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Testuinguruaren egoera

2018‐2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailea gauzatzeko azken ekitaldian Covid‐19ren pandemia eta haren ondorio sanitario, ekonomiko eta
sozialek erabakigarriak izan dira. Administrazio publikoek egoera zailean dagoen eta berehalako erantzunak eskatzen dituen biztanleria
artatu behar izan dute. Testuinguru horretan, Etxebizitza Sailburuordetzak salbuespenezko neurriak hartu ditu egoera ekonomiko
ahulean dauden pertsonei ondorio horiek arintzeko, hala nola babestutako alokairu publikoen ordainketatik salbuestea edo etxebizitza
libreen alokairua ordaintzeko laguntzak.

Egoera pandemikoak eta honek ekarri zuen konfinamenduak baldintzatu egin ditu, jakina, 2020an lortutako emaitzak, eta ez dira lortu
programetako batzuetan espero ziren helburuak. Hala ere, horrek ez du eragotzi, oro har, 2018‐2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailearen
betetze‐maila handia izatea.
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Nabarmentzekoa da, beste lorpen batzuen artean, alokairu babestuko parkea 25.823 etxebizitzatara iritsi dela, 6.137 etxebizitzatarako
eskubide subjektiboa aitortu dela, edo 29.160 etxebizitza birgaitzeko laguntzen onuradun izan direla, partikularrentzako eta jabeen
erkidegoentzako diru‐laguntzen 1. programaren bidez.
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Alokairu babestua

Etxebizitzarako Prestazio Osagarri edo Etxebizitzarako Prestazio Ekonomiko gisa ahulenak diren etxeentzako laguntzek nabarmen
gainditu dute ezarritako helburua: 33.870 hartzaile, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa duten 6.137 familiak helburura hurbildu
dira (% 88).

2020 2018‐2020

Alokairuari buruzko adierazleak kontuan hartuta, Etxebizitza Sailak eta VISESAk Plan Zuzentzailean aurreikusitako helburua lortu dute.
Sailaren kasuan, obrak aldi baterako etetearen ondorioz 2020ko ekitaldian emaitzetan beherakada izan bada ere, egindakoa helburura
asko hurbildu da (% 97), etaVISESAk helburua gainditu du (% 102).

Esan behar da alokairu‐erregimeneko sustapen berriko etxebizitzen helburu orokorra ez dela erdietsi, lortu nahi zen bikaintasun‐maila (%
75 baino pixka bat handiagoa), ekimen pribatuen eta toki‐erakundeen betetze‐maila txikia delako.

Bestalde, Bizigune programak, babestutako alokairuaren merkaturako 6.451 etxebizitza hutsekin, planean ezarritako helburua gainditu
du, eta ASAP, Biziguneren programa osagarria, helburutik urrun geratu da (% 34).
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Birgaitze babestua

Birgaitzeari dagokionez, Covid‐19k izan du eragin handiena. Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko jarduketek, laguntzak jaso arren,
ordainketa handia suposatzen die etxeei, eta horietako asko ziurgabetasun argiko egoeran daude gaur egun lanean eta ekonomian.
Egoera horretan, guztiz ulergarria da etxe askok jarduketak atzeratzea erabaki izana, eta, ondorioz, 2020ko jarduerek ez dituzte bete
Gida Planean aurreikusitako helburuak. Bestalde, eta zuzenean lotuta, konfinamenduak asko mugatu du administrazio‐kudeaketarako
gaitasuna.

2020 2018‐2020

Hala ere, aurreko bi urteetan lortutako emaitza onen ondorioz, betetze‐maila handiak lortu dira Planaren helburu orokorretan. Zehazki,
etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko partikularrei eta jabekideen erkidegoei zuzendutako 1. programak 29.160 etxebizitza birgaitzen
lagundu du (aurreikusitako helburuaren % 93).

4. programari dagokionez, zeinak eraikinen birgaitze eraginkorra babesten duena, 2018‐2020 aldian % 86 bete da (2020an % 62an geratu
da, aipatutako arrazoiengatik).

Azkenik, irisgarritasun unibertsala sustatzeko programa ere suspertu egin da 2020ko ekitaldian (% 61), baina % 93 gainditzea lortu du
plana gauzatzeko hiru urteetan.
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Beste adierazle batzuk

Bestalde, alokairu babestuko parkea 25.823 etxebizitzara iritsi da, hasieran ezarritako helburua (22.00 etxebizitza) nabarmen gaindituz.
Hori dela eta, alokairuko parke publikoaren kuota babestutako parke osoaren % 34ra iristen da.

Halaber, Euskoregiten erregistratutako EITen bolumenak (47.637) eta erregistratutako alokairu‐kontratuen kopuruak (103.909) nabarmen
gainditu dituzte Plan Zuzentzailean ezarritako helburuak.

Adierazle sozialagoei dagokienez, betetze‐maila handia dagoela egiaztatu da; esate baterako, etxebizitzak hirugarren sektoreko
erakundeei eta beste administrazio batzuei lagatzea (% 137), edo bizitegi alternatibarako programak abiarazteen aurrean (% 135) eta
genero‐indarkeriaren aurrean (% 155).

Azkenik, esan behar da Gaztelagun programak, gazteen emantzipazioa bultzatzera bideratuak, betetze‐maila ertaina lortu duela, eta
denboran zehar eragin handiagoa izan duela. Guztira 1.992 gazteri egin die mesede (helburuaren% 80) bi urtetan (2019 eta 2020).

2020 2018‐2020


