituta ez dauden jabe edo maizter nagusien parte hartzea errazte aldera. Herritarrak Bai

184 Parte hartze prozesuen emaitzen feedbacka jasotzea:  Eusko Jaurlaritzak aditzera ematea herritarrek 
igorritako proposamenekin zer egin den.  Informazioa pertsona parte hartzaileei igortzea proposatu da.

Herritarrak Bai

185
Atal bat prestatzea, BOE baten onuradunek etxebizitza horietan bizi izan diren artean izandako
esperientziaren balorazioa jasotzeko (antzemandako arazoak, puntu positiboak…). Herritarrak Bai

186
Etxebizitza eta hirigintza politikan adituak diren pertsonek osatutako batzorde bat (sustatzaileak, arkitektur
arloko profesionalak, etab.) eta herritarren batzorde bat (herritarren plataformak) sortzea, etxebizitza politika
diseinatzen kolabora dezaketenak.

Herritarrak Bai

187
Herritarrek parte hartzeko kultura sustatzea, alderdi bikoitza izango duena: herritarren eskubidea eta
betebeharra. Herritarrak Bai

188 Etxebizitzarik ez duten pertsonentzat herritarren parte hartzerako prozesuak maizago abiaraztea. Herritarrak Bai

189
Talde zehatz batzuen (GKEak, kontsumitzaileen elkarteak eta talde ekologistak) parte hartzea erraztea eta
haiek igorritako proposamenak bereziki aintzat hartzea. Herritarrak Bai

190 Herritarrei inkestak egiteko maiztasuna areagotzea. Herritarrak Bai

191
Etxebizitza politikei buruzko bileretan Etxebiden izena eman duten pertsonen ordezkaritza izatea, Etxebizitz
Sailburuordetzak entzun ditzan. Herritarrak Bai

192 Etxebiden izena eman ez duten pertsonek parte hartzea erraztea. Herritarrak Bai

193
Etxebiden izena eman ez duten pertsonek herritarrek parte hartzeko prozesuetan parte hartzeko aukera
ezabatzea. Herritarrak Bai

194 Hobekien baloratutako iritzi edo iradokizunak aipatutako plataformetan argitaratzea. Herritarrak Bai

195
Administrazioaren eta herritarren arteko harreman zuzenagoa eta pertsonalagoa sustatzea (bisita
pertsonalizatuak etxebizitzetara, herritarren errealitatearen berri zuzenean izateko). Herritarrak Bai

196
Herritarrei arreta eskaintzen dieten Administrazioko langileek prestakuntza eta ezagutza zehatz handiagoa
izatea. Herritarrak Bai

197
Babes ofizialeko etxebizitzen prezioa jaistea (gai horri buruzko proposamen ugari; hala ere, ez da
txikitzearen ehunekorik zehaztu). Herritarrak Bai

198 Etxebizitzaren prezioa jaistea pertsonek obrak edo berritze lanak egitearen truke. Herritarrak Bai

199
Etxebizitzaren egoeraren araberako prezioa ezartzea babes ofizialeko etxebizitzei (altzariz hornituta egon ala
ez). Herritarrak Bai

200 Eusko Jaurlaritzak BOE-en prezio bat ezartzea urtero eta betiko, espekulazioa eragozteko. Herritarrak Bai

201 Etxebizitzan bizi diren pertsona guztien diru-sarreren baturaren araberako alokairu prezioak ezartzea. Herritarrak Bai

202 Etxebizitza babestuen alokairuen prezioa jaistea. Herritarrak Bai

203 Alokairuen prezioak berrikustea, maizterren egoera ekonomikoetara egokitzeko. Berrikusteko 
aldizkakotasunari dagokionez proposamen hauek jaso dira:  urtero, bi urterik behin, bost urterik behin.

Herritarrak Bai

204
Alokairua maizterraren diru-sarreren ehuneko jakin bat baino handiagoa ez izatea ezartzea. Honako
proposamen hauek jaso dira: ez dadin izan %15, %20, %25 edo %30 baino handiagoa. Herritarrak Bai

205 Etxebizitza babestuen alokairuen prezioa jaistea: 400-500 euro, 300-400 euro, 200 euro hilean/pertsona, 
250 euro hilean/pertsona, 400 eurotik behera, 550 euro, 250-350 euro, 150-200 euro.

Herritarrak Bai

206 Alokairu babestuko etxebizitzetan leasing delakoa eskaintzea. Herritarrak Bai

207
ezabatzea erkidego gastuak, OHZ ordaintzea, ura, berokuntza, aseguru poliza, Etxegintzako alokairuetako
alokairuekin korrelazioan jartzea. Herritarrak Bai

208 Alokairuen prezioa diru-sarreretara egokitzea. Herritarrak Bai

209
Parte hartzeko aldi luzeagoa ezartzea, denbora gehiago emanez inkestei erantzuteko, foroetan parte
hartzeko, etab. Herritarrak Bai

210 Gai gehiago lantzea eta galdera irekiagoak egitea. Herritarrak Bai
211 Inkesta laburragoak egitea. Herritarrak Bai
212 Parte hartzeko prozesu irekiei buruz informatzea baliabide desberdinetan (irrati eta telebista). Herritarrak Bai

213 Babes ofizialeko etxebizitzek lehentasunez edo esklusiboki alokairu erregimenekoak izan beharko dute. Herritarrak Bai
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214 Alokairua bultzatzeko zerga pizgarriak ezartzea: jabeentzat eta maizterrentzat. Herritarrak Bai

215
Arrazoi pertsonalak edo lan arlokoak direla medio, mugikortasun geografikoaren eraginpean dauden
pertsonek babes ofizialeko etxebizitzak alokatu ahal izatea erraztea. Herritarrak Bai

216 Bizigune programaren markoan alokairuko etxebizitzen bizigarritasun baldintzak egiaztatzea eta bermatzea. Herritarrak Bai

217 Alokatzeko etxebizitzen eskaintza handitzea. Herritarrak Bai
218 Babes ofizialeko etxebizitzak alokatuz, gazteek gurasoen etxetik alde egitea erraztea. Herritarrak Bai

219
Talde zehatz batzuei alokatzeko BOEak esleitzea lehenestea: EAEko gazte langabeak, bakarrik dauden
pertsonak edo guraso bakarreko familiak edo aitortutako diru-sarrerarik gabeko ama ezkongabeak, 
utzarazpena pairatu duten familiak, langabeak, gazte lagunak, etab.

Herritarrak Bai

220
Jabetza erregimeneko babes ofizialeko etxebizitza bat beste pertsona batzuekin partekatu ahal izatea
alokairu erregimenean. Herritarrak Bai

221 Administrazioak jabeen eta maizterren artean bitartekari gisa jardun ahal izatea Herritarrak Bai
222 Frantziako eredua inportatzea, gazteen alokairua sustatzeko. Herritarrak Bai

223
Alokairu sozialeko enpresaren figura sortzea, enpresa etxegileek sortutako aktiboak, gaur egun erabiltzen e
direnak, nolabait baliatu ahal izateko eta baldintza onetan merkaturatu ahal izateko, bai enpresentzat, bai 
maizterrentzat.

Herritarrak Bai

224

Herritarrentzat publizitate eta sentsibilizazio kanpainak martxan jartzea, alokairuak eskaintzen ditue
abantailen berri emateko eta aukera zentzudun bakarra erostea zela zioen orain arteko 
eredu/pentsamoldearen ondorioak azaltzeko. Hipoteken ondorioz zorpetzearen arriskuen gainean 
ohartaraztea.

Herritarrak Bai

225 Zuzkidura alokairua sustatzea. Herritarrak Bai
226 Hasieran erosteko eskaini eta saldu ez diren babes ofizialeko etxebizitzak alokairuan eskaintzea. Herritarrak Bai

227 Etxebizitza bat enbargatuz gero, alokairu sozialean jartzea ahalbidetzea, jabeari etxea utzarazi aurretik. Herritarrak Bai

228 Erosteko erregimenaren baldintzak malgutzea. Herritarrak Bai

229
Depresio ekonomikoak latzen jo duen lekuetan etxebizitza eskuratu ahal izatea sustatzea, ingurua
berraktibatu eta suspertzeko (adibidez: Otxarkoaga, Rekalde, Zorrotza). Herritarrak Bai

230
Zonalde behartsuenetan (herrietan, esaterako) etxebizitzen proiektu berriak beste erakunde batzuekin bater
kudeatzea. Herritarrak Bai

231 Hiriak premia bereziak dituzten pertsonentzat egokitzea. Herritarrak Bai
232 Zona degradatuetan parkeak, aisialdi zonak etab. sortzea. Herritarrak Bai
233 Auzo degradatuetan BOEak eraikitzea areagotzea. Herritarrak Bai

234
Sakelako telefonoetarako aplikazioak diseinatzea, herritarrek kasuan kasuko auzoetako hiri kalteen berr
emateko, arduradunei argazkiak igorriz. Herritarrak Bai

235 Arkitektura interes bereziko zonaldeetan laguntzak ematea. Herritarrak Bai
236 Hiriaren birgaikuntza eta birsorkuntzarako zerga pizgarriak eskaintzea. Herritarrak Bai
237 Berriak eraiki beharrean, etxebizitzak birgaitzea sustatzea. Herritarrak Bai
238 Diru-laguntzak handitzea eta horiek jaso ahal izateko gehienezko zenbatekoa areagotzea. Herritarrak Bai

239 Etxebizitzak birgaitzeko %100eko diru-laguntzak ematea pertsona nagusiei, baliabide ekonomikorik ez duten 
edo baliabide gutxi dituzten pertsonei (LGS-Lanbide arteko Gutxieneko Soldatatik beherakoak).

Herritarrak Bai

240 Etxebizitza aldatzea erraztea eraikinean igogailu bat instalatzea teknikoki ezinezkoa denean. Herritarrak Bai

241
Herritarrak sentsibilizatzea, etxebizitzak zaindu eta mantentze-lanak egiteko beharrari dagokionez, eta
etxebizitzak hobetzeko dauden diru-laguntza eta balizko baliabideak (teknikoak eta ekonomikoak) gehiago 
zabaltzea.

Herritarrak Bai

242 Ondare historikoko balioa duten eraikinak birgaitzeko egutegi/kronograma bat ezartzea. Herritarrak Bai
243 Baldintza ekonomiko prekarioetan dauden pertsona nagusientzat birgaitze plan zehatz bat ezartzea. Herritarrak Bai

244
Birgaitzea bultzatzea enplegua sustatzeko neurri gisa. Birgaitzea egingo den zonaldeko langabeak izate
zehaztu da zenbait proposamenetan. Herritarrak Bai

245
Birgaitzeko diru-laguntzak interes baxuko banku kredituekin osatzea, etxebizitzetako pertsona jabeei zei
erkidegoei emandakoak. Herritarrak Bai

246
Berokuntza edota ur bero zentrala duten erkidegoek kontagailu indibidualak jartzea bultzatzea, laguntze
bitartez. Herritarrak Bai
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247
Etxebizitza publikoen alokairuaren hileko kuotaren zati bat kutxa batera bideratu beharko litzateke
etorkizunean birgaitze-lanak egiteko, maila pribatuan edota erkidego mailan. Herritarrak Bai

248 Irisgarritasuna sustatzea (oztopoak kentzea: igogailuak, aldapak, etab.). Herritarrak Bai

249
Birgaitzea sustatzea efizientzia energetikoa hobetzeari dagokionez. Proposamen batzuetan zehaztu egin
zen: leihoak aldatzea. Herritarrak Bai

250
Babes publikoa duten etxebizitzen tipologietan sartu ahal izateko errenten gehienezko eta gutxieneko
atalasek aztertzea. Herritarrak Bai

251
Jabetza minoritarioen kasuan, etxebizitzarik ez izateari dagokion betekizuna aztertzea (adibidez, herentzia
jasotako pisu baten jabetzaren ehuneko murriztua). Herritarrak Bai

252 Etxebizitzarik ez izateari dagokion betekizuna ezabatzea higiezinaren % 50etik beherako jabetzen kasuan. Herritarrak Bai

253 BOEak esleitzeko pertsona eskatzaileen egoera ekonomikoa aintzat hartzea. Herritarrak Bai
254 ez bada inor bizi, etxebizitzak alokairuan jartzea. Herritarrak Bai

255
inork erosi ez dituen etxebizitzak, eraikuntza enpresenak, finantza entitateenak, babes ofizialeko etxebizitz
hutsak eta saltzeko eraikitako BOEak alokairuan jartzea. Herritarrak Bai

256
Eusko Jaurlaritzak edo udalek etxebizitza hutsen jabeekin bitartekari lanak egitea, alokatzeko akordioa
lortzeko. Herritarrak Bai

257 Etxebizitza hutsak alokatzeko Eusko Jaurlaritzak bitartekari/kudeatzaile lana egitea. Herritarrak Bai

258 Jabeak, maizterrak edo erosleak harremanetan jartzea eta prezio eta banku baldintza hobeekin saritzea. 
Jabeari etxebizitzaren segurtasuna bermatzeaz Etxebide arduratzea, etxebizitza alokatuta dagoen bitartean.

Herritarrak Bai

259
Eusko Jaurlaritzak etxebizitza hutsen alokairu programak argitaratuko ditu, jabeek programa horren
abantailak uler ditzaten eta alokairua modu positiboan hauteman dadin. Herritarrak Bai

260
Etxebizitza hutsen jabeei publizitatea igortzea (bide desberdinen bitartez: telebista, kartelak etab., “deno
irabaziko dugu” tankerako lelo batekin). Herritarrak Bai

261 Jabeei laguntzak edo diru-laguntzak ematea etxebizitza babestuetarako salmenta edo alokairua errazteko. Herritarrak Bai

262
Jabeak maizterrari baimena ematea pisuan hobekuntzak egiteko, esaterako “bainuontzi bat kentzea pertson
nagusientzako dutxa bat jartzeko.” Herritarrak Bai

263
Etxebizitza hutsak edukitzea zigortzea. Proposamen batzuetan zerga bidez zigortzea zehaztu da (OHZ
igotzea; OHZ bikoiztea, eta hirukoiztea etxebizitza abandonatuta dagoela argi badago; OHZ % 200 igotzea 
bigarren etxebizitza bada). 

Herritarrak Bai

264
Etxebizitza hutsak denbora aldi luze batez, esaterako sei hilabete baino gehiago edo urtebetez, alokatu gabe
dituztenak urteko etxearen balioaren ehuneko jakin batekin zigortzea, eta mailakakoa izatea. 1. urtea = %2; 
2. urtea = %3; 3. urtea = %4; hurrengo urteak %4.

Herritarrak Bai

265
Alokairuko sare sozial bat sortzea, balizko trukeak azkartzeko; pisu hutsak okupatzeko edo okupatuta ego
arren utzi nahi diren pisuen izapidetze lanak azkartu ahal izateko. Herritarrak Bai

266 inori ezin zaio debekatu etxebizitza bat baino gehiago edukitzea. Herritarrak Bai
267 Etxebizitza hutsak prezio merkeetan edo doan alokatzea gehien behar duten pertsonei. Herritarrak Bai
268 Etxebizitza hutsak zein diren kontrolatzea, elektrizitate eta ur kontsumoen bitartez. Herritarrak Bai
269 Etxebizitza hutsen jabeei alokairuko izapideak egiteko laguntzak eskaintzea. Herritarrak Bai

270
Jabeentzako segurtasun juridiko handiagoa eta bermeak: errenta ordaintzen ez bada, zerbait hondatzen
bada, etab. Herritarrak Bai

271
Alokatzeko, etxebizitza bateko hobekuntza gastuetarako eta mantentze-lanen gastuetarako hobaria
ematea. Herritarrak Bai

272
Hobariak ematea etxebizitza bateko modernizazioan egindako gastuetarako, instalazioei eta ekipamendue
dagokienez gutxiago kontsumitu eta efizientzia energetiko hobea izate aldera. Herritarrak Bai

273 Etxebizitza hutsak alokatzeko merkatua martxan jartzea bultzatu behar da, baina betiere, jabeak hala nahi 
badu; zerga desgrabazio edo salbuespenen bitartez edo zerga eta tasak nabarmen murriztuz lor daiteke.

Herritarrak Bai

274
Etxebizitza hutsen artean, eskuragarri eta eskuragarri ez daudenak sailkatu behar dira; eskuragarr
daudenen kasuan alokatzeko laguntzak eskainiko dira, eta ez eskuragarri daudenak zergapetzea, zerga 
bidez.

Herritarrak Bai
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275
Etxe huts horiek berritzeko eta konpontzeko laguntzak, trukean aldi batez alokairu sozialerako utziz; la
horiek egiteko gizarte bazterketako arriskua duten pertsonak edo luzaroan langabezian daudenak 
kontratatzea erraztuko da.

Herritarrak Bai

276
Etorkizuneko maizterra edo jabea diruz laguntzea, gehienez %40ra arte, etxebizitza hutsa barruti
birgaitzeko, gutxienez 5 urtez alokatzera bideratuko dena. Herritarrak Bai

277
Eusko Jaurlaritza arduratuko da etxe hutsak alokairuan jartzeaz, jabeari 600 euro emanez, Alokabideren
bitartez egiten den modu bertsuan. Herritarrak Bai

278
Alokairua ordaintzea diruz lagunduko da; hala, etxebizitza hori babes ofizialeko etxebizitza baten prezio
berean alokatuko da eta alokairuaren aldea Eusko Jaurlaritzak ordainduko dio jabeari.  Herritarrak Bai

279 Erosteko aukera ematen duen alokairua gobernuak arautzea, baita etxebizitza libreen kasuan ere. Herritarrak ez
280 Erosteko aukera ematen duen alokairua aintzat hartzea Biziguneko pisuen kasuan. Herritarrak ez
281 Alokairuak erosteko aukera ematen duten bizi guztirako kontratuak izatea. Herritarrak ez

282
5-10 urte arteko aldi zehatz baterako alokairuko etxebizitza bultzatzea, aldi hori bukatutakoan beneta
erosteko aukera eskainiz. Herritarrak ez

283
Erosteko aukera ematen duen alokairua bultzatzea. Zentzuzko alokairu aldiak erabiltzea, esaterako bos
urterik behin alokairuan jarraitu nahi den edo erosi nahi den galdetzea. Herritarrak ez

284
Onuradunak 10 urtean okupatu eta gero alokairu sozialean jasotako etxebizitzaren jabetza eskuratzeko
aukera; eskubide hori soilik zuzeneko ondorengoei besterendu ahal izatea.  Herritarrak ez

285 Etxebizitza pribatua erosten laguntzeko laguntzak ematea. Herritarrak ez
286 Energia gastuetarako (elektrizitatea, gasa) laguntzak eskaintzea. Herritarrak ez

287
Babes ofizialeko etxebizitzen jabeen egoera ekonomia aldatu bada eta horrelako etxebizitza bat jasotzeko
betekizunak betetzen ez badituzte, jabetzako BOE kentzea. Herritarrak ez

288 Bigarren eskuko etxebizitza babestuak soilik Eusko Jaurlaritzak eros ditzakeela ezartzea. Herritarrak ez
289 Etxebizitza babestuak modu librean saltzea ez ahalbidetzea. Herritarrak ez
290 Etxebidek babestutako etxebizitzak saltzeko tasazioa ezartzea. Herritarrak ez
291 Alokairuaren merkatuan dagoen zerga iruzurra jazartzea. Herritarrak ez

292
Zergarik ordaintzen ez duten alokairuak jazartzea eta alokatzen duten etxebizitzan erroldatu ahal izatea
maizterrei erraztea/derrigortzea, “beharrizan bat baita, eta beti ez da posible”. Herritarrak ez

293
Higiezinen erabilera gehiago kontrolatzea, eta higiezinak gaizki erabiltzen dituzten pertsonak etxeetatik et
Gizarte Gaien mendeko zerbitzu guztietako zerrendetatik atereaz. Herritarrak ez

294 Etxebizitzak bizitzeko ez beste xede batzuetarako erabiltzen dituzten pertsonei zerga bereziak ezartzea. Herritarrak ez

295
Adiskidetasun harreman bidez lotutako pertsonek babes ofizialeko etxebizitza bat partekatzea ez
ahalbidetzea. Herritarrak ez

296 Bilboko pertsona orok Bizkaiko gainerako udalerrietako zozketetan parte hartzea ahalbidetzea. Herritarrak ez

297 Babes ofizialeko etxebizitzak komunitate batzuei esleitzea lehenestea, erlijioaren arabera (zehaztu gabe). Herritarrak ez

298
Babes ofizialeko etxebizitzaren hipoteka ordaintzeko eredu bat garatzea, Administrazioari alokairua
ordainduz. Herritarrak ez

299 Administrazioak hipotekak ematea, %100eko finantzaketarekin. Herritarrak ez
300 Aurrezteko funts bat sortzea. Herritarrak ez
301 Hipoteka kredituak ematea, ICOren ezaugarri berberekin, Bezik gabe. Herritarrak ez

302 35 urtetik beherakoei bermeak eskaintzea ordainketa aseguruen bitartez, hipoteketarako sarbidea errazteko. Herritarrak ez

303 Arrazoi sendoak direla medio hileko kuotaren bat ordaindu ezin duten maizterrei finantzaketa erraztea. Herritarrak ez

304
ez ordaintzeen asegurua bultzatzea, etxebizitzak eskuratu ahal izatea errazteko; izan ere, hasierako gastu
oso altua dela ulertzen da. Bankuaren abala, 2 hilabeteko fidantza eta agentzia ordainsariak. Herritarrak ez

305
Babestutako etxebizitzak bultzatzea (erosteko erregimenean), duela zenbait urte bezala. Tartean bank
pribatuak izan gabe, mailegu-emailea entitate publikoa bera izanik eta etxebizitza guztiz ordaindu arte kuotak 
hari ordainduz.

Herritarrak ez

306 Babes ofizialeko etxebizitzetan utzarazpen aukera ezabatzea. Herritarrak ez
307 Udalerriak behartzea etxebizitza sozialen kopuru jakin bat susta dezaten. Herritarrak ez
308 Lurzoru publikorik ez saltzea. Eraikuntza Eusko Jaurlaritzak egin dezan. Herritarrak ez
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309
Alokatzeko etxebizitza sustapen publikora bideratutako lurzoru eraikigarriaren gutxieneko zati ba
erreserbatzea (gutxienez %80); lurzorua Administrazioak kudeatuko du. Kudeaketa herritarren premietara 
bideratu beharko da, eta ez da soilik irizpide ekonomikoetan oinarritu behar.

Herritarrak ez

310 Erosteko erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza areagotzea. Herritarrak ez

311 BOE eskaintza areagotzea, horretarako, Eusko Jaurlaritzak guztiz eraiki gabeko eraikinak erosi, enpresa 
etxegilearen zorrak bere gain hartu eta eraikitzeko eta barruko trenkatua bukatzeko lanak lizitaziora atereaz.

Herritarrak ez

312 EIT doakoa izatea jabeen erkidegoentzat eta udalek ordaintzea. Herritarrak ez
313 EIT normalizatzea, eta udal arkitektoak egitea. Herritarrak ez
314 25 urteko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egitea. Herritarrak ez
315 Etxebizitza erosteari dagokion desgrabazioari eustea. Herritarrak ez
316 Etxebizitza erosteari dagokion desgrabazioa ezabatzea. Herritarrak ez
317 PFezen kenkariak ezartzea etxebizitza alokatu edo erosteagatik. Herritarrak ez
318 Etxebizitza hutsak egotea zigortzea. Herritarrak ez
319 Etxebizitza edukitzeari dagozkion zergak ezabatzea, bai babes ofizialekoak, bai libreak. Herritarrak ez

320
Desgrabazioan %25etik (kasu orokorrean) %30era igotzea 35 urtetik beherako eta familia ugariko
zergadunen kasuetan. Herritarrak ez

321 Enpresa pribatuek kudeatutako promozioak saihestea. Herritarrak ez

322
Etxebizitza Sailburuordetzak irekitako prozesuetan parte hartze aktiboa duten pertsonei BOE bat esleitzea
lehenestea. Herritarrak ez

323
Barruti mailako herritarren batzar bat sortzea, etorkizunean bultzatu beharreko etxebizitza politikoei buruzk
iritzia eta botoa emateko aukerarekin. Herritarrak ez

324 Udal mailan ahalduntze zentro gehiago sortzea, aipatutako parte hartzea eta ahalduntzea sustatzeko. Herritarrak ez
325 Herritarren inkestak betetzeko betebeharra ezartzeko. Herritarrak ez
326 Herritarren parte hartzea ezabatzea. Herritarrak ez

327
Edozein alokairutan, maizterrak alokairuaren lehen hilabetea eta fidantza besterik ez luke ordaindu beharko
higiezinen agentziak jabeari kobratzen dion hileko kuota ezabatuz. Herritarrak ez

328 Telefono bidezko inkestak egitea. Herritarrak ez
329 Inkestak posta arruntez bidaltzea. Herritarrak ez
330 7 urte baino gehiagoko errenta berriztagarriak ezartzea. Herritarrak ez
331 Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea 100 urtera arte luzatzea. Herritarrak ez
332 Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea muga gabe luzatzea. Herritarrak ez

333
Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea bost urtetik gora luzatzea, edo bost urte igaro eta gero
erosteko aukera baliatzeko eskubidea izatea. Herritarrak ez

334 Alokatzeko epea laburtzea: 4 urtea. Herritarrak ez
335 Etxebizitza alokatzeko eskatutako fidantzen zenbatekoa txikitzea. Herritarrak ez

336
Errentatzaileei berme gehiago eskaintzea maizterrek beste leku batzuetan izandako jokabide ona
egiaztatzen duten gomendio gutuna, telefonoa edo lekukotza eskatuz. Herritarrak ez

337 Administrazioak etxebizitza libreen alokairua kudeatzea. Herritarrak ez

338
Jabeen eta maizterren erregistro bat egitea; bertan, esperientziaren balorazioa jasoko da, "pertsonala
betiere, positiboa edo negatiboa, "Ebay-en bitartez egindako erosketekin bezala, ebaluatuz bidalketaren 
denbora, produktuaren kalitatea etab.  

Herritarrak ez

339
Alokairu baxuko etxebizitzak eskaintzea familia negozio txikiei ekiteko konpromisoa hartzen duten familie
zerga laguntzekin batera. Herritarrak ez

340 Eusko Jaurlaritzak alokairuaren merkatu beltza eta merkatu librearen gehienezko prezioa kontrolatzea. Herritarrak ez

341
5 urte baino gehiagoko etenik gabeko alokairuaren ordainketa historiala ezartzea alokairua ordaintzeko
berme gisa. Herritarrak ez

342
Araudi bat ezartzea, horren bitartez alokatzaileari bermatzeko, etxebizitza bat alokairuan jarriz gero, berta
maizter berankorrik ez dela izango, joan aurretik etxebizitza hondatuko duena edo kontratuan jasotakoa 
hautsi ondoren bere jabetza utziko ez duena. 

Herritarrak ez

343 Alokairuko pisuen bermatzailea Eusko Jaurlaritza izatea. Herritarrak ez
344 Hiri Errentamenduen Legea aldatzea, alokairua ordaintzen ez duten maizterrak kaleratzea errazteko. Herritarrak ez
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345
Babestutako etxebizitzak sustatzea (erosteko erregimenean) 30.000€ baino gehiagoko errenten kasuan 
etxebizitza tasatuak erostea sustatzea. Herritarrak ez

346 Etxebidek etxe hutsak erosteko aukera eskaintzea (bigarren eskukoa). Herritarrak ez

347
Birgaitze lanez arduratuko diren eraberritze enpresen zerrenda bat ezartzea Eusko Jaurlaritzak. Proposame
batzuetan obren gehienezko prezioak ezartzea zehaztu da. Herritarrak ez

348
Bertan bizi direnen batez besteko adina 55 edo altuagoa den erkidegoetan igogailua instalatzea nahitaezkoa
izan beharko litzateke. Herritarrak ez

349 Zerga kenkariak eskaintzea alokairurako etxebizitzak birgaitzeko. Herritarrak ez
350 Birgaitzeko laguntza etxebizitzaren balioaren proportzionala izan beharko litzateke. Herritarrak ez
351 30 urte baino gehiagoko eraikinak birgaitzeko zerga onurak ezartzea. Soilik partikularrentzat. Herritarrak ez

352
Laguntzak lehenengo etxebizitzen jabeei baino ez zaizkie eman behar; gainerakoak luxu eta negozi
partikularreko artikuluak dira. Herritarrak ez

353
Birgaitzeko diru-laguntzak etxebizitza pribatu eta publikoen artean bereizi beharko lirateke. Etxebizitz
publikoek pribatuek baino diru-laguntza gehiago jaso beharko lituzkete. Herritarrak ez

354 50 urtetik gorako etxebizitzak barrutik birgaitzea. Herritarrak ez

355
Etxebizitzak birgaitzea lehentasun gisa ez jotzea, eta baliabide publikorik ez bideratzea. Proposame
batzuek etxebizitza berriak eraikitzea lehentasun gisa ezarri dute. Herritarrak ez

356
Gobernuak, bide administratibo edo judizialen bitartez, banku hipotekak betearaztearen ondoriozko pisua
kudeatzeko kontrola bere gain hartzea, eta alokairu erregimenean erabiltzea posible egitea, Gobernuaren 
abalarekin. 

Herritarrak ez

357 Banku eredu solidarioak edo etikoak bultzatzea. Herritarrak ez
358 Finantza entitateei hipotekan erregulazio eta gardentasun handiagoa eskatzea. Herritarrak ez

359
Laguntza publikoak jaso dituzten bankuak/kutxak inplikatzea etxebizitzak lortzeko zailtasun gehien dituzte
pertsonei kredituak baldintza onetan ematea errazteko. Herritarrak ez

360
Desjabetutako higiezinak Eusko Jaurlaritzak enkantean erostea, bere erakundeen bitartez; hala, dagoeneko
eraikita dauden etxebizitzak eskuratu ahal izatea erraztuko zaie herritarrei, bidezko prezioetan, eta 
etxebizitza horietarako lehentasuna desjabetutako jabeei emango zaie. 

Herritarrak ez

361
Etxebizitza hutsen stock deitutakoaren jabetza (gehiena banku entitateen esku dago) komunitatear
besterentzea, zerga altuak ordaintzea saihestuz. Herritarrak ez

362
Erreskatatutako bankuek desjabetutako etxebizitzak alokairu sozialean jartzea (gehienez 40€). Alokatzeko 
lehen aukera desjabetutakoarentzat, ondoren gainerako interesatuentzat. Herritarrak ez

363
Aurreko ekitaldiko diru-sarrerak kontuan ez hartzea diru-sarreren gutxieneko atalasea betetzen den ala ez
zehazteko. Proposamen batzuen arabera, aintzat hartu beharko lirateke etorkizuneko diru-sarrerak, une 
honetako diru-sarrerak (inskripzioaren unekoak), azken bi ekitaldietakoak, etab. 

Herritarrak ez

364
BOE eskatzaile gisa Etxebiden izena ematerakoan, nahitaez aurrezteko kontu korronte bat ireki behar izatea
ezartzea, aurreztea sustatzeko eta gutxieneko kopuru bat aurreztuta izatea bermatzeko, gutxienez 
sarrerarako, etorkizuneko ordainketari aurre egiteko.

Herritarrak ez

365
Alokairu eta jabetza erregimeneko etxebizitzen eskatzaile zerrendetan aldi berean izena emateko aukera
ezartzea. Herritarrak ez

366 Azken bi urteetan etxebizitzarik ez izateko betekizuna ezabatzea. Herritarrak ez

367 Eusko Jaurlaritzak etxe hutsak erostea, alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxebizitza bihurtzeko. Herritarrak ez

368
Etxebideren, jabeen eta eraikuntza arloko gremioen artean hitzarmenak ezartzea, alokairuan lagatako
pisuetan birgaitze eta hobekuntza lanak egiteko aukera eskaintzeko, oso prezio onean. Herritarrak ez

369  Alokairuaren prezioa gero eta baxuagoa izan, gero eta kenkari gehiago jabearentzat. Herritarrak ez

370
Higiezinen agentzien bitartez egin beharrean, Eusko Jaurlaritzaren bitartez alokatzen duten jabeentzat zerg
kenkariak eskaintzea. Herritarrak ez

371
Zergak gutxitzea etxebizitza hutsak alokairuan jartzen dituzten jabeentzat. Adibidez, OHZtik salbueste
aipatu da, edo OHZ %80-%100 murriztea. Herritarrak ez

372
PFezeko kenkarien bitartez, etxebizitza hutsen jabeek etxebizitzak zenbait kolektibo zehatzi alokatze
sustatzea: ikasleak, 35 urtetik beherakoak, familia ugariak, pertsona desgaituak, etab. Herritarrak ez

373
Etxebizitza hutsen jabeei, etxebizitzak alokairuan jartzen badituzte, gizarte onurak ematea (kiroldegiak doan
aparkalekuak merkeago…) edota desgrabatzea.  Herritarrak ez

374 Etxebizitza hutsei zergak ezartzea: 3.000, 4.000 edo 10.000 euro urtean. Herritarrak ez
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375 Isunak jartzea 2, 3 edo 4 urte baino gehiagoz etxebizitzak hutsik dituzten jabeei (alokairuan jarri gabe). Herritarrak ez

376 Etxebizitza hutsen jabeei isunak jartzea metro koadroen arabera. Herritarrak ez
377 Udalerri berean bere izenean etxebizitza bat baino gehiago dituzten pertsonak zigortzea. Herritarrak ez

378
Jabetzak hutsik dituzten pertsonei zergak modu esponentzialean kargatzea, hau da, zergak modu
esponentzialean areagotzea gero eta jabetza huts gehiago eduki. Herritarrak ez

379 Jabeei zergak diru-sarreren arabera ezartzea. Herritarrak ez

380
Aurretiaz zehaztutako denbora batez hutsik izan diren pisuak Eusko Jaurlaritzaren esku jartzea
automatikoki. Herritarrak ez

381 Bigarren etxebizitza baten jabeei zigorra ezartzea. Herritarrak ez

382
Etxebizitza hutsak desjabetzea. Proposamen batzuetan honako hau ezarri da: 30 urte hutsik daramatzaten
etxebizitzak; 6 hilabete edo urtebete hutsik; higiezinen agentzia, sustatzaile eta Vitalquiler moduko 
sozietateen BOEak. 

Herritarrak ez

383 Etxebizitza hutsak aldi baterako desjabetzea, gizarte premien muturreko egoerei erantzuteko. Herritarrak ez

384 Etxebizitza hutsen errolda bat sortzea. Proposamen batzuetan zehaztu da aztertu behar dela zenbat diren 1. 
etxebizitza, 2. etxebizitza, zenbat dauden erabili gabe, hala bada, zenbateraino erabiltzen diren.

Herritarrak ez

385 Etxebizitza hutsen zerrendak argitaratzea. Herritarrak ez

386 Etxebizitza berriak eraikitzeari zerga gehiago aplikatzea, etxebizitza hutsen parkea existitzen den bitartean. Herritarrak ez

387
Laguntza publikoak jaso dituzten finantza entitateek zenbait etxebizitzetan haien hipoteka eskubidea
betearazi badituzte, orduan etxebizitza horiek (gehienetan hutsik izaten dira) Administrazioari entregatu 
beharko lizkiokete, ondoren Etxebidek alokairuan jartzeko.

Herritarrak ez

388 Etxebizitza hutsen gaineko kontrola eta ikuskaritzak ugaritzea, katastroaren webgunean hutsik dauden 
etxebizitzei buruzko informazioa jasotzea edo informazio hori ikusgai jartzea edonork jaso ahal izateko. 

Herritarrak ez

389 Etxebizitza horiek identifikatzeko kontrolak ugaritzea eta jabeei zergak igo egingo direla ohartaraztea edo 
alokairuan jartzeko aukera ematea, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen babes bermeekin.

Herritarrak ez

390 telefono zenbaki bat ematea, etxebizitza hutsak salatze aldera deitu ahal izateko. Herritarrak ez

391
Laguntzak eskaintzea lehenengo etxebizitza birgaitzeko, bigarren etxebizitza alokatzen bada, eta bigarren
alokairuaren prezioaren merkatuaren azpitik jaisten bada. Herritarrak ez

392
Alokabideren bitartez alokatu ahal izateko eskakizunak ezabatzea (esaterako bitrozeramika edo berokuntza
edukitzea); bestela, pisuak duenaren araberako alokairua ordaintzea.  Herritarrak ez

393
Eskatzaileen poltsa bat sortzea, partzialki gardena izango dena, jabeek maizterrak aukeratu ahal izateko
poltsa horretan jasotako datu sozio-demografikoen arabera, eskatzaileen baimenarekin. Herritarrak ez

394
Etxerik ez duten pertsonek etxebizitza hutsak okupatzea ahalbidetzea, bertan bizitzeko, eta bizirautek
laguntza eskaintzea (lana, laguntza ekonomikoak etab., edo bizi diren tokia ordaintzeko ikastaroak edo 
betebeharrak egitea).

Herritarrak ez

395 Etxebizitza hutsen jabeentzat hobariak ezartzea erkidego gastuak ordaintzeko. Herritarrak ez
396 Denbora tarte luzeagoz eta modu iraunkorragoan alokatzen duten jabeei hobariak ematea. Herritarrak ez
397 Etxebizitzaren egoeraren arabera jabeei hobariak ematea. Herritarrak ez
398 Etxebizitza hutsak erostea erraztea, esaterako babestutako etxebizitzekin parekatuz. Herritarrak ez
399 Alokairu sozialerako etxebizitzei hipoteken interesen %100 desgrabatzea. Herritarrak ez

400
Okupazioa legeztatzea. “Administrazio desberdinen jabetza diren higiezin ugari daude, erabiltzen ez direnak 
edo erabat abandonatuta daudenak. Interesgarria izango litzateke higiezinak okupazioak dakarren ekimen 
pertsonal eta kolektiboaren esku uztea, etxebizitza bat eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Herritarrak ez

401
Jabeek etorkizuneko maizterrak ontzat ematea. Horretarako elkarrizketak egitea zehaztu da proposamen
batzuetan. Herritarrak ez

402
Eusko Jaurlaritzak hustu, konpondu eta etxebizitzarik gabeko herritarren esku jartzea hutsik egon gab
abandonatuta dauden etxebizitzak, une honetan etxebizitza horietan zenbait kolektibo baldintza ez 
osasungarrietan (kolektiboko kideentzat zein erkidegoarentzat) bizi badira. 

Herritarrak ez
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403
Pertsona partikularrez gain, finantza entitateek ere etxebizitza hutsen gastuak ordaintzea (OHZ bezalako
zergak edo erkidegoaren kuotak). Herritarrak ez

404
Etxebizitza zaharrak edo espazio hondatuak birgaitzea etxebizitza babestu gisa erabiltzeko, Eusko
Jaurlaritzak desjabetu ondoren, prezio eskuragarrian, ondoren birgaitu eta BOE gisa saldu. Herritarrak Bai

405
Guztiz eraiki gabe dauden eraikinak prezio baxuan erostea eta interesdunak jartzea bertan lanean, eze
ordaindu gabe, soilik materialak emanez.  “Lanerako balio duen jendea badago, langabezian dagoena eta 
etxea behar duena, alegia denbora eta nahikoa gaitasuna baduena“.

Herritarrak Bai

406
Lokal hutsak etxebizitza gisa birgaitzea. Birgaitze lan horien zati bat maizterrak ordain dezake, eta best
zatia Eusko Jaurlaritzak. Herritarrak Bai

407
Erabiltzen ez diren bulego eraikinak birgaitzea, alokatzeko 30-35m2 inguruko “minipisuak" sortuz, hilean 25
300 eurotan (adibidea: Mecánica de la  Peña zaharraren etxe orratza). Herritarrak Bai

408
Babes ofizialeko espazioak eskaintzea enpresa jarduerak garatzeko, ETE eta langile autonomoei laguntzeko
neurri gisa. Herritarrak Bai

409 Lokalak, industria pabiloiak edo eraikin abandonatuak gaitzea, etxebizitza komunitario gisa egokitzeko. Herritarrak Bai

410 Etxebizitzaren tamaina pertsonen premia errealetara egokitzea. Herritarrak Bai

411 2 logela, 3 logela, apartamentuak dituzten atariak sortzea, eta, hala, "gaur egungo egoerara egokitzea". Herritarrak Bai

412 Bi eta hiru logelako etxebizitza promozio gehiago egitea. Logela bakarreko promozioei ez. Herritarrak Bai

413
Etxebizitzaren tamaina pertsonen premia errealetara egokitzea. Bi pertsona: 30-40 m2; pertsona bakarra:15
20 m2 Herritarrak Bai

414 Logela bakarreko etxebizitzak eskaintzea, soilik alokairu erregimenean. Herritarrak Bai
415 Seme-alabarik gabeko pertsona ezkongabeentzat etxebizitza txikiago eta merkeagoak eskaintzea. Herritarrak Bai
416 Babestutako etxebizitzaren bizigarritasun egoera eta kalitatea bermatzea. Herritarrak Bai
417 Etxebizitza atxikiak etxebizitza babestu gisa eskaintzeko aukera ezabatzea. Herritarrak Bai

418
Etxebizitza babestuen kokapen ona bermatzea (esaterako, zonalde arriskutsuak edo gainbeheran daudena
saihestea). Herritarrak Bai

419 Altzariz hornitutako etxebizitza babestuak ematea. Herritarrak Bai

420
Jarduera komunitarioak indartzen dituzten etxebizitza eredu berriak sustatzea (esaterako bizilagune
kudeatutako lorategi komunitarioa edo baratze zona, etab.). Herritarrak Bai

421
BOE bati uko egiten dion pertsonari zigorrik ez ezartzea, uko egin badio eskainitako etxebizitza egoera
txarrean dagoelako. Herritarrak Bai

422
Emandako etxebizitzaren tamaina Bizikidetza Unitateko kideen arabera egokitzea, logelei dagokienez
“Lehenagoko harreman bateko seme-alabak ez dira inoiz ahaztu behar” Herritarrak Bai

423 Pisu txikiagoak eskaintzea. 1 edo 2 logela gehienez. Familia ugarientzat talde txiki bat erreserbatuz. Herritarrak Bai
424 Gutxienez 3 logelako etxebizitzak eskaintzea. Herritarrak Bai
425 BOE txikiagoak eraikitzea: sukalde amerikarra, bi logela, bainugela osoa. Herritarrak Bai
426 Ermuan bezala, eraikin gehiago eraikitzea, zuzkidura etxebizitzak. Herritarrak Bai
427 Bizikidetza unitateko pertsona kopurua aintzat hartzea etxebizitza mota desberdinak esleitzerakoan. Herritarrak Bai

428 Babes ofizialeko pisuak 50 metro koadro ingurukoak izan beharko lirateke, etxebizitzen eskaintza handitzeko Herritarrak Bai

429 Etxe aurrefabrikatuak eraikitzea. Herritarrak Bai

430
Bizikidetza unitatearen kontzeptua gizarte errealitate berrietara zabaltzea (lagunak, pisukideak, harremani
gabeko pertsonak, etab.). Herritarrak Bai

431 Adiskidetasun harreman bidez lotutako pertsonek babes ofizialeko etxebizitza bat partekatzea ahalbidetzea. Herritarrak Bai

432
Seme-alabak dituzten gurasoek seme-alabak dituzten beste guraso batzuekin BOE etxebizitza ba
partekatzea ahalbidetzea. Herritarrak Bai

433 Babes ofizialeko etxebizitzak guraso bakarreko familiei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
434 Babes ofizialeko etxebizitzak ama ezkongabeei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
435 Babes ofizialeko etxebizitzak familia ugariei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
436 Babes ofizialeko etxebizitzak langabezia egoeran dauden familia ugariei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
437 Babes ofizialeko etxebizitzak seme-alabak dituzten familiei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
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438
Babes ofizialeko etxebizitzak lanik ez duten pertsonei esleitzea lehenestea. Proposamen batzuetan lanik ez
duten pertsonen adina zehaztu da: 50 urtetik gora. Herritarrak Bai

439
Babes ofizialeko etxebizitzak lanik ez duten pertsonei esleitzea lehenestea langabezi egoeran daramaten
denboraren arabera. Proposamen batzuetan luzaroko langabeak izatea zehaztu da. Herritarrak Bai

440 Babes ofizialeko etxebizitzak etxea uztera behartutako pertsonei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

441
Egoera ekonomikoa dela-eta edo gizarte bazterketarako arriskuan daudelako, premiarik gehien duten
pertsonei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

442 Egoera ekonomikoa dela-eta gehien behar duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza zuzenean esleitzea. Herritarrak Bai

443
Pertsona etorkinei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea (baliabiderik gabeko etorkinak izatea
ere zehaztu da). Herritarrak Bai

444 Babes ofizialeko etxebizitzak jatorriz EAEkoak diren pertsonei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

445
Babes ofizialeko etxebizitzak bakarrik dauden pertsonei esleitzea lehenestea (ezkongabeak, alargunak
etab.). Herritarrak Bai

446 Babes ofizialeko etxebizitzak banatutako edo dibortziatutako pertsonei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
447 Babes ofizialeko etxebizitzak bikote gazteei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

448
Babes ofizialeko etxebizitzak gazteei esleitzea lehenestea. Proposamen batzuetan EAEko gazteei esleitzea
zehaztu da. Herritarrak Bai

449 Babes ofizialeko etxebizitzak pertsona nagusiei esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

450
Babes ofizialeko etxebizitzak adin jakin bateko pertsona nagusiei esleitzea lehenestea. Honako proposamen
hauek jaso dira: 30 urtetik gorako pertsonak, 35 urtetik gorakoak, 40 urtetik gorakoak, 45 urtetik gorakoak; 5
eta 60 urte artekoak.

Herritarrak Bai

451 BOEak adinaren arabera esleitzeari lehentasunik ez ematea. Herritarrak Bai
452 Baliabiderik gabeko 65 urtetik gorako pertsonei babes ofizialeko etxebizitza zuzenean esleitzea. Herritarrak Bai
453 Adinaren irizpidea babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko irizpide gisa ezabatzea. Herritarrak Bai

454
Mendekotasun egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea
lehenestea. Herritarrak Bai

455 Desgaitasun iraunkorra duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

456
Genero indarkeriaren biktimak lehenestea. Proposamen batzuetan tratu txarrak jasan dituzten emakumea
zehaztu dira. Herritarrak Bai

457
Genero eta etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak erosketa aukeran lehenestea (gaur egun genero
indarkeriako biktimak baino ez dira lehenesten, eta soilik alokatzeko aukeran izena emanez gero, ez 
erosteko aukeran). 

Herritarrak Bai

458
Mugikortasun geografikoaren eraginpean dauden pertsonei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea
lehenestea. Herritarrak Bai

459 Udalerrian antzinatasun gehien duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai
460 Udalerrian erroldatzeko irizpidea babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko irizpide gisa ezabatzea. Herritarrak Bai

461
Edozein udalerritan babes ofizialeko etxebizitzen zozketan parte hartu ahal izatea, edozein udalerritan
erroldatuta egon arren. Herritarrak Bai

462
Udalerrian erroldatuta emandako urte kopurua, etxebizitza babestua jaso ahal izateko betekizun gisa
eskatutakoa, gehitzea. Herritarrak Bai

463
Etxebiden etxebizitzen onuradunen zerrendan izen-emateen ordenaren arabera esleitzea babes ofizialeko
etxebizitza, ez zozketa bidez. Herritarrak Bai

464
Beste udalerri batzuetan aldi baterako erroldatu eta udalerrira itzuli direnen kasuan, BOE jasotzeko ald
baterako aldaketaren aurreko erroldatze urteak ere erroldatze urte gisa zenbatzea. Herritarrak Bai

465
Alokatzeko etxebizitzak populazio tarte jakin batzuentzat bideratzea, esaterako 35 urtetik beherakoentza
%40, 35 eta 60 urte artekoentzat %30, eta 60 urtetik gorakoentzat %30. Herritarrak Bai

466
Haurrak dituzten familiei lehentasuna ematea langabezia egoeran badaude edota gizarte laguntzak jasotzen
badituzte. Herritarrak Bai

467
Erretiratuei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea: gutxieneko pentsioarekin, 900 eurotik beherak
pentsioekin. Herritarrak Bai

468
Familia ugariei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea, etxebizitza propioa okupazioa gehiegizkoa 
bada. Herritarrak Bai
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469
Bakarrik bizi diren 30 urtetik gorako ezkongabe eta umezurtzei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea
lehenestea. Herritarrak Bai

470
Duela 10-15 urte baino gehiagotik Espainian bizi diren eta gutxienez 3 urtez kotizatu duten pertsonei babe
ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

471
DBE jasotzaileei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea; beste proposamen bat alokairu
erregimenean bizi diren DBE jasotzaileak lehenestean datza. Herritarrak Bai

472 Elkarrekin bizi diren nagusi eta gazteei (belaunaldiartekoa) babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

473 Mendetasuna duten pertsona nagusiei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

474 Seme-alabak dituzten prestaziorik gabeko langabeei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

475 Familiako kide guztiak langabezian dituzten familiei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

476
Pertsona nagusi eta gaixoei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea, egokitu gabeko etxebizitza
izan eta alokairuan jartzen badute egokitutako BOE baten truke. Herritarrak Bai

477
Seme-alabak dituzten banatu edo dibortziatutako pertsonei (zaintza partekatuko erregimenean badaude
babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea. Herritarrak Bai

478
Pertsona banatu edo dibortziatuei, seme-alabak zaintza partekatuko erregimenean badituzte eta BOE
adjudikaziodunak baldin badira, inguru bereko etxebizitzak izatea erraztea. Herritarrak Bai

479 Familien errotze soziala aintzat hartzea BOEak esleitzeko. Herritarrak Bai

480
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna BOEak esleitzeko irizpide gisa ezabatzea
eta zozketak bertan behera uztea. Herritarrak Bai

481 BOE-en zozketak ezabatzea. Herritarrak Bai
482 Alderantzizko hipotekak ahalbidetzea. Herritarrak Bai

483
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gehienezko 50.000 euroko errentaren
atalasea txikitzea. Gehienezko atalasearen proposamen hauek jaso dira: gehienez 20.000 euro, gehienez 
24.000 euro, gehienez 25.000 euro, gehienez 30.000 euro.

Herritarrak Bai

484
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea
txikitzea. Herritarrak Bai

485
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea
handitzea. Herritarrak Bai

486
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea
ezabatzea. Herritarrak Bai

487
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 9.000 euroko errentaren atalasea
txikitzea. Murrizketa proposamen hau jaso da: gehienez 6.000 euro. Herritarrak Bai

488
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gehienezko 50.000 euroko errentaren
atalasea handitzea. Herritarrak Bai

489 BOE-en sustapenen zozketetan izena emateko interesa agertzeko denbora tartea handitzea. Herritarrak Bai

490
Etxebizitza bat edo horren zati bat edukitzeari utzi ondoren bi urteko itxaronaldia gutxitzea eskatzaile gis
izena eman ahal izateko (esaterako, banatutako edota dibortziatutako pertsonak). Herritarrak Bai

491
Desgaitasuna duten pertsonentzat babestutako etxebizitzak eskuratzeko baldintzak ezartzea
minusbaliotasun maila eta moten arabera eta ez diru-sarreren arabera; izan ere, gainerako pertsonek baino 
diru-sarrera baxuagoak izan ohi dira.

Herritarrak Bai

492
Elkarrekin izena ematen duten bikoteei hobariak ematea, bakarka egiten dutenen gainetik (esaterako
zozketarako zenbaki bat baino gehiago emanez), izena ematerakoan bikote gisa egin dezaten eta ez 
bakarka. 

Herritarrak Bai


