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1. Sarrera 

1.1. Txostenaren aurkezpena 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzak 2018ko ekitaldian bideratutako 
Etxebizitza Politiken Ebaluazio Integrala jasotzen du dokumentu honek. Etxebizitza-
politiken erreferentziazko esparru nagusia 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Plana 
denez, txosten honek, era berean, 2018ko ekitaldiari dagokion 2018-2020ko 
Etxebizitzaren Gida Planaren Tarteko Ebaluazioa osatzen du.  

2018-2020 Etxebizitzaren Gida Plana 6 ardatz estrategikoren, 28 jarduera-ildoren eta 
104 ekintzaren inguruan egituratuta dago. Planak Etxebizitzako Sailburuordetzak 
garatutako politikak ebaluatzeko plana finkatzen du, urtero Tarteko Txosten Integralak 
egitea barne. 

Horrenbestez, Planaren beraren eskakizun bati erantzuten zaio txosten honen bidez. 
Eta, horrez gain, zer neurritan aurrera egin den ere aztertzeko balio du, finkatutako 
helburuak erdiesteari begira. Hartara, arreta lorpenetan ipiniko da, baina baita politikak 
inplementatzeko oztopoetan eta zailtasunetan ere. 

 

 

1.2. Ebaluazioa egiteko metodologia 

Ebaluazio-ariketa honen helburu nagusia ebaluazio-galderei erantzutea da. Horrez gain, finkatu 
diren helburuen betetze-maila ere aztertuko da, ikuspegi kuantitatibotik eta kualitatibotik. Gida 
Planean finkatutako eskakizunei erantzun ez ezik, ebaluazio hau Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 
Sailburuordetzak gauzatzen dituen programen inplementazioa etengabe hobetzeko tresna bat 
ere bada. 

Hauek dira ebaluazioa egiteko galderak: 

a. Lortu al dira 2018rako ezarritako etxebizitza arloko helburu orokorrak? 
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b. Lortu al dira 2018rako ezarritako helburu espezifikoak? 

c. Baliabideak eraginkortasunez erabili al dira? 

d. Balioets al daiteke laguntzen ekonomia-eragina? 

e. Laguntzen banaketa bat al dator lurralde-ekitatearen irizpideekin? 

f. Arindu al da, gutxienez neurri batean, konpondu nahi zen arazoa? 

g. 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean aurreikusitako esku-hartzeen 
egokitasuna eta/edo bideragarritasuna aldatzea ekarri duten aldaketarik izan al da 
testuinguruan? 

Galdera horiei erantzuteko, informazioa bildu da hiru adierazle-mota hauei buruz: 

 Testuinguruaren adierazleak 

 Egite-adierazleak 

 Inpaktuaren adierazleak 

Orobat, agiriak aztertu dira etxebizitza-politikak ebaluatzeko erreferentzia gisa baliatzen den 
esparruko oinarrizko informazioa jorratzeko. Zehazki, agiri garrantzitsuenak hauek dira: 

 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. 

 8/1999 Legea, apirilaren 6koa, jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 
49/1960 Legea berritu duena. 

 Hiri Errentamenduei buruzko 29/1994 Legea. 

 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana 

 2018ko Etxebizitza Programa 

 42/2016 Dekretua, alokairuko fidantzak gordetzeari eta errentamendu-kontratuak 
erregistratzeari buruzkoa. 

 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
ikuskapen teknikoari buruzkoa. 

 Alokairu babestuko etxebizitzak sustatzeko laguntzen programa. 

 Zuzkidura-bizitokiak sustatzeko laguntzen (ADA direlakoak) programa. 

 Etxebizitza hutsak eskuratzeko programak: Bizigune eta ASAP programak. 

 Partikularretara eta bizilagunen erkidegoetara bideratutako laguntza-programa, 
eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko. 

 Irisgarritasunaren alorrerako laguntza-programa udaletarako eta toki-erakunde 
txikietarako 

Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko laguntza-programa, eraikitako 
ondarean esku-hartze proiektuak gauzatzeko 
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1.3. Ebaluazio-txostenaren egitura 

Txosten hau 9 kapitulutan antolatu da, sarrera hau barne. 

Bigarren kapituluan, jardueren ebaluazio hobea egitea ahalbidetzen duten testuinguruko 
adierazleak daude jasota: testuinguru ekonomiko orokorraren bilakaera, etxebizitzaren 
eraikuntza, etxebizitza-prezioen bilakaera, etxebizitzaren salerosketen bilakaera eta hipoteken 
jarduera, familien finantza arloko ahalegina, hipoteka-betearazpenak eta botatze judizialak. 

Hirugarren kapituluan, etxebizitza eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren 
etxebizitza arloko politiken jarduera-esparruaren inguruko errepasoa egin dugu. Era horretan, 
ebaluazioaren helburua zehaztuta geratuko da. 

Laugarren kapituluak Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzaren etxebizitza arloko 
jardueren adierazleak aztertzen ditu honako hauekin lotuta: alokairua bultzatzeko politika, 
etxebizitza eraikitzeko programa, birgaitzeari bultzada emateko politika, lurzoruaren ondarea eta 
erositako azalera, Etxebideren jarduera, Bizilagunen jarduera eta jardueren kostu ekonomikoa. 

Bosgarren kapituluak birgaitze-laguntzak jaso dituzten familien eta babes publikoko etxebizitzen 
esleipendunen eta eskatzaileen partaidetzarekin eta asebetetzearekin lotutako adierazleak 
jasotzen ditu. 

Seigarren kapituluan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzaren laguntzaz egindako 
jardueren inpaktu ekonomikoa aztertuko da, BPGari eta enpleguari egiten dioten ekarpenari 
begira. 

Zazpigarren kapituluak 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planean ezarritako helburu kuantitatiboen 
betetze maila eta Planaren ardatz estrategiko bakoitzean txertatutako ekintzen aurrerapen maila 
biltzen ditu. 

Zortzigarren kapituluan, ebaluazioa bera dago jasota; efikazia-, eraginkortasun- eta ekitate-
irizpideei jarraituz, kapituluan aipatutako ebaluazio-galderei erantzuna ematen zaio bertan. 
Kapituluak, gainera, egindako ebaluazioaren ondorioak ere jasotzen ditu. 

Amaitzeko, bederatzigarren kapituluan, ebaluazioaren ondoriozko emaitzak jasoko dira, tresna 
erabilgarria izan baitaiteke etxebizitzaren arloko politikak ezartzeko eta kudeatzeko garaian 
Etxebizitza Sailburuordetzak etengabeko hobekuntzarako dinamika izan dezan. 
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2. Testuinguruaren egoera 

2.1. Testuinguru ekonomiko orokorra 

Euskadiko ekonomiak apur bat moteldu du bere hazkunde-erritmoa 2018an. Aurtengo 
BPGaren hazkunde tasa % 3,0koa izan da, 2017koa baino bi hamarren handiagoa, baina 
2016ko tasa baino hiru hamarren txikiagoa. Gainera, 2018ko azken bi hiruhilekoetan euskal 
ekonomia moteltzen hasi zela sumatu zen, eta moteltze hori 2019an jarraitzen ari da; izan ere, 
BPGaren urte arteko hazkunde-tasak % 2,2raino murriztu ziren 2019ko lehen bi hiruhilekoetan. 

Aitzitik, eraikuntza-sektorea BPGaren gainetik hazi da. 2018an, sektoreko BEGd % 4,1 hazi 
zen, eta urteko bigarren erdian hazkunde handia izan zuen: % 5,4 eta % 6,2 hazi zen 2018ko 
hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan,  hurrenez hurren. 2019ko  lehen seihilekoan, 
sektorearen hazkundeak euskal ekonomiaren hazkunde globala baino handiagoa izaten 
jarraitu duen arren, hazkunde-erritmoa mantsotzen ari zela hauteman zen; 2019ko bigarren 
hiruhilekoan, urtetik urterako hazkunde-tasa % 2,9ra jaitsi da. 

2. grafikoa.1:  Euskadiko merkatu-prezioetako benetako BPGdak eta eraikuntza-sektorearen balio 
erantsiak aldian izan duten bilakaera konparatua 2008-2018 eta 2019 IIH(urte-arteko 
aldakuntza-tasak) 

Iturria:  Eustat 

 

Horrenbestez, Euskadiko eraikuntza-sektoreak enplegu garbia sortu zuen 2018an, oso erritmo 
handian. Sektoreko biztanleria landunak % 4,2 egin zuen gora, EAEko enpleguaren hazkunde-
erritmoa baino nabarmen gorago; 2018an, % 1,8koa izan zen. 2019. urtearen hasieran, joera 
horri eutsi zaio, eraikuntza-sektorean lanean ari diren biztanleen urtetik urterako hazkundea % 
3,8 eta % 5,6 izan baita urteko lehen eta bigarren hiruhilekoetan, Euskadiko enpleguaren 
guztizko hazkundea baino handiagoa; izan ere, hiruhileko horietan, % 1,9 eta % 0,6 handitu 
zen. Sektoreko enpleguaren pisua hamarren bat igo da: 2017an, % 5,2koa izan zen, eta 
2018an, % 5,3koa. 
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2. grafikoa.2:  Eraikuntza sektorean Euskadiko biztanleria landunaren bilakaera. 2011-2019ko 2. 
hiruhilekoa (milakotan) 

 
Iturria:  : Biztanleriaren Jardueraren Araberako Inkesta (BJI). Eustat 

Hala ere, higiezinen merkatuko dinamismo-indize orokorrak (0tik 100erako eskalan; 0 “oso 
gelditua” da, eta 100, “oso hedakorra”) apur bat okerrera egin zuen 2018an (4 puntu jaitsi zen, 
2017ko 54,3tik 2018ko 50,3ra); hau da, aurreko urteetako joera aldatu egin zen. Nolanahi ere, 
2018an lortutako maila handia izan zen, 2004tik bigarren erregistrorik onena izan baita. 

2. grafikoa.3:  Higiezinen merkatuaren dinamismo-indizearen bilakaera. 2004-2019ko 1. hiruhilekoa 

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

 

2.2. Eraikuntza eta etxebizitzen eskaintza Euskadin 

a. Etxebizitzen	eraikuntza	Euskadin	

2018an, 4.421 etxebizitza amaitu ziren Euskadin; hots, 2017an baino % 23,2 gehiago. 
Beraz, joera positiboa nagusitu zen berriro, 2017an erregistratutako minimo 
historikoaren ondoren (ekitaldi hartan, 3.588 etxebizitza amaitu ziren). 

Hobekuntza hori gorabehera, amaitutako etxebizitzen eraikuntza-erritmoak ez dauka 
zerikusirik aurreko hamarkadakoarekin. Hortaz, 2018an amaitutako  etxebizitzen 
kopurua (4.421) txikiagoa izan zen higiezinen boomaren urterik aktiboenetako 
etxebizitza- sustapenaren erritmoaren herena baino. Izan ere, 2004tik 2009ra bitarteko 
edozein urtetako lauhileko batean 4.500 etxebizitza baino gehiago sustatu ziren. Dena 
den, eta modu positiboan, inork ezin ditu desiragarritzat hartu higiezinen burbuila 
zulatu aurretik lortutako eraikuntza-mailak, oso ondorio kaltegarriak izan baitzituen 
Euskadiko sektorean eta gizarte osoan. 
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2018ko jardueraren bilakaera positibo hori bereziki sendoa izan zen, etxebizitza libreen 
eraikuntzan eta etxebizitza babestuen eraikuntzan finkatu baitzen (aldeko dinamika izan zuen bi-
bietan). 2018an, 859 etxebizitza babestu amaitu ziren, 2017an baino 474 etxebizitza gehiago; 
hain zuzen, 2017an erregistratu zen serie historikoko minimoa. 
 
2018an, etxebizitza babestuen kopuruak eraikitako etxebizitzen guztizkoan izandako pisu 
erlatiboa % 19,4koa izan zen, ia 2017koa halako bi; alabaina, hamarkadaren hasierako % 40tik 
gorako ehunekoetatik urrun. 

2. grafikoa.4:  Amaitutako etxebizitzen bilakaera, etxebizitza-tipologiaren arabera. 2000-2018 

Iturria:  Sustapen Ministerioa 

b. Higiezinen	eskaintzaren	prezioak	

2018an, Euskadin eskaintzan dagoen bigarren eskuko etxebizitzaren metro koadroko batez 
besteko prezioa ia ez da aldatu (2.756 euro metro koadroko), 2017arekin alderatuta (2.758 
euro), Eusko Jaurlaritzaren Higiezinen Eskaintzari buruzko Estatistikak ematen duen 
informazioaren arabera. Alegia, prezioaren bilakaera nabarmen aldatu zen, aurreko urteetan 
jaitsiera handiak izan baitziren. 

Aitzitik, etxebizitza berri librearen metro koadroko batez besteko prezioa % 0,8 igo zen 2018an; 
hain zuzen, 3.248 eurora iritsi zen, metro koadroko. 2017an, berriz, 3.222 eurokoa zen. Hau 
da, aurreko ekitaldiko joera-aldaketak bere horretan jarraitu zuen, hazkunde- erritmoa 
motelagoa izan bazen ere. 

Edonola ere, eskaintzan dagoen etxebizitzaren prezioaren beherakada metatua (aurreko 
hamarkadako higiezinen boomeko mailarik altuenetatik) oso nabarmena izan da, eta, 
erabilitako etxebizitzaren kasuan, handiagoa 

● Erabilitako etxebizitza: metro koadro erabilgarriaren batez besteko prezioa % 34,4 
murriztu zen 2008tik 2018ra bitartean. 

● Etxebizitza libre berria: metro koadro erabilgarriaren batez besteko prezioa % 19,9 
jaitsi da 2008az geroztik, eta, 2018an, 3.248 eurokoa izan zen 

● Etxebizitza babestuaren kasuan (babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza 
sozialak), metro koadro erabilgarriaren batez besteko prezioa 1.778 eurokoa izan zen; 
hau da, % 1,6 igo zen 2017koarekin alderatuta. 
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Azpimarratu behar da babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak ez dira aldatu 2010az 
geroztik; hortaz, prezioen aldaketak zerikusia du eskuragarri dagoen eskaintzaren hainbat 
osagairekin eta eremu geografikoarekin. 

2. grafikoa.5:  M2 erabilgarriaren prezioaren bilakaera, etxebizitza motaren arabera, Euskadin. 2008-2018 

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

Euskadin, etxebizitza librearen alokairu-eskaintzaren batez besteko prezioak handitzen jarraitu 
zuen 2018an, eta hileko 1.000 eurotik gorakoa izan zen (1.028 euro hilean). Horrek esan nahi 
du urte bakar batean % 8,9 igo zela, eta serie historiko osoko preziorik handiena izan zen, 
baita higiezinen boomaren urteetako prezioak baino handiagoa. 

Etxebizitza librearen alokairu-eskaintzaren batez besteko prezioaren (1.028 euro) eta 
babestutako etxebizitzaren (319 euro) arteko diferentziala handitu ezin zen, 700 eurotik 
gorakoa izan baitzen. Babestutako etxebizitzaren kasuan, hileko batez besteko alokairuaren 
prezioa zertxobait jaitsi zen 2018an (-% 3,2), eta 319 eurokoa izan zen, 2017an izandako 
hazkundearen ondoren (+% 22,9), 2016arekin alderatuta. 

2. grafikoa.6:  Alokairuko etxebizitza libre eta babestuen eskaintzaren hileko errenten bilakaera. 2008-2018 
(eurotan) 

Iturria:  Higiezinen eskaintza. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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2.3. Euskadiko higiezinen eta hipoteken merkatuaren jarduera 

a. Etxebizitzen	salerosketaren	bilakaera	
2018an, etxebizitzaren merkatuaren jarduerak bosgarren urtez jarraian eutsi zion 2014an 
hasitako joera positiboari. Salerosketen kopurua % 10,8 igo zen 2017koarekin alderatuta, eta, 
beraz, krisiaren aurreko urteetako maila maximoetara hurbildu zen. 
 
Aurreko ekitaldietan bezala, jarduera gehiena erabilitako etxebizitzaren arloan izan zen. 2018an, 
etxebizitza-mota horren salerosketak urte horretako salerosketa- eragiketa guztien % 82 izan 
ziren. 
 
Edonola ere, 2018an, aurreko ekitaldian ez bezala (orduan, erabilitako etxebizitzaren arloan 
soilik handitu ziren salerosketa-eragiketak), salerosketa-eragiketen kopuruak gora egin zuen hiru 
etxebizitza-motetan. Izan ere, etxebizitza libre berriaren eta etxebizitza babestuaren 
salerosketen kopuruak nabarmen gehiago egin zuten gora erabilitako etxebizitzaren arloan 
baino; zehazki, % 21,9 eta % 20,6 handitu zen kopuru hori, eta erabilitako etxebizitzarena, berriz, 
% 8,6. 
 

2. grafikoa.7:  Etxebizitzen salerosketen bilakaera, etxebizitza motaren arabera, Euskadin. 2008-2018 

Iturria:  Sustapen Ministerioaren higiezinen transakzioen estatistika 

 

b. Hipoteka‐jarduera	Euskadin	
 
2018an, hipoteka-merkatuaren jarduerak goranzko joerari eutsi zion, baina haren hazkunde-
erritmoa moteltzen jarraitu zuen. Ekitaldi horretan, etxebizitzen gaineko 17.625 hipoteka 
erregistratu ziren Euskadin; horrek esan nahi du kopuru hori % 4,9 handitu zela 2017ko 
datuarekin alderatuta, eta 2015ean hasi zen joerak bere horretan jarraitu zuela, 2014an XXI. 
mendeko serie historikoko minimoa izan ondoren. 
 
Edonola ere, hipoteka-merkatuaren jarduera moteldu egin zen, 2015ean (+% 24,5), 2016an (+% 
9,0) eta 2017an (+% 7,9) izandako hazkunde-tasa handien ondoren. 
 
Serie historikoa aztertuta, ikusten da 2018an Euskadiko hipoteka-merkatuaren jarduerak ez 
zuela zerikusirik izan krisiaren aurreko urteetako erregistroekin. Esate baterako, 2005ean eta 
2006an, 40.000 hipoteka baino gehiago eratu ziren urtero. 
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2. grafikoa.8:  Euskadin formalizatutako hipoteken bilakaera. 2008-2018. Balio absolutuak 

Iturria:  EIN 

Hala ere, Euskadin kontratatutako hipoteketan, etxebizitza bakoitzeko batez besteko 
zorpetzeak gora egiten jarraitu zuen, eta 141.000 euro ingurukoa izan zen; hau da, 20.000 
euro gehiago etxebizitzako, 2013ko datuarekin alderatuta. Urte horretatik aurrera, goranzko 
joera hasi zen, 2016an soilik eten zena. Nolanahi ere, batez besteko zorpetze-maila hori 
nabarmen txikiagoa izan zen joan den hamarkadaren erdialdean erregistratutako maximo 
historikoak baino; orduan, 160.000 eurotik gorakoak ziren etxebizitza bakoitzeko. 

Ildo horretan, azpimarratu behar da 2018an Euskadin eratutako hipoteken % 77 tasa 
aldakorrekoa izan zela (Estatuko batezbestekoa, % 60,5, baino handiagoa), eta gainerako % 
23, berriz, tasa finkokoa. Beraz, tasak igoz gero, kuotak handitzeko arriskua zegoen 2017an 
sinatutako hipoteka gehienetan; dena den, Euskadik izan zuen kontratatutako kreditu berrien 
batez besteko tasarik txikiena (% 1,77 Euskadin eta % 2,31 Estatuan). Halaber, Euskadin, 
2018an eratutako hipoteken batez besteko zorpetzea estatuko batez bestekoa (124.333 euro) 
baino handiagoa izan zen; 15.000 eurotik gorako aldea egon zen etxebizitza bakoitzeko. 

2. grafikoa.9:  Etxebizitzen gainean eratutako hipoteken batez besteko zenbatekoaren bilakaera (eurotan) 
Euskadin eta Estatuan. 2008-2018 

Iturria:  Espainiako Jabetza Erregistratzaileen, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza Ondasunen Elkargoa. 
Higiezinen Erregistro Estatistika 
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2.4. Etxebizitzen birgaitzea 

2018an, eraikuntza-sektorearen jarduerak joera positiboa berreskuratu zuen, obra-lizentzien 
kopuruari dagokionez. Horrenbestez, 3.329 obra-lizentzia eman ziren 2018an, 2017an baino % 
7,8 gehiago; hots, 2017an gertatu zen moteltzearen ondoren, 2013ko joera positiboa 
berreskuratu egin zen. 

2018an, birgaitze-jarduera nagusitu zen sektorean. Birgaitzeko obretarako lizentzien kopuruak % 
8,4 egin zuen gora; hain zuzen, 2.778 lizentzia eman ziren 2018ko ekitaldi osoan, Eusko 
Jaurlaritzaren Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko Estatistikaren serie historikoko erregistrorik 
handiena. 

Etxebizitza berriak eraikitzeko jarduerak hazkunde apalagoa izan zuen. Oin berriko 475 lizentzia 
erregistratu ziren, 2017an baino % 3,5 gehiago. 2018an hautemandako igoera hori esanguratsua 
izan zen, 2017an mota horretako lizentzien beherakada moderatua gertatu zen, eta, gainera, 
2013an hasitako goranzko joerara itzuli zen. 

2. grafikoa.10:  Obra handiko lizentzien bilakaera, Euskadiko obra motaren arabera. 2008-2018 

 
Iturria:  EDYVI. Eusko Jaurlaritza 

 

Edonola ere, 2018an, etxebizitza berriak eraikitzeko jarduera txikiagoa izan zen 2016 aurreko 
urteetan baino, eta askoz txikiagoa, krisiaren aurreko urteetan baino; garai hartan, 1.000 lizentzia 
baino gehiago erregistratzen ziren ekitaldi bakoitzean. 

2018an, bizitegi-erabilerako eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko aurrekontua 215,2 milioi 
eurokoa izan zen, 2017an baino % 13,8 handiagoa. Hazkunde hori gorabehera, oin berriko 
eraikinekin lotutako aurrekontuarekiko diferentziala handitu egin zen: % 16ko igoera izan zuen, 
eta 425,7 milioi eurokoa izan zen. 

2. grafikoa.11:  Euskadiko bizitegi-erabilerari lotutako obra-lizentzien guztizko aurrekontua. 2016-2018 

Iturria:  EDYVI. Eusko Jaurlaritza 
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2.5. Finantza-krisiaren eragina 

a. Familien	finantza‐ahalegina	eta	zorpetze‐maila	
2011. urtetik lehen aldiz, Euskadin 2018an hipotekatu ziren familien finantza-ahalegina handitu 
egin zen aurreko urteko datuarekin alderatuta. Horrenbestez, hipotekatutako etxebizitza horien 
hipoteka-kuota errentaren % 26,8koa izan zen, eta 2017an, berriz, % 26,1ekoa. Orobat, 2018ko 
batez besteko finantza- ahaleginaren adierazle hori Estatuko batez bestekoa (% 29,7) baino 2,9 
puntu txikiagoa izan zen Euskadin. 

2018ko batez besteko finantza-ahaleginaren adierazle hori 2008koa baino portzentajezko 20 
puntu txikiagoa zen; 2008ko ekitaldi horretan, hipoteka sinatu zuten familien errentaren % 47tik 
gorakoa zen. 

Familien finantza-ahaleginaren bilakaera horrekin bat etorriz, 2018an eratutako hipoteken batez 
besteko kuota 600 eurora handitu zen; hau da, 2017an baino 26 euro handiagoa izan zen, batez 
beste. 2011. urtetik lehen aldiz, 2018. urtean sinatutako hipoteken batez besteko kuota handitu 
egin zen; beraz, bertan behera gertatu zen urte hartan hasitako beheranzko joera. Nolanahi ere, 
urrun geratzen dira higiezinen boomaren amaierako kuota handiak; garai hartan, hileko 900 
eurotik gorako batez besteko kuotak zeuden. 

2018an, finantza-ahaleginaren kasuan ez bezala, Euskadin sinatutako hipoteken batez besteko 
kuota Estatukoa baino 32 euro handiagoa izan zen. Hala, euskal familien batez besteko errenta 
handiagoa zenez, aukera izan zuten batez besteko hipoteka-kuota handiagoa bere gain 
hartzeko, finantza-ahalegin txikiagoarekin. 

2. grafikoa.12:  Hipoteka-kuotaren bilakaera eta eratutako hipoteken esfortzu finantzarioa Euskadin eta 
Estatuan. 2008-2018 

HIPOTEKA-KUOTAREN BILAKAERA 
 

ESFORTZU FINANTZARIOAREN BILAKAERA (HIPOTEKA-KUOTA, SOLDATA KOSTUAREN 
GAINEAN) 

 

 
Iturria:  Espainiako Jabetza Erregistratzaileen, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza Ondasunen Elkargoa. 

Higiezinen Erregistro Estatistika 

 



 
 

  
 

21 

b. Krisiaren	eragina:	hipoteka‐betearazpenak	eta	etxegabetze	judizialak	
Aurkeztutako hipoteka-betearazpenen kopuruak behera egiten jarraitu zuen 2018an, Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak hiru hilean behin argitaratzen dituen datuen arabera. 2018an, 
433 hipoteka-betearazpen erregistratu ziren Euskadin; hortaz, % 29,7ko murrizketa izan zen, 
2017an 616 erregistratu baitziren, eta 2009az geroztiko aldeko joerari eutsi zitzaion (2016an izan 
ezik, hipoteka-betearazpenen kopurua % 5,6 handitu baitziren 2015koarekin alderatuta). 

Aitzitik, Justizia Auzitegi Nagusiak jasotako etxegabetze judizialen kopuruak gora egin zuen 
berriro 2018an Euskadin; 1.800 etxegabetze baino gehiago egin ziren. Edonola ere, hazkunde 
hori oso neurrizkoa izan zen (+% 0,4), eta 2017koa (+% 8,5) baino nabarmen txikiagoa. 

2. grafikoa.13:  Euskadin aurkeztutako kaleratzeen eta hipoteka-betearazpenen bilakaera. 2008 - 
2019ko 2. hiruhilekoa (metatua) 

 
Iturria:  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Estatistika 

Euskadin egindako etxegabetzeei dagokienez, 1.082 izan ziren guztira 2018an, 2017an baino 
bat gutxiago, eta, haietatik, % 70ek baino gehiagok Hiri Errentamenduen Legearekin izan zuten 
zerikusia. Bestalde, etxegabetze horien proportzio nabarmen txikiagoa (% 19,7) hipoteka 
betearazteko prozedurei lotuta egon zen. Horrenbestez, hipoteka-betearazpenen ondoriozko 
etxegabetzeen kopuruak behera egin zuen hirugarren urtez jarraian (-% 5,6 2018an), eta 
alokairuaren ondoriozkoek, berriz, gora egin zuten bigarren urtez (+% 1,6), nahiz eta 2017an 
baino askoz gutxiago, orduan kopuru hori % 32,0 handitu baitzen. 

2. grafikoa.14:  Egindako jaurtiketen bilakaera, egindako jaurtiketen arrazoiaren eta banaketaren 
arabera. 2013-2018 

Iturria:  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Estatistika 
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Euskadin alokairuaren ondorioz egindako etxegabetzeen eragina zertxobait handitu zen: 3,9 izan 
ziren 10.000 biztanleko, Estatuakoaren erdia (8,0 etxegabetze 10.000 biztanleko). Hipoteka 
betearazteko prozeduren ondorioz egindako etxegabetzeei dagokienez, Euskadik 1,1 
etxegabetze izaten jarraitu zuen 10.000 biztanleko; Estatuan, berriz, joera beheranzkoa izan 
arren, eragina nabarmen handiagoa izan zen (4,1 etxegabetze 10.000 biztanleko). 

2. grafikoa.15:  Euskadin eta Estatuan egindako jaurtiketak biztanleko. 2013-2018 

L.A.U./10.000 biztanletik eratorritako jaurtiketak 
Euskadin eta Estatuan. 2013-2018 

Hipoteka betearaztearen ondorioz egindako 
jaurtiketak/10.000 biztanle Euskadin eta Estatuan. 

2013-2018 

  

Iturria:  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Estatistika oinarri hartuta 

 

Horrenbestez, Euskadi izan zen 2013tik 2019ko lehen seihilekora bitartean etxegabetze gutxien 
izan zuen autonomia-erkidegoa: 10.000 biztanleko 30,1 etxegabetze, hain zuzen, beste 
autonomia-erkidegoetan batez beste egindako etxegabetzeen herena baino gutxiago (102,1 
jaurtiketa 10.000 biztanleko). 

2018an, ordainean 55 emate gertatu ziren ; horrek esan nahi du kopuru hori % 29 txikitu zela, 
2017an 78 emate egon baitziren, eta aurreko urteetako beheranzko joerari eutsi zitzaiola. 
Euskadi, Estatua eta gainerako autonomia-erkidegoak alderatuz gero, Euskadin 100.000 
biztanleko ordainean emateen eragina (2,5) txikiagoa izan zen autonomia-erkidego guztietan 
baino, eta askoz txikiagoa Estatuko batezbestekoa (14,1) baino. 

2. grafikoa.16:  Zoru-klausulei buruzko epaiak 2018ko bigarren seihilekoan Euskadin eta Estatuan 

Iturria:  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Estatistika 
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3. Oinarrizko araudia eta jarduera esparrua 

3.1. Etxebizitza gaietako araudi-esparrua 

3.1.1. Araudien laburpena 

Euskal Herriko Autonomi Estatutuan (10.31 artikulua) xedatzen da etxebizitzen antolaketaren 
gaineko eskumena EAErena dela soilik, eta hura gauzatuz, Eusko Legebiltzarrak 3/2015 Legea 
onetsi zuen, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. Hori da, hain zuzen ere, EAEko etxebizitza-
politiken jarduketa-esparru orokorra. 

EAEko etxebizitza-parkearen antzinatasuna handia denez gero, lege horretan adierazten da 
jarduketen zati handi bat eraikinak eta etxebizitzak birgaitzera bideratu behar dela, 
bizigarritasun-, funtzionaltasun-, segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak hobetze aldera, baita 
baliabide naturalak eraginkortasunaz baliatze aldera ere. 

Bere aldetik, etxebizitza nagusiaren alokairua Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 
29/1994 Legeak (HEL) arautzen du. Lege horrek alokairu-kontratuen alokatzaile eta errentarien 
betebeharrak eta legezko eskubideak ezartzen ditu. Etxebizitzaren eta alokairuaren arloko 
premiazko neurriei buruzko Errege Dekretua 2019ko martxoan onartzeak aldaketak ekarri ditu 
lege honetara. 

Etxebizitza Sailburuordetzaren etxebizitza-politikak alokairua eta birgaitzea sustatzera bideratuta 
daude batez ere; beraz, erreferentziazko oinarrizko araudiaz gain, agindu eta dekretu ugari 
daude Eusko Jaurlaritzak alokairu-erregimeneko etxebizitza prezio eskuragarrian eskuratzeko 
ezarri dituen sustapen-neurriak arautzen dituztenak, hala nola Bizigune, Gaztelagun edo ASAP 
programak, eta baita etxebizitzen bizigarritasuna, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna 
hobetzea errazten duten neurriak ere. 

Bestalde, sustapen-araudiaz gain, derrigorrez bete beharreko legeria ere kontuan hartu behar 
da, hala nola eraikinen ikuskapen teknikoak egiteari buruzkoa, baldin eta eraikinek 50 urtetik 
gorako antzinatasuna badute. 

Taula honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzaren arloan indarrean dagoen araudia 
jasotzen da, eta jarraian, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzaren arloan indarrean dauden 
erreferentziazko araudiek eragiten dituzten alderdi nagusietako batzuk nabarmentzen dira. 
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3. taula.1:  EAEn etxebizitzaren esparruan indarrean dagoen lege-esparrua 

ETXEBIZITZAREN ESPARRUAREN LEGEDIA 

Oinarrizko araudia: 

• 3/2015 Legea, Etxebizitzarena. 

• 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa. 

• 8/1999 Legea, apirilaren 6koa, jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legea berritu duena. 

Alokairu-gaietan indarrean den lege-esparrua: 

• 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri Errentamenduei buruzkoa 
• 42/2016 Dekretua,  Depósito de las fianzas de alquiler (e)koa eta errentamendu-kontratuen erregistroa 
• 7/2019 Lege Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, etxebizitza- eta alokairu-gaietan premiazko neurriak 

hartzeari buruzkoa 

• 466/2013 Dekretua, Etxebizitza hutsen Bizigune programa. 

• 144/2019 Dekretuak ASAP programa (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa). 

• AGINDUA, 2019ko abenduaren 10ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, 
zeinaren bidez aldatzen baita etxebizitzaren alokairurako Gaztelagun programaren laguntzak arautu eta 
deialdia egiten duen agindua 

Birgaitze-gaietan indarrean den lege-esparrua: 

• Agindua, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko 
finantza-neurriei buruzkoa. Agindua, 2011ko azaroaren 23koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 
sailburuarena, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua aldatzen duena. Eta azkenik, Agindua, 
2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinen bidez bigarren aldiz aldatzen 
baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua. 

• 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzkoa. Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: «317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare 
urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babes-tuei buruzkoa». 

• AGINDUA, 2018ko irailaren 5ekoa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Honen bidez, 
udalentzako, tokiko organismo autonomoentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura 
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzen dira, eta horietarako 2018ko ekitaldirako deialdia 
egiten da, hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta 
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko xedez. 

• Agindua, 2018ko ekainaren 8koa, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez iragarri 
eta arautzen baita etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko diru-laguntzen programa 
2018rako. 

• 241/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena, eta 80/2014 
DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen 
dekretua aldatzen duena. 

• 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa. 

 

  



 
 

  
 

25 

3.1.2. 3/2015 Legea, Etxebizitzarena 

Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legea da, gaur egun, Euskadiko etxebizitza-politiken jarduera-
esparru orokorra. Berritasun nagusi gisa, etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu zuen, 
baina, horrez gain, alokairu-erregimenaren aldeko apustu sendoa egin zuen, eta zeregin 
garrantzitsua eman zion eraikinak birgaitzeari eta hiri-espazioak berroneratzeari, bai eta horiek 
ekonomikoki eta sozialki biziberritzeari ere. 

Nabarmentzekoa da etxebizitza-politiketara bideratutako baliabide publikoak alokairu-politiketara 
bideratzeko derrigortasuna (birgaitzeko direnak izan ezik). Legea onartu eta bost urteren buruan, 
hau da, 2020tik aurrera, baliabide publikoekin eraikitako etxebizitza guztiek alokairu-
erregimenekoak izan beharko dute. 

Halaber, Legeak Hiri Errentamenduen Legean ezarritako fidantzak dagokion Etxebizitzako 
Lurralde Ordezkaritzan (Bizilagun zerbitzua) gordailutzeko betebeharra jasotzen du, eta baita 
alokairu-kontratuen erregistroa ere. 

Legeak etxebizitzaren funtzio sozialaren definizioa barneratzen du. Definizio horretan, aurretik 
kontuan hartu ez diren partikularren eskubide eta betebeharrekin zerikusia duten alderdi batzuk 
sartzen dira, hala nola "hobetzeko edo birgaitzeko betebeharra eta higiezinak mantentzeko 
betebeharra, haien egokitzapen energetikoa eta funtzionala lortzeko". Legeak azpimarratzen du, 
halaber, Europako zuzentarauen eskakizunak bete behar direla energia-kontsumoa eta karbono 
dioxidoaren isurketak murrizteari eta energia berriztagarrien erabilera handitzeari dagokienez. 

Azkenik, aipatu behar da Legean sartu dela hutsik dauden etxebizitzak deklaratzea eta 
erregistratzea, bai eta bi urte baino gehiago hutsik mantentzen diren etxebizitzetarako kanon bat 
ezartzea ere. 

3.1.3. 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa 

Eusko Legebiltzarrak 1997an onetsi zuen 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna 
sustatzekoa. Horren xedea da hiriguneen, espazio publikoen, eraikinen, garraiobideen eta 
informazio nahiz komunikazio sistemen irisgarritasuna bermatzea, beren kabuz erabil ditzaten 
oro har pertsona guztiek eta, bereziki, mugikortasun mugatua, komunikatzeko zailtasuna edo 
beste edozein muga psikiko nahiz sentsorial aldi baterako edo betirako dutenek. 

Hiriguneen, espazio publikoen eta eraikinen (titulartasun, erabilera edo zerbitzu publikokoak) 
irisgarritasuna ziurtatze aldera, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek, udalek eta gainerako 
erakunde publikoek lau urteko programak prestatu behar dituzte irisgarritasuna sustatzeko, 
elementu horiek aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara egokitzeko helburuarekin, pixkanaka. 

Sailak diru-laguntzak ematen dizkie udalei eta tokiko erakunde txikiei, irisgarritasun-planak 
eguneratzeko, hobekuntza-lanak egiteko eta hirigunean zein eraikuntzetan irisgarritasuna 
bermatzen duen ekipamendua erosteko. 
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3.1.4. Hiri Errentamenduei buruzkoa Legea eta 7/2019 Errege lege-dekretua, 
martxoaren 1ekoa, etxebizitza- eta alokairu-gaietan premiazko neurriak 
hartzeari buruzkoa 

2019ko martxoaren 1ean onartu zen 7/2019 Errege lege-dekretua, etxebizitza- eta alokairu-
gaietan premiazko neurriak hartzeari buruzkoa. Alokairu merkatuaren erreforma egiteko dekretua 
martxoaren 6tik dago indarrean, eta zenbait aldaketa garrantzitsu ekarri ditu: aldatu egin ditu 
errentamendu-kontratuen iraupena eta fidantzaren berme gehigarriak, aldeak ezarri ditu 
alokairuaren baldintzetan jabetza pertsona fisiko bati edo pertsona juridiko bati dagokion kontuan 
hartuta, eta alokairu-prezioen erreferentzia-indize bat jasotzen du, higiezinaren kokapenaren 
arabera (eremua, hiria, probintzia, autonomia-erkidegoa) gehieneko prezio bat ezartzeko 
asmoarekin. 
 

3.1.5. Eraikinen ikuskapen teknikoaren erregulazioa: 117/2018 Dekretu berria 

Etxebizitzaren 3/2015 Legean, eraikinen ikuskapen teknikoa egiteko betebeharra finkatzen da. 
Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretu berrian, aldiz, Etxebizitzaren Legeko aginduak arauen 
arabera garatzen dira, batetik, eta gai horren gainean lehenago onetsitako araudia argitu egiten 
da, bestetik, aplikatu denean lortu diren esperientzia eta ezagutzak kontuan hartuz. 

Dekretu horrekin bat etorriz, eraikinaren lehen ikuskapen teknikoa dagokion udalari aurkeztu 
behar zaio eraikinak berrogeita hamar urte bete eta hurrengo urtebetean, ordutik aurrera 
zenbatzen hasita. Bestalde, laguntza publikoak eskuratu nahi dituzten jabeek EITa egin beharko 
dute ezinbestez, eraikinaren adina edozein dela ere. 

3.1.6. Eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria 

226/2014 Dekretuak, abenduaren 9koak, eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari 
buruzkoak, azaroaren 22ko 240/2011 Dekretuan jasotako autonomia-erkidegoko araudia 
eguneratu beharrari erantzuten dio, 2010/31/EB Zuzentarau berriak sartu eta 235/2013 Errege 
Dekretuak transposizioz jaso dituen aldaketen ondoren. 

Errege-dekretu horren arabera (235/2013), autonomia-erkidegoei dagokie energia-
eraginkortasunaren ziurtagiriak kontrolatzea eta erregistratzea, sustatzaileei edo jabeei 
ezarritako betebeharrak betetzea bermatuko duten aurreikuspenak egitea eta energia-
eraginkortasunaren etiketaren aurkezpena arautzea. 

3.1.7. Alokairua eta alokairuarentzako laguntza-politikak sustatzeko jarduketak 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza programak alokairu babesturako erabiliko diren etxebizitzen 
sustapena bultzatzen du. Hala, alokairuko etxebizitza babestuak eraikitzea zuzenean sustatzeaz 
gain, diru-laguntzen politika bat ere badu, beste eragile publiko eta pribatu batzuei laguntzak 
ematekoa, alokairuko etxebizitzak sustatu ahal izateko eta errenta babestuko alokairuak 
ezartzeko merkatuan, partikularrenak diren erabilitako etxebizitzekin. 



 
 

  
 

27 

a. Alokairu	babestuko	etxebizitzak	sustatzeko	laguntzak	

Etxebizitzak alokairurako sustatzeko laguntzen programak honako hauek eskaintzen ditu: 
mailegu kualifikatuak, obra-ziurtagirien bankuko beherapenak, interes-tasaren subsidiazioa eta 
diru-laguntzak. Errentamendurako pizgarriak alokairu-epearen eta babestutako etxebizitzaren 
modalitatearen araberakoak dira. 
 
Alokairurako gutxieneko epea 15 edo 50 urtekoa da eta epe horretan ezingo da etxebizitzaren 
erabilera aldatu. 

b. Etxebizitza	eskuratzea	alokairu	babestuan	jartzeko	helburuarekin	

Era berean, alokairua sustatzeko politiken artean, mailegu kualifikatuak, interes-tasen 
subsidiazioa eta alokairu babestuan jartzeko etxebizitzak erosteko diru-laguntzak ematen dira. 
Laguntza horiek handiagoak dira zenbat eta epe luzeagoan mantendu alokairu babestua (15 edo 
50 urte) eta zenbat eta babes-maila handiagoa izan: laguntza gehiago etxebizitza sozialeko 
errentak dituzten etxebizitzentzat, erregimen orokorreko BOEentzat baino. 

c. Zuzkidura‐bizitokiak	sustatzeko	laguntzak	(ADA	direlakoak)	

Etxebizitza Sailburuordetzak zuzkidura-bizitokiak sustatu nahi ditu, zenbait kolektiboren (gazteen 
eta adinekoen) beharrei erantzun diezaiekeen figura gisa. Horretarako, laguntzak ematen ditu 
mailegu kualifikatuen, interes-tasen subsidiazioaren eta ADAk sustatzeko diru-laguntzen bidez. 

d. Landa‐inguruneetako	titulartasun	publikoko	etxebizitzak	birgaitu	eta	alokairuan	jartzea	

Halaber, 3.000 biztanle baino gutxiago dituzten landa-eremuetako udalerrietan, gutxienez 15 
urtez errentamendu babestura bideratzen diren titulartasun publikoko etxebizitzak birgaitzeko 
diru-laguntzak ematen dira. 

e. Etxebizitza	hutsak	eskuratzea:	Bizigune	programa	

Bizigune programaren helburua merkatu libreko etxebizitza hutsak mobilizatzea da, alokairu 
babesturako erabil daitezen. 

Bizigune merkatu librera jotzeko adinako baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei dago 
zuzenduta. Hala, alokairu-etxebizitzak eskuratzen dituzten esleipendunen urteko diru-sarrera 
haztatuek ezin dute 21.000 euro baino altuagoak izan eta etxebizitzen urteko hasierako errenta 
diru-sarrera horien % 30ekoa izaten da. 

Etxebizitza hutsen jabeek Alokabideren esku jartzen dute etxebizitza eta Alokabidek 6 urteko 
iraupeneko usufruktu-kontratu bat sinatzen du eta jabeari, hilean, gehienez 600 € ordaintzen 
zaizkio errenta gisa. 2018an eguneratu da zenbatekoa. 
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f. Etxebizitza	libreen	alokairuko	merkatuan	bitartekaritza	egiteko	programa:	ASAP	(Alokairu	
Segurua,	Arrazoizko	Prezioa)	

Programa horren helburua zera da, titulartasun pribatuko etxebizitzak alokairu-merkatuan 
sartzea, errentarientzako arrazoizko prezioan. Dekretu berriaren arabera, esleipendunen urteko 
diru-sarrera haztatuek 21.000 eta 39.000 euro artekoak izan behar dute (2018an indarrean zen 
gutxienekoa 12.000 eurokoa zen) eta etxebizitzen errentak ezingo du haztatu gabeko urteko 
diru-sarreren % 30 gainditu. Horiez gain, ezartzen du errentek Alokairu Merkatuaren Inkesta 
estatistika berrian erreferentzia izango dutela. 

Etxebizitzen errentatzaileei bermatu egiten zaie errentak kobratuko dituztela, defentsa juridikoa 
izango dutela eta erabilera eta denborari lotutako arrazoiekin loturarik ez duten kalteak gertatzen 
badira, horiek konponduko zaizkiela, gorabehera horiek estaltzeko beharrezkoak diren aseguru-
polizak kontratatuta. 

g. Etxebizitzako	gastuetarako	prestazio	osagarria	

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria (EGPO) Diru-sarrerak bermatzeko errentari 
(DSBE) zuzenean dago lotuta eta Lanbidek kudeatzen du. Etxebizitza eskuratzeko zailtasun 
handiena dutenek etxebizitza eskuratzeko oinarrizko euskarrietako bat da. Nolanahi ere, eskaera 
hori, pixkanaka, Etxebizitza Sailak bere gain hartzea dago aurrez ikusita eta etxebizitza 
eskuratzeko eskubide subjektiboaren bidez bideratuko du eta hala, DGBEtik ere askatu egingo 
da. 

h. Gizarte	Larrialdiko	Laguntzak	(GLL)	

Udal gizarte-zerbitzuek ematen dituzten Gizarte Larrialdiko Laguntzen helburua ohiko eta 
ezohiko gastuei aurre egitea da eta bateraezinak dira Etxebizitzaren gastuetarako prestazio 
osagarria jasotzearekin. Gizarte Larrialdiko Laguntzen gastu osoaren % 27 alokairu-gastuak 
ordaintzeko erabiltzen direla. 

i. Etxebizitza	eskuratzeko	eskubide	subjektiboa	

Legeak etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitorpena jasotzen du: "Etxebizitza baten 
legezko okupazio egonkorrerako eskubidea", etxebizitza duin eta egokia ez izan arren bat 
lortzeko baliabide ekonomikorik ez dutenen alde. Gainera, auzitegietan eska daitekeen 
eskubidea da. Eskubide hori 2016ko urtarrilaren 1etik dago indarrean. Eskubide horren aitorpen 
esplizitua Legearen II. kapituluan jasotzen da; kapitulu horretan, Legearen ondorioetarako 
etxebizitza-premia definitzen da, bai eta eskubide subjektiboa eskatzeko betekizunak ere. 

Legeak xedapen iragankor bat jasotzen du, hiru urtean (2016-2018) eskubide subjektiboa 
pixkanaka eskuratzeko araubide iragankor bat ezartzen duena, harik eta legeak aurreikusitako 
xedapenekin dagokion Erregelamendua onartzen ez den arte (Laugarren Xedapen Iragankorra). 
Etxebizitza izateko eskubide subjektiboa asebete daiteke etxebizitza bat erraztuz edo bizitoki bat 
alokairuan jarriz edo prestazio ekonomiko baten bidez, premiari aurre egiteko etxebizitzarik ez 
dagoen kasuetan. 2016ko ekitaldian, etxebizitzako prestazio ekonomikoaren zenbatekoa hilean 
250 eurokoa da. 
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3.1.8. Birgaitzeko jarduketa babestuak 

Birgaitzeko jarduketak sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak bost programa operatibo ditu Renove 
plana izenekoan kokatuta: Etxebizitza Sailburuordetzak 1., 2. eta 4. programak kudeatzen ditu. 
Aitzitik, 3. programa (birgaitze integratuko eremuetan (BIE) edo bizitegi eremu narriatuetan 
ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzena) eta 5. programa (hirigintza- eta 
gizarte-izaerako problematika bereziak dituzten eremuetan hiri-berroneratzeko jarduketak 
egiteko diru-laguntzena) Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren ardurapean daude orain. 

a. 1.	programa:	 partikularrentzako	 eta	 jabekideen	 erkidegoentzako	 laguntzena,	 eraikinak	
eta	etxebizitzak	birgaitzeko:	

Programak lau jarduketa-motari laguntzea du xede: 

 Eraikinaren egitura eta eraikuntza bera egokitzeko obrak eta etxebizitzen eta 
merkataritza-lokalen bizigarritasun-baldintzak egokitzekoak. 

 Etxebizitzak eta sarbideak desgaitasun fisikoak dituzten pertsonentzako indarreko 
araudira egokitzea. 

 Inguratzaile termikoan esku hartzea energia aurrezteko. 

 Eraikuntzaren eta etxebizitzen akabera orokorra eraikuntza onaren printzipioetara 
egokitzea. 

Partikularrak zein jabekideen erkidegoak dira laguntza horien onuradunak. Laguntzak mota 
honetakoak izan daitezke: itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, mailegu kualifikatuak eta zerga-
arinketa. Diru-laguntzen zenbatekoa hainbat faktoreren mende dago: jarduketa-mota, diru-
sarrera haztatuak eta familia-unitateko kide kopurua, eta jarduketa-esparrua (birgaitze bakartua 
edo integratua). 

b. 2.	programa:	udalentzako	eta	udalerria	baino	lurralde‐eremu	txikiagoko	erakundeentzako	
irisgarritasun	arloko	laguntzena:	

Programa honen xedea espazio publikoetan eta hiri-inguruneetan irisgarritasun unibertsala 
lortzea da, pertsona guztiak ahalik eta modurik independenteenean mugi daitezkeela 
bermatzeko. Udalak, toki-erakundeak eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko 
erakundeak dira laguntza horien onuradunak. 

 Irisgarritasun-planak egitea edo eguneratzea. 

 Udalen irisgarritasun-planetan jasota dauden hobekuntza-obrak egitea, edo erakunde 
pribatuek erabilera publikoko xede sozialekin eginikoak. 

 Igogailuak eta plataforma jasotzaileak eskuratzea eta instalatzea. 
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c. 4.	programa:	 etxebizitza	 eta	 eraikinetako	 birgaitze	 eraginkorreko	 laguntzena,	 ondare	
eraikian	esku	hartzeko	proiektuak	egiteko.	

Programa honen helburua eraikinen irisgarritasuna, suteen kontrako segurtasuna eta energia-
eraginkortasuna hobetzea da. Laguntza-programa hau 1980. urtea baino lehen eraiki eta 
blokeak edo etxadiak osatu arte taldekatu diren eraikinetako jabekideen erkidegoei zuzentzen 
zaie, baldin eta hirigintza- eta egitura-egokitzapena abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 
terminoetan eginda badute.  

Laguntza itzuli beharrik gabeko diru-laguntza izango da, honako jarduketa hauek egiteko: 

 Energia-murrizketa, irisgarritasuna eta segurtasuna barnean hartzen dituzten esku-
hartze integralei dagozkien proiektuak idaztea eta obrak egitea. 

 Barneko erosotasun termikoaren eta berokuntzaren energia-kontsumoaren energia-
monitorizazioa. 

 Eraikitako perimetroa handitzea, bizigarritasun-baldintzak hobetzea lortzeko. 
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3.2. Jarduketa-esparrua 
 
Etxebizitza Sailak 2018ko ekitaldian garatutako etxebizitza-politiken jarduera-esparrua 
2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak, 2018ko Etxebizitza Programak eta 
Etxebizitzaren 3/2015 Legearen erregelamenduzko garapenek zehazten dute. 
 

3.2.1. 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana 

“2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren misioa, etxebizitzen alokairuan 
etxebizitzetako parke publikoaren hazkundea bultzatzea da, eskubide subjektiboa etxebizitzari 
bermatzeko eta taldeen beharrez zailtasun handiagoekin arduratzeko gai izateko, nahastearen 
bitartez kohesio soziala, arreta berezia jarriz populazio gaztearen emantzipazioan eta 
zaharkitua dagoen gizarteko adineko pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntzarako, 
eskuragarritasunaren, hobekuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren bidez, eta guztia 
hau agenteak eta erakundeen artean, publiko eta pribatu, beharrezko kolaborazioarekin”. 

 

Plan Gidariaren 1go ardatza alokairu-erregimeneko etxebizitzen parkea sustatzera bideratuta 
dago; izan ere, beharra duten biztanleek gehien eskatzen duten modalitatea da, eta aukera 
ematen du egoera ahulenean dauden kolektiboei erantzuteko. Ardatz honek hiru esku-hartze 
ildo jasotzen ditu: alokairu-erregimeneko etxebizitza berriak sustatzea, zuzkidura-bizitokiak 
sustatzea eta partikularren jabetzako etxebizitzak mobilizatzea alokairu babestuko merkatuan 
jartzeko. Lerro horiek guztira 12 ekintza biltzen dituzte, eta Planaren horizontean, guztira, 
alokairu-erregimeneko 2.950 etxebizitza berri sustatzea aurreikusten dute (horietako 500 
ADA), eta 7.200 etxebizitza pribatu alokairu babestuan izatea (6.400 Bizigune eta 800 ASAP). 

2. ardatzak etxebizitza babestuen parkearen kudeaketa efizientean aurrera egitea du helburu; 
izan ere, Sailak eta haren sozietateek etxebizitza babestuen parke zabala dute, eta horrek 
kudeaketa-lan handia eskatzen du, eta alderdi sozialak garrantzi handia hartu du azken 
urteotan. Sei jarduera-ildotan egituratzen da ardatz hau, eta guztira 27 ekintza biltzen ditu. 

3. ardatzak esleipen-prozedurak eta etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak berrikustea 
eta aldatzea aurreikusten du. Indarrean dagoen araudiak etxebizitzarako eskubide subjektiboa 
aitortzen du eta arreta bereziko kolektiboak ezartzen ditu, baina etxebizitza babestuaren 
eskaria oso anitza da, eta bazterketa-arriskuan dauden kolektiboei esklusiboki esleitzea ez da 
gomendagarria, baino bai da gomendagarria gizarte-kohesioari mesede egingo dion nahasketa 
bat. Horregatik, etxebizitza-beharra birdefinitzea eta esleipen-sistemak (baremazioa eta 
kupoak) konbinatzea komeni dela planteatzen da. Ardatzak 3 jarduera-ildo ditu, eta guztira 11 
ekintza. 

Plan Gidariaren 4. ardatza birgaitzearen sustapenari buruzkoa da oso-osorik, eta 7 jarduera-
ildo eta 29 ekintza ditu guztira. Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza-parkearen 
antzinatasuna handia denez eta besteak beste irisgarritasun- eta energia-eraginkortasuneko 
arazoei erantzun behar zaienez, birgaitze-jarduketak sustatzea etxebizitza-politiken 
lehentasunetako bat da. Jasotako jarduketek, lehendik dauden laguntza-programekin batera, 
55.000 etxebizitza baino gehiago birgaitzen laguntzeko helburu kuantitatiboa dute. Gainera, 
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udalen eta toki-erakundeen 420 proiektu egiteko laguntza ematea aurreikusten da, bai hiri-
inguruneen irisgarritasuna hobetzeko planak egiteko, bai obrak egiteko. 

5. ardatzak etxebizitzaren arloko berrikuntzan aurrera egitea du ardatz, gazteen eta beste 
kolektibo batzuen beharretara egokitzen diren ereduak ezartzen saiatuz. Ardatzak hiru jarduera-
ildo eta 12 ekintza aurreikusten ditu, eta Gaztelagun programa nabarmentzen du, gazteen 
emantzipazioa errazteko. 

Azkenik, 6. ardatzak lankidetza-sareak sortzea sustatu nahi du, sektore-politikak hobeto 
kudeatzeko eta integratzeko. Ardatza 6 jarduera-ildoren eta 13 ekintzaren inguruan egituratzen 
da. 
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PLANAREN ARDATZ ESTRATEGIKOAK 

1.ARDATZA  
ETXEBIZITZA‐PARKEARE 
ALOKAIRUA BULTZATZEA 

.1. ILDOA.   ALOKAIRU ERREGIMENEKO ETXEBIZITZA BERRIEN SUSTAPENA BULTZATZEA 

.2. ILDOA.   ALOKAIRUKO ZUZKIDURA BIZITOKIEN ERAIKUNTZA SUSTATZEA 

.3. ILDOA.   ETXEBIZITZA PRIBATUAK ALOKAIRU BABESTURANTZ MUGIARAZ DAITEZEN SUSTATZEA

2 ARDATZA  
BABESTUTAKO ETXEBIZITZA 
PARKEAREN KUDEAKETA 
ERAGINKORREAN AURRERA 
EGITEA 

.1. ILDOA.  ETXEBIZITZA BABESTUEN PARKEAREN KUDEAKETAN ALDERDI SOZIALA SUSTATZEA

.2. ILDOA.   ALOKABIDE ENERGIA IRAUNKORTASUNEKO ETA ETXEBIZITZA SOZIALAREN 

IRISGARRITASUNEKO ERREFERENTE BIHURTZEA 

.3. ILDOA.   ETXEBIZITZA SAILAK PIXKANAKA BERE EGITEA ETXEBIZITZAREN ALORREKO 

PRESTAZIOEN KUDEAKETA 

.4. ILDOA.  BIZI IBILBIDEAK ERRAZTEA ETA ETXEBIZITZEN AZPIERABILERA SAIHESTEA 

.5. ILDOA.  ETXEBIZITZA BABESTUEN PARKEAREN GIZARTE EGINKIZUNA BERMATZEA 

.6. ILDOA.  ETXEBIZITZA TASATUEN STOCKARI IRTEERA EMATEKO ETA EGINDAKO INBERTSIOAK 

BERRESKURATZEKO PROGRAMA IRAGANKORRA ABIAN JARTZEA 

3. ARDATZA  
IKUSKATZEA ETA ESLEIPEN‐
PROZEDURAK ETA 
BABESTUTAKO 
ETXEBIZITZARAKO 
SARBIDEKO BALDINTZAK 
ALDATZEA 

.1. ILDOA.  BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK ESLEITZEKO EGUNGO BAREMAZIO SISTEMA 

ALDATZEA. GIZARTE KOHESIOA BERMATZEA KUPOEN MEKANISMOAREN BIDEZ. 

.2. ILDOA.  ETXEBIZITZA PREMIA BERRIRO DEFINITZEA, AGERTOKI SOZIOEKONOMIKO BERRIETARA 

EGOKITUZ 

.3. ILDOA.  ARRETA  JASOTZEKO  LEHENTASUNA  DUTEN  KOLEKTIBOENTZAKO  NEURRI  ZEHATZAK 

DEFINITZEA. GIZARTE  POLITIKEN  ETA  ETXEBIZITZA  POLITIKAREN ARTEKO  INTEGRAZIO 

ESTRATEGIKOA ETA ELKARLANA. 

4. ARDATZA  
ERAIKINEN MANTENUA ETA 
BIRGAITZEA SUSTATU, 
EGUNGO PARKEETAKO 
ESKURAGARRITASUN ETA 
ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA HOBETUZ 

.1. ILDOA.  ETXEBIZITZAK ETA ERAIKINAK BIRGAI DAITEZEN BULTZATZEA 

.2. ILDOA.  HIRI ESPAZIOAREN ETA ERAIKUNTZAREN IRISGARRITASUN UNIBERTSALA BERMATZEKO 

JARDUNAK MODU POSITIBOAN DISKRIMINATZEA ETA SUSTATZEA 

.3. ILDOA.  ETXEBIZITZA PARKE PUBLIKOA MANTEN ETA KONTSERBA DADIN SUSTATZEA 

.4. ILDOA.  ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOAK EGIN DAITEZEN SUSTATZEA, BULTZATZEA ETA 

ERRAZTEA 

.5. ILDOA.  BIRGAITZEAREN ARLOKO INFORMAZIOA, PRESTAKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA 

HOBETZEA 

.6. ILDOA.  BIRGAITZEAREN KUDEAKETA INTEGRATUA ERRAZTEA

.7. ILDOA.  HIRIGUNEAK BIRGAITZEKO PROGRAMAK ERRAZTEA (LURRALDE PLANGINTZA, 

HIRIGINTZA ETA HIRI BERRONERATZE ZUZENDARITZAREN HIRIGUNEAK BIRGAITZEKO 

ESTRATEGIAREKIN KOORDINATUTA) 

5. ARDATZA  

ETXEBIZITZEN 
BERRIKUNTZAN AURRERA 
EGIN, MODELO EZBERDINAK 
EZARRIZ GAZTEEN ETA 
KOLEKTIBO EZBERDINEN 
BEHARREI EGOKITZEN 
DIRENAK 

.1. ILDOA.  FORMULA ETA NEURRI BERRIAK GARATU GAZTEEI EMANTZIPATZEN LAGUNTZEKO 

GAZTELAGUN PROGRAMAREN BITARTEZ ETA BAZTERTZE ARRISKUAN DAUDENEI 

ETXEBIZITZA BATEAN SARTZEKO AUKERA EMAN 

.2. ILDOA.  ZAHARTZEN ARI DIREN PERTSONEI BIZIMODUA ERRAZTUKO DIETEN INGURUNEAK 

SUSTATZEKO EKIMENAK BULTZATZEA. BIZTANLERIAREN ZAHARTZERAKO ETXEBIZITZA 

ESTRATEGIA. ETXEBIZITZA ADISKIDETSUAK. 

.3. ILDOA.  SEKTOREKO ERAGILEEN ARTEKO ELKARLANA ERRAZTEA, ETXEBIZITZAREN ARLOKO 

PROGRAMA ETA NEURRI BERRITZAILEAK SUSTATZEKO 

6. ARDATZA  
KUDEAKETA HOBEA IZATEN 
LAGUNTZEN DUEN 
KOLABORAZIO SAREAK ETA 
POLITIKA SEKTORIAL 
DESBERDINEN INTEGRAZIOA 
SORTZEA 

.1. ILDOA.  UDALETAKO ETA UDAL SOZIETATEETAKO ETXEBIZITZA ARLOEKIN ELKARLANEAN 

JARDUTEKO SAREA 

.2. ILDOA.  UDALETAKO GIZARTE ZERBITZUEKIN ELKARLANEAN JARDUTEKO SAREA 

.3. ILDOA.  ETXEBIZITZAREN ARLOKO ELKARLANA INDARTZEA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN.

.4. ILDOA.  ETXEBIZITZA SAILAREN ETA VISESAREN EKINTZA KOORDINATUA AHALBIDETUKO DUEN 

LURZORU BATZORDEAREN IRUDIA INDARTZEA 

.5. ILDOA.  BIRGAITZEKO ERAGILEEKIN ELKARLANEAN JARDUTEKO SAREA 

.6. ILDOA.  ETXEBIZITZAREN ARLOKO GAIAK JORRATUKO DITUEN EZTABAIDA FORO PUBLIKOA ETA 

PRIBATUA SORTZEA 

 

 



 
 

  
 

34 

3. taula.2:  2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren aginte-taula 

Zenb. Adierazlea 
2018 2019 2020 

2018-
2020 

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAREN SUSTAPENA 

1.   Sustapen berriko etxebizitzak (etxebizitza kopurua)  2.000  2.100  2.250  6.350 

2.   Alokairuko etxebizitzak  850  950  1.150  2.950 

3.   Zuzkidura‐bizitokiak eta babes sozialeko etxebizitzak, Saila  275  250  250  775 

4.   Babes sozialeko etxebizitzak, VISESA  275  350  475  1.100 

5.  

Tokiko  erakundeen  zuzkidura‐bizitokiak  eta  babes  sozialeko  etxebizitzak, 

errentamendua sustatzeko programaren barruan diruz lagundutakoak   250  125  125  500 

6.  

Ekimen  pribatuak  sustatutako  etxebizitzak  (sustatzaile  pribatuak,  higiezinen 

merkatuko  inbertsio‐sozietate  kotizatu  anonimoak,  eta  abar).  Alokabidek 

hartutakoak Bizigune 2ren bitartez.  ‐‐  150  200  350 

7.  

Kooperatiba‐erregimeneko  babes  publikoko  etxebizitzak,  erabilera‐lagapenean 

edo cohousingean.  50  75  100  225 

8.   Erosteko eta alokairuko etxebizitzak  1.150  1.150  1.100  3.400 

9.   Babes publikoko etxebizitzak, eragile pribatuek eta kooperatibek itunduak  950  1.025  1.100  3.075 

10.   Babes publikoko etxebizitzak, VISESAk itunduak  200  125  ‐‐  325 

11.  

Bizitegi‐lurzoruak (eragileek lortutako lurzoruaren gainean eraiki daitezkeen babes 

publikoko etxebizitzen kopurua)  600  700  700  2.000 

12.   Sailak lortutako lurzorua  450  500  500  1.450 

13.   VISESAk lortutako lurzorua  150  200  200  550 

PARKE BABESTUAREN KUDEAKETA EFIZIENTEA 

14.   Etxebizitza‐eskubidea aitortuta duten familiak (urtean metatua)*  3.500  5.000  7.000  7.000 

15.  

Etxebizitzaren  Prestazio  Osagarria/Etxebizitzaren  Prestazio  Ekonomikoa  jasotzen 

duten familiak (ekitaldi bakoitzean hilean batez beste)  29.750  28.900  27.600  28.750 

16.  

Merkatuan  bitartekaritza  bidez  erakarritako  etxebizitzak,  alokairu  sozialean 

jartzeko (urteko metatua)*  5.800  6.400  7.200  7.200 

17.   Bizigune programa*  5.400  5.900  6.400  6.400 

18.   ASAP programa*  400  500  800  800 

19.   Ikuskatutako etxebizitza babestuen kopurua  9.500  9.500  9.500  28.500 

20.   GAZTELAGUN programako gazte onuradunak*  0  2.500  4.500  4.500 

BIRGAITZE JARDUNAK SUSTATZEA 

21.  

Hiriguneak  birgaitzea  (kontserbatzeko,  mantentzeko  eta/edo  hobetzeko 

jardunetarako  birgaitze  estrukturaletara  zuzendutako  laguntzen  onuradun  diren 

etxebizitzen kopurua)  10.178  10.352  10.700  31.230 

22.  

Birgaitze  efizientearen  arloko  proiektu  integralak.  Hasitako  ekintzak:  emandako 

laguntzez baliatu den etxebizitza kopurua   2.372  2.628  3.000  8.000 

23.   Irisgarritasuna hobetu duten etxeen kopurua (igogailuak, arrapalak,…)  3.500  4.500  5.000  13.000 

24.   Udalen etxebizitza publiko birgaituen kopurua   100  100  100  300 

25.   Birgaitze‐prozesuetan sortutako etxebizitza berriak  900  1.000  1.100  3.000 

26.  

Irisgarritasun  unibertsala  (obrek  edo  planek  diruz  lagundutako  proiektuen 

kopurua)  140  140  140  420 

  ETXEBIZITZAREN GIDA PLANAREN JARDUKETAK, GUZTIRA  68.340  73.920  78.790  140.250 

*Adierazle metatuak 
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3.2.2. 2018ko Etxebizitza Programa 

Etxebizitza Programa urtekotutako dokumentu betearazlea da, eta 2018-2020 Etxebizitza Plan 
Zuzentzailean zehaztutako estrategia garatzen laguntzen du. Etxebizitza Programa 4 helburu 
eta 33 adierazleren inguruan egituratzen da, nahiz eta horietako asko Etxebizitzaren Gida 
Planean sartuta egon. 

Nabarmentzekoa da Euskadiko EGEF Programa Operatiboan sartutako adierazlea. Zehazki, 
eta bizitoki-parkea birgaitzeari dagokionez, etxebizitza-programak aurreikusten du, eragile 
publiko eta pribatuen arteko koordinazioaren bidez, Euskadin hiri-birgaikuntzako jarduketak 
gidatzea eta sustatzea. Europatik bultzatutako lan-ildo bat da, eta, ildo horretan, Euskadiko 
EGEF Programa Operatiboan parte hartzen ari da, 1. eta 4. laguntza-programekin (lehenago 
deskribatutakoak). Horrenbestez, diruz lagundutako eragiketak %50ean finantzatzen dituzte 
EGEF funtsek. 
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3. taula.3:  2018ko Etxebizitza Programaren helburu kuantitatiboak 

Jarduketak 
2018ko 

helburuak 
1. HELBURUA: ETXEBIZITZARI BURUZKO LEGEA ERREGELAMENDU BIDEZ GARATZEA ETA 
ETXEBIZITZARAKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOA BERMATZEA 

1. Etxebizitzari buruzko Legea garatzeko erregelamenduak (2018ko abenduaren 31n 
pilatutako erregelamendu-kopurua). 

9 

2. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortuta daukaten etxebizitzak 
(Administrazioaren eskutik EES aitortuta daukaten etxeen kopurua 2018ko 
abenduaren 31n). 

2.500 

2. HELBURUA: ETXEBIZITZA ARRAZOIZKO PREZIOAN ALOKATZEKO ESKAINTZA PUBLIKOA HANDITZEA 

3. Alokairuko babes publikoko etxebizitzen eraikuntza (hasitako etxebizitzen kopurua). 850 
4. Erosteko aukera duten erosteko edo alokatzeko babes publikoko etxebizitza berrien 

sustapena (hasitako etxebizitzen kopurua). 
1.150 

5. Alokairu-parke publikoaren kuota guztizko parke babestuaren gainean (2018/12/31ko 
%a). 

%25 

6. Partikularren alokairuko etxebizitzen eskaintza sustatzea. 5.800 
7. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadin lanean diharduten kreditu-erakundeen arteko 

finantza hitzarmenetako baliabideen bitartez sistemari emandako finantzazioa (milioi 
eurotan). 

100 

8. Lurzoru-erabilera berriak lortzea(operadoreek erositako lurzoruetan eraiki daitezkeen 
babes publikoko etxebizitzen kopurua) 

600 

3. HELBURUA: BIRGAITZEKO ETA HIRI BERRONERATZEKO POLITIKA BERRI BAT EZARTZEA 

9. Hiri-birgaitzea (Adierazlea: diruz lagundutako birgaitutako etxebizitzen kopurua = 
arloko ebazpen administratiboak) 

15.000 

10. Irisgarritasun unibertsala (Plan eta Obretan diruz lagundutako proiektuen kopurua). 140 
11. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko proiektu integralak 

(emandako laguntzek eragindako etxebizitza kopurua). 
1.322 

12. Igogailuak instalatzea 350 
13. Euskoregiten erregistratutako EITak 2018ko abenduaren 31n. 24.000 
4. HELBURUA: ETXEBIZITZA POLITIKAREN ERAGINKORTASUNA OPTIMIZATZEA 

14. Etxebizitza-politikaren urteko ebaluazioa (txosten kopurua). 4 
15. Gobernuaren plan horizontaletan parte hartzea zeharkako politikak garatzeko (plan 

kopurua). 
6 

16. Komunikaziorako eta herritarren partaidetzarako plataforma iraunkorra (erabiltzaileek 
Plataforma baloratzea). 

7 

17. Parke publiko babestuaren ikuskaritza (2018ko ekitaldian zenbat etxebizitza ikuskatu 
diren). 

9.500 

18. ETXEBIDE, Euskal Etxebizitza Zerbitzua. Erabiltzaileek eta bezeroek egindako 
balorazioa jasotako zerbitzuari buruz. (adierazlea: gogobetetasun-maila neurtzeko 
inkesta. 0tik 10era arteko balorazio-eskala erabiliko da). 

7 

19. BIZILAGUN, kontsultarako, adiskidetzeetarako eta bitartekaritzarako zerbitzu 
publikoa, Jabetza Horizontalaren Legean eta Hiri Errentamenduen Legean. 
Errentamendu-kontratuen fidantza-gordailua. Emandako zerbitzuaren balorazioa, 
erabiltzaile eta bezeroek egina (adierazlea: gogobetetze-maila neurtzeko inkesta, 0tik 
10era bitarteko balorazio-eskalaren arabera). 

7 

20. Errentamendu-kontratuen erregistroan aitortutako higiezinen kopurua (2018ko 
abenduaren 31n erregistratuta dauden higiezinen kopurua). 

50.000 

21. Administrazio elektronikoko plataformaren bidez kudeatutako etxebizitza prozesuak 
(sartutako prozesuen kopurua). 

6 

22. ERIKAL laguntza-programa, kudeaketa sistemak sustatzeko, jasangarritasuna 
suspertzeko eta berrikuntzari eta hiri habitatari laguntzeko (diruz lagundutako 
proiektuen kopurua). 

50 

*3, 4, 6 eta 8 adierazleak, aldi berean, etxebizitza motaren arabera banakatzen dira.  
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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4. Errealizazio-adierazleak: Etxebizitza Sailburuordetzaren 
jardunak eta laguntzak, etxebizitzaren alorrean 

4.1. Alokairuaren sustapen-politika 

Atal honetan, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Departamentuak 2018an 
alokairuaren arloan egiten duen jarduerari buruzko informazioaren laburpena dago1. 

Alokairua sustatzera bideratutako jarduerak 3 ardatzei lotutakoak dira. Batetik, etxebizitza berriak 
alokairurako sustatzea, bestetik, etxebizitza  hutsak mobilizatzea prezio mugatuan errentan 
jartzeko eta azkenik, prestazio ekonomikoen sistema bat, zenbait erakundek kudeatua, 
etxebizitzari lotutako ordainketak egiteko behar adina baliabide ez duten pertsonen oinarrizko 
beharrak asetzeko. 

Aurkeztutako datuek honako hauei egiten die erreferentzia: alokairurako etxebizitza berrien 
sustapena, alokairua sustatzeko diru-laguntzen politika; Alokabidek kudeatutako alokairu-parke 
babestua eta haren ezaugarriak; eta Bizigune eta ASAP programak; baita alokairua ordaintzen 
laguntzeko erabilgarri dauden zenbait laguntza ere. 

4.1.1. Alokairuko etxebizitza berrien sustapena 

a. Abiarazitako	eta	amaitutako	alokairu‐etxebizitzen	bilakaera	

Alokairuko etxebizitza babestu berrien sustapenaren (hasi eta amaitutako alokairuko 
etxebizitzak) bilakaerari buruzko datuek erakusten dute eraikuntzako jarduera berraktibatu egin 
dela. Zehatzago esanda, 2018an, alokairuko 664 etxebizitza babestu abiarazi dira eta horrek % 
28ko igoera ekarri du 2017tik. Gainera, alokairuko 229 etxebizitza babestu ere amaitu dira. 

4. grafikoa.1:  Alokairuko etxebizitza babestuen eraikuntzak izandako bilakaera. Abiarazitako 
eta amaitutako alokairu-etxebizitzen bilakaera. 2000-2018 

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

 
Bilakaerari buruzko datuek alokairuaren aldeko apustu irmoa egin dela erakusten dute. Hala, 
2018an abiarazitako alokairu-etxebizitzek, babestutako etxebizitza guztiei begiratuta, % 35 
osatzen dute. 

                                                       
1 Informazio zabalagoa eskuratu daiteke ondorengoa kontsultatuz: Euskadik 2018an izandako alokairupolitikaren 
ebaluazio-txostena 
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4. grafikoa.2:  Alokairuaren garrantzia abiarazitako etxebizitza babestu guztiekiko. 2000-2018 

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

b. Zuzkidura‐bizitokien	sustapena	

Babestutako etxebizitza motei begiratuta, arreta berezia eskaini behar zaio zuzkidura-bizitokien 
sustapenari, Etxebizitzaren Gida Planak adinekoen eta gazteen etxebizitza-beharrak asetzeko 
neurri egokitzat baititu. 

2018an, 305 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko lanak abiarazi dira Euskadin: 92 Araban, 179 Bizkaian 
eta 34 Gipuzkoan. Bilakaeraren ikuspegitik, ikusten da, azken urteetan aktibatu egin dela 
zuzkidura-etxebizitzen sustapena. 

4. grafikoa.3:  Zuzkidura-bizitokien bilakaera, lurralde historikoaren arabera 2000-2018 

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

c. Alokairua	sustatzeko	diru‐laguntzetan	oinarritutako	politika	

Diru-laguntzen politikak mugimendu txikia izan du aztergai izan dugun urtean. 2018an diru-
laguntza bakarra eman da, Mutiloako Udalari hain zuzen, landa-inguruneetan titulartasun 
publikoko etxebizitza bat birgaitu eta alokagai jartzeko laguntza gisa, 49.692 euroko laguntza, 
eta ez da alokairua sustatzeko mailegurik formalizatu. 
4. taula.1:  Onartutako diru-laguntzen eta subsidioen bilakaera. 2010-2018 

 
Etxebizitza 

kopurua 

ALOKAIRURAKO LAGUNTZAK (eurotan) 

Diru-laguntzak Subsidioak 
LAGUNTZAK 

GUZTIRA 

2010 701 17.489.000 11.872.821 29.361.821 

2011 117 3.177.000 942.117 4.119.117 

2012 638 19.014.000 14.101.675 33.115.675 

2013 22 880.000 916.957 1.796.957 

2014 229 5.159.000 3.361.788 8.520.788 

2015 0 0 0 0 

2016 184 8.019.600 7.679.699 15.699.299 

2017 104 3.936.200 106.515 4.042.715 

2018 1 49.692 0 49.692 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4. taula.2:  Alokairua sustatzeko formalizatutako maileguen bilakaera. 2010-2018 (milioi euro) 

 
Alokairuko 

sustapen berriak 
Zuzkidura-
bizitokiak 

Alokairu babestuan 
jartzeko 

eskuratzeak 
Guztira 

2010 21.588 6.057 34.858 62.503 

2011 10.589 0 2.353 12.942 

2012 0 0 19.184 19.184 

2013 7.700 5.125 0 12.825 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 3.740 3.740 

2016 8.300 0 0 8.300 

2017 6.430 0 542 6.972 

2018 0 0 0 0 

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

4.1.2. Etxebizitza pribatu hutsak babestutako alokairura bideratzeko mobilizatzea 

a. Etxebizitza	hutsak	eskuratzea:	Bizigune	programa	

2018ko amaieran, Bizigune programak 5.325 etxebizitza huts eskuratu ditu, partikularren 
jabetzakoak, eta alokairu-merkatura bideratu ditu. Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen 
Biziguneren alokairu-etxebizitzen zifra handitu egin da berriz 2018an eta programa sortu zenetik 
izandako etxebizitza kopuru handiena lortu du. 2018an, 686 etxebizitza eskuratu ditu programak, 
% 14,8ko igoera izan du urte horretan. 

4. grafikoa.4:  Biziguneren etxebizitza-parkearen bilakaera. 2003-2018 

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

2018an, etxebizitzen jabe izan eta Bizigune programako partaide diren jabeek, batez beste, 
488,38 € jaso dituzte hilean, eta oso gertu dago zenbateko hori 2017ko batez bestekotik (480 
euro). Bizigune programako errentariek hilean ordaintzen duten errenta, 2018an, 243 eurokoa 
izan da batez beste; 238 eurokoa Araban eta Bizkaian eta 257 eurokoa Gipuzkoan. Maizterrek 
ordaindutako errenta % 9 igo da 2017tik 2018ra eta igoera hori pixka bat handiagoa izan da 
Araban. 

Bizigune programaren onuradun diren errentariek jabeek jasotzen duten zenbatekoaren ia % 50 
ordaintzen dute (% 49,7) eta proportzio hori % 55ekoa da Gipuzkoan. Horren ondorioz, 2018an, 
Eusko Jaurlaritzak, hileko 246 euro ordaindu zituen batez beste, maizterrek ordaindutako 
errentaren eta jabeek jasotakoaren arteko aldeari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak bere gain 
hartutako kostua % 4,5 igo da azken urtean. 
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4. grafikoa.5:  Bizigune programaren bidez alokatutako etxebizitzen batez besteko errentaren2 bilakaera. 
2003-2018 

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

Sailak 2018an Bizigune programara bideratutako diru-laguntza, guztira, 23,5 milioi eurokoa izan 
da; hau da, 4.413,2 euro etxebizitzako. Etxebizitza bakoitzaren batez besteko kostua jaitsi egin 
da mobilizatutako etxebizitzen kopurua nabarmen igo delako. 

4. taula.3: Sailak, 2002-2018a aldian Bizigune programako etxebizitza bakoitzeko emandako batez 
besteko diru-laguntzaren kalkulua 

Urtea 
Eskuratutkao 
etxebizitzak 

Sailaren diru-laguntza 
(milioi euro) 

Sailak, batez beste, 
etxebizitza bakoitzerako 
emandako diru-laguntza 

(euro) 

2003 531 2,0 3.766,5 
2004 1.132 4,5 3.975,3 
2005 1.908 8,0 4.192,9 
2006 2.605 10,0 3.838,8 
2007 3.446 14,38 4.173,0 
2008 4.215 21,59 5.122,2 
2009 4.557 21,19 4.650,0 
2010 4.741 22,29 4.701,5 
2011 4.802 23,15 4.820,9 
2012 5.102 23,02 4.511,7 
2013 5.174 20,49 3.959,6 
2014 4.590 19,27 4.199,0 
2015 4.589 19,27 4.199,9 
2016 4.499 19,50 4.334,3 
2017 4.639 24,00 5.173,5 
2018 5.325 23,50 4.413,2 

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

b. Etxebizitza	libreen	alokairuko	merkatuan	bitartekaritza	egiteko	programa:	ASAP	(Alokairu	
Segurua,	Arrazoizko	Prezioa)	

2018an, ASAP programak 263 etxebizitza zituen atxikita eta 212 alokairu-kontratu zituen 
indarrean urtearen amaieran. Programako maizterren batez besteko errenta 495 eurokoa da. 
Eusko Jaurlaritzak programa honi egiten dion ekarpena errentak ez ordaintzeari eta kalteak 
sorrarazteari lotutako gastuak estaltzeko aseguru-polizak ordaintzeko erabiltzen da eta 2018an 
27.235,70 eurokoa izan da ekarpena; hau da, alokatutako etxebizitza bakoitzeko 128,5 euro, 
2017ko koste estimatua (101,9 euro) baino zertxobait gehiago. 
                                                       
2 Kontuan izan behar dira mugen aldaketak 750 eta 600 euro  aurreko aldietan, 450 euro 2013an eta 525 2017tik 
aurrera. 
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4. taula.4: ASAP programaren adierazle nagusiak lurralde historikoka. 2018 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Programaren parkea, guztira 18 167 78 263 

Indarrean diren alokairu-kontratuak 11 145 56 212 

Eskuratutako etxebizitzetatik okupatuta daudenen % % 61,11 % 86,83 % 71,79 % 80,61 

Batez besteko alokairu-errenta (euroak) 527,0 492,3 500,0 495,3 

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

 

4. grafikoa.6:   ASAP programaren adierazle nagusien bilakaera. 2013-2018 

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

4.1.3. Alokairua ordaintzeko laguntzak 

Hemen aurkeztuko ditugu 2018ko zifrak, EAEn alokairua ordaintzen laguntzeko indarrean diren 
prestazio eta laguntzei buruzkoak. 

a. Etxebizitzako	gastuetarako	prestazio	osagarria	

2018an, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO) jaso duten pertsonen batez 
besteko kopurua (hilekoa), 26.561 izan da. Ehuneko hori %7 jaitsi da 2017. urtean. 

Prestazioaren zifra ekonomikoei erreparatuta, 2018an EGPOra bideratutako zenbatekoa 80,7 
milioi eurokoa izan da eta zifra horrek beheranzko joera izan du 2016an erregistratutako 
gehieneko zenbatekotik (91 milioi euro) hona. 

4. taula.5:  Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzen duten pertsonen batez bestekoaren 
hileko bilakaera eta prestazioaren zenbateko osoaren bilakaera (mila euro). 2013-2018  

 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Hartzaileen 
kopurua 

Zenbatekoa 
guztira 

Hartzaileen 
kopurua 

Zenbatekoa 
guztira 

Hartzaileen 
kopurua 

Zenbatekoa 
guztira 

Hartzaileen 
kopurua 

Zenbatekoa 
guztira 

2013 4.110 13.332,1 14.385 45.703,3 5.490 16.991,9 23.985 76.027,2
2014 4.703 14.593,0 16.475 50.087,4 6.475 19.596,9 27.653 84.277,3
2015 4.811 14.878,8 17.183 52.812,0 6.941 20.837,1 28.935 88.527,8
2016 4.841 15.170,0 17.632 53.641,6 7.246 22.159,7 29.719 90.971,3
2017 4.463 13.789,6 17.106 51.808,6 7.031 21.118,2 28.600 86.716,3
2018 4.193 12.841,6 15.923 48.367,1 6.465 19.459,6 26.581 80.668,3
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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b. Gizarte	Larrialdiko	Laguntzak	(GLL)	

2018an 7.589 Gizarte Larrialdiko Laguntza eman ziren alokairua ordaintzeko; guztira, 9,2 milioi 
euro. Zifra horiek erakusten dute hartzaile guztien % 13 eta Gizarte Larrialdiko Laguntzen gastu 
osoaren % 27 alokairu-gastuak ordaintzeko erabiltzen direla. 

Bilakaerari dagokionez, jaitsi egin da 2018an emandako laguntza kopurua 2017ko kopuruarekin 
alderatuta, baina gastuaren zenbatekoak bere horretan eutsi dio eta horren emaitza gisa, 
laguntza bakoitzari dagokion batez besteko zenbatekoa 1.217 euro handiagoa izan da. 

4. taula.6: Alokairurako GLLen bilakaera. 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Laguntza kopurua 3.543 4.819 6.058 6.738 7.245 8.469 8.397 7.589
Zenbatekoa, eurotan 3,69 4,78 6,58 7,03 7,93 11,67 9,2 9,2
Batez besteko 
zenbatekoa 

1.041 991 1.085 1.044 1.095 1.378 1.100 
1.217

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

 

c. Etxebizitza	eskuratzeko	eskubide	subjektiboa	
2018an, hasieratik, etxebizitzarako eskubide subjektiboa onartzea eskatzeko 5.604 eskaera 
zenbatu ziren, eta 4.051 pertsonari aitortu zaie eskubidea. 

Eskubidearen zati handi bat orain edo etorkizunean etxebizitza bat esleitzeko lehentasunak 
ezarrita gauzatu da (kasuen % 70ean, pertsona horiek Etxebizitzako gastuetarako prestazio 
osagarriaren jasotzaile dira une honetan). Zehazki, 2.760 eskaera ebatzi dira bide horretatik. 
Bestalde, 2018aren amaieran, 739 etxebizitza zuzenean esleitu dira eta ordura arte, 434 kasu 
Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa ordaintzearen bidez ebatzi dira. 

4. taula.7:  Etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa (EEES) (hasieratik metatutako datuak). 2018 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

EEESren eskaera kopurua 1.056 3.865 683 5.604 

Ebazteke dauden eskaeren kopurua 244 13 19 276 

Atzera egindako eskaeren kopurua 2 2 28 32 

Ezetsitako eskaeren kopurua 169 620 225 1.014 

EEES aitortu zaien eskaeren kopurua 640 3.016 395 4.051 

Esleitzeko lehentasuna 286 2.271 203 2.760 

Etxebizitzaren esleipena 352 272 115 739 

EPE 2 362 70 434 

EPE iraungita 0 111 7 118 

EEES iraungita duten eskaeren 
kopurua 

1 214 17 232 

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

 

Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoari dagokion ordainketa gehienak Bizkaian egin dira, 
emandako laguntzen % 83,4 han eman dira eta horretarako bideratutako gastu-zenbatekoaren 
% 86 osatu dute. 
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4. taula.8:  Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa, lurralde historikoka. 2018. 

  ARABA  Bizkaia  Gipuzkoa  GUZTIRA 
Laguntza kopurua 2 362 70 434 

EPEren zenbatekoa 
guztira, 2018an, €-tan 

3.750,00 940.705,00 144.158,27 1.088.613,27

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

d. Diruz	lagundutako	alokairu‐parkearen	estimazioa	

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak, alokairua ordaintzera bideratutako Gizarte 
Larrialdiko Laguntzek eta Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoak eginiko gastua kontuan 
hartuta, 2018an, alokairua ordaintzera zuzendutako laguntzen zenbateko osoa 91 milioi eurokoa 
izan dela kalkulatu da. 

Alokairua ordaintzeko laguntzak eskuratu dituzten pertsonen eta alokairu-parke osoaren arteko 
harremanak erakusten du Euskadiko alokairu-parkearen % 58k nolabaiteko laguntza publikoa 
izan duela 2018an etxebizitza-beharra asetzeko. 

4. taula.9:  EAEko diruz lagundutako alokairu-parkearen ehunekoaren kalkulua, laguntza moten eta 
gastua guztiaren arabera. 2018 

 
Laguntzen 
hartzaileak 

Alokairu-parke 
osoarekiko % 

Gastua guztira 
 (euro) 

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria 35.569 % 31,0 80.668.336 

Alokairurako gizarte-larrialdiko laguntzak 7.589 % 6,6 9.236.649 

Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa 434 % 0,4 1.088.613 

Alokairu-parke babestua (etxebizitzak) 22.704 % 19,8 -- 

Guztira 66.296 % 57,8 90.993.598 

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

4.1.4. Etxebizitza babestuen parkearen kudeaketa 

a. Euskadiko	alokairu‐parke	babestuaren	bilakaera	
Euskadik alokairurako 22.700 etxebizitza babestu ditu; babestutako parkean % 29,5ekoa da 
alokairu-kuota. 2018an, babestutako alokairuaren parkea 22.704 etxebizitza izatera iritsi zen; 
hau da, babestutako parke osoaren % 29,5era. Babestutako alokairu-etxebizitzen 2018ko zifrak 
2016an eta 2017an erregistratutako goranzko joera berresten du. 
 
4 taula.10:  EAEko alokairu-parke babestuaren dimentsionamendua 2001-2018 

 Babestutako 
etxebizitzen parkea 

Babestutako alokairuaren 
parkea 

Alokairuko parkearen 
kuota (%) 

2010 65.784 19.595 % 29,79 

2011 72.738 20.513 % 28,20 

2012 76.723 21.149 % 27,57 

2013 77.186 20.835 % 26,99 

2014 80.305 20.465 % 25,48 

2015 80.110 20.215 % 25,23 

2016 79.039 20.510 % 25,95 

2017 77.242 20.993 % 27,18 

2018 76.903 22.704 % 29,52 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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b. Alokabideren	alokairu‐parkea	

Alokabidek bere alokairu-etxebizitzen parke propioa du, 2018ko amaieran, 4.275 etxebizitza 
zituena. Alokabideren parke horrek goranzko joera du; hala 2017an baino 106 etxebizitza 
gehiago zituen 2018 amaieran (% +4,9). 

4. grafikoa.7:  Alokabideren etxebizitza-parkearen garapena. 2003-2018 

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

c. Alokabidek	kudeatutako	parkea	

Alokabide da Euskadin alokairuko etxebizitza babestuen kudeaketan erreferentziazko erakundea 
eta bere parke propioa kudeatzeaz gain, parte hartzen du Eusko Jaurlaritzaren, udal batzuen eta 
Harri 1, SL sozietatearen3 alokairuko etxebizitza sozialen parkeen kudeaketan ere; baita 
Bizigune programako etxebizitzen kudeaketan (programaren garapenaren esparruan eskuratzen 
dituen etxebizitzen eragile kolaboratzaile gisa) ere. 

2018an Alokabidek kudeatutako parkea, guztira, 13.077 etxebizitzak osatu dute eta bolumen 
horrek hazten jarraitzen du. Azken urtean, Alokabidek 605 etxebizitza sartu ditu bere 
kudeaketapean eta hala, % 5eko igoera ekarri dio horrek. 

 

4. grafikoa.8:  Alokabidek kudeatutako etxebizitza-parkearen bilakaera. 2003-2018 

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

 
 
 

                                                       
3 Kutxabank partaide duen sozietate pribatua. 
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4. taula.11:  Alokabidek kudeatutako etxebizitza-parkearen bilakaera. 2009-2018 

Etxebizitza 
kopurua 

Alokabideren 
etxebizitzak 

Eusko 
Jaurlaritzaren 
etxebizitzak 

Biziguneren 
etxebizitzak 

Hirugarrenen 
etxebizitzak 

Etxebizitzak 
guztira 

2009 1.984 2.231 4.510 133 8.858 

2010 2.452 2.257 4.573 57 9.339 

2011 2.677 2.577 4.840 78 10.172 

2012 3.070 2.697 5.150 156 11.073 

2013 3.280 2.817 5.174 148 11.442 

2014 3.540 2.935 4.590 148 11.281 

2015 3.720 3.170 4.589 143 11.767 

2016 3.805 3.276 4.499 148 11.949 

2017 4.169 3.306 4.639 149 12.472 

2018 4.275 3.326 5.325 151 13.077 

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

 

d. Alokabidek	kudeaketarako	jasotako	laguntzak	

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak diru-laguntza bat ematen dio Alokabideri 
urtero Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzen kudeaketagatik. 2018an, 2,4 milioi euroko diru-laguntza 
izan da hori. 
 
Alokabidek kudeatzen dituen Sailaren etxebizitzak aintzat hartuta (3.326 izan dira 2018an), 
etxebizitza bakoitzeko batez besteko diru-laguntza 747 eurokoa da eta zenbateko hori ez da 
asko aldatu. 
 

4. taula.12:  Sailak Alokabideri Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzak kudeatzeagatik ematen dion diru-
laguntzaren bilakaera. 2006-2018 

 Sailaren diru-laguntza (euro) Sailaren etxebizitzak Batez besteko diru-
laguntza kudeaketako 

2006 487.140,33 1.435 339,5 

2007 935.747,13 1.973 474,3 

2008 1.318.740,57 2.179 605,2 

2009 1.756.871,87 2.231 787,5 

2010 1.701.962,47 2.257 754,1 

2011 1.900.000,00 2.577 737,3 

2012 1.989.336,57 2.697 737,6 

2013 2.049.506,66 2.817 727,5 

2014 2.186.437,02 2.935 744,9 

2015 2.251.908,94 3.170 710,4 

2016 2.325.936,00 3.276 710,0 

2017 2.326.574,92 3.306 703,7 

2018 2.485.114,00 3.326 747,2 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4.1.5. Alokairu-etxebizitzak esleitzea 

Etxebidek argitaratutako informazioaren arabera, 2018an 370 etxebizitza babestu berri esleitu 
dira Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren bidez; 204 etxebizitza Bizkaian eta 166 Gipuzkoan. 
2018an esleitutako etxebizitza guztietatik 17 mugikortasun murriztuari lotutako desgaitasuna 
duten pertsonen kuporako gorde ziren eta beste 17 etxebizitza eskuratzeko eskubide 
subjektiborako. Gainerako esleipenak kupo orokorrekoak dira. 

4. taula.13:  2018an esleitutako etxebizitza babestuak 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Etxebizitza sozialak 0 0 101 101 
Babes ofizialeko etxebizitzak 0 96 65 161 
Tasatutako etxebizitzak 0 48 0 48 
Zuzkidura-bizitokiak 0 60 0 60 
Guztira 0 204 166 370 

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

4.2. Etxebizitza eraikitzeko programa 

Sailaren etxebizitza-eraikuntzako politikak, batez ere, alokairu-erregimenera bideratuta daude. 
Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legeak xedatutakoaren arabera, etxebizitzako politika publikoetara 
bideratutako bitartekoen % 80k (eta, 2020. urtetik aurrera, % 100) alokairu-erregimenerako izan 
behar du, birgaitze-politikak albo batera utzita. Dena den, babes publikoko etxebizitzak 
salmenta-erregimenean eraikitzen jarraituko dira iniziatiba pribatu edo sozialaren aldetik, baldin 
eta baliabide publikoak kontsumitzen ez badira. 

Premisa hori mantenduta, 2018an babes publikoko 1.878 etxebizitza hasi dituzte Euskadin. 
Haietako 1.214 salmentara bideratuko dira, eta 664 errentamendura.  

Ezin daiteke merkatu libreko eraikuntza-bolumenarekiko alderaketa egin; izan ere, urteko lehen 
hiruhilekoko datuak bakarrik argitaratu dira (1.412 etxebizitza libre hasi dituzte), baina baina 
sektore librean  krisi aurreko urteetan ikusitakoa baino askoz ere txikiagoa den dinamismoa ikus 
daiteke bilakaera aintzat hartzen badugu. Dena den, aipatu beharrekoa da 2016. urtean igoera 
handia (4.407 etxebizitza libre hasita) izan zela, eta 2017an, berriro ere, jaitsiera (2.920 
etxebizitza). 

4. grafikoa.9  Hasitako etxebizitzen bilakaera 2000-2018. 

HASITAKO BABES PUBLIKOKO ETA LIBREKO ETXEBIZITZAK 

*2018ko etxebizitza libreen inguruko datuak lehen hiruhilekoa bakarrik jasotzen du 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Azterketa babes publikoko segmentuan bakarrik oinarritzen badugu, % 35,3ko alokairu-kuota 
dagoela ikus dezakegu. Salmenta-erregimenean hasitako etxebizitzak 2017an hasitakoak baino 
% 43 gehiago dira, eta alokairurako etxebizitzetan, aldiz, % 35eko igoera gertatu da. 

4. grafikoa.10  Hasitako babes publikoko etxebizitzen bilakaera. 2000-2018 

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

Hasitako etxebizitzen kokapen geografikoari dagokionez, Bizkaian dago guztizkoaren % 56 
(1.058 etxebizitza), eta Bilboko Metropoli eremuan kontzentrazio handia (901 etxebizitza, % 48) 
dago. Bestalde, Gipuzkoan dago etxebizitzen % 27; hau da, 513 etxebizitza. Kasu honetan, 
pilaketa handia da Zarautz-Azpeitia arteko gune funtzionalean (222 etxebizitza). Amaitzeko, 
Araban hasitako babes publikoko etxebizitza kopurua 307koa da eta guztiak daude Araba 
Erdialdean. 

4. taula.14 Etxebizitzen eraikuntzako banaketa geografikoa. 

Hasitako etxebizitza 
kopurua 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
2018 

Kop.  % 

Guztira 3.361 3.145 1.869 1.558 1.347 932 1.201 1.344 1.878 100,0
Araba 900 247 122 0 20 15 41 290 307 16,3
Araba Erdialdea 854 207 106 0 20 15 41 232 307 16,3
Guardia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Laudio 40 40 16 0 0 0 0 58 0 0,0
Bizkaia 1.181 1.533 1.243 1.150 871 753 596 784 1.058 56,3
Bilboko Metropoli 
eremua 685 1.441 1.243 1.049 863 617 596 740 901 48,0
Mungia 80 40 0 0 8 6 0 0 94 5,0
Balmaseda-Zalla 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,8
Igorre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Durango 389 0 0 95 0 130 0 20 48 2,6
Gernika-Markina 27 52 0 6 0 0 0 24 0 0,0
Gipuzkoa 1.280 1.365 504 408 456 164 564 270 513 27,3
Donostialdea 970 1.013 295 293 401 128 428 195 153 8,1
Eibar 131 99 62 60 0 16 34 75 0 0,0
Zarautz-Azpeitia 43 30 5 0 6 0 80 0 222 11,8
Arrasate-Bergara 18 156 0 12 13 0 0 0 114 6,1
Beasain-Zumarraga 118 25 142 15 20 1 0 0 24 1,3
Tolosa 0 42 0 28 16 19 22 0 0 0,0
Iturria:  Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

 
 
 

1
.9

3
4

3
.7

2
4

3
.8

3
5

5
.4

7
7

3
.9

3
8

3
.2

4
7

4
.8

2
3

5
.4

6
8

5
.1

3
4 3
.0

8
7

2
.9

0
1

2
.7

0
8

1
.6

1
9

1
.4

7
9

1
.1

3
0

7
4

7

8
3

7

8
5

1

1
.2

1
4

538

578
866

1.003

489
1.409 516

1.842

1.125

109 460 437

250
79217 185

364 493
664

21,8

13,4

18,4
15,5

11,0

30,3

9,7

25,2

18,0

3,4

13,7 13,9 13,4

5,1

16,1
19,8

30,3

36,7 35,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

E
tx

eb
iz

it
za

 k
o

p
u

ru
a 

Salmenta Alokairu alokairu-kuota %



 
 

  
 

48 

4.3. Birgaitzea bultzatzeko politika4 

4.3.1. Partikularretara eta bizilagunen erkidegoetara bideratutako laguntza-programa, 
eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko 

a. Emandako	diru‐laguntzak	

2018an, orotara 18 milioi euro bideratu dira, eta 10.500 etxebizitza inguru birgaitzen lagundu 
dute Programa honek laguntza eskaintzen du EAEko eraikin eta etxebizitza kopuru handi baten 
eraikuntza- eta egitura-egokitzapenak gauzatzeko, irisgarritasuna areagotzeko eta bilgarriak 
hobetzeko. Programa honek ibilbide luzea du, eta nahiko egonkorra da azkeneko bost urteetan 
laguntzok baliatu dituzten etxebizitza-bolumena: hau da, 10.000-11.000 etxebizitza inguru 
urtean. 2017ko ekitaldia izan zen salbuespena, kopuru hori areagotu egin baitzen, dela diruz 
lagundutako bolumenari loturik, dela eragindako etxebizitza kopuruari dagokionez. 

4. grafikoa.11 Birgaitutako etxebizitza kopuruaren eta birgaitze-lanak egiteko diru-laguntzen 
zenbatekoaren bilakaera. 2006-2018 

BIRGAITUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA 

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA OROTARA

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

b. Diru‐laguntzak,	birgaitze	motaren	arabera	

Birgaitze-lanetarako 1. programara bideratutako 18 milioi euroetatik, 4 milioi euro (% 23) 
birgaitze integratuko eragiketei dagozkie, eta 14 milioi (% 77) gainerako eremuetara edo 
birgaitze isolatuetara. 

Birgaitze integratura bideratutako diru-laguntzen zenbatekoa da, termino absolututan, sail 
estatistiko osotik handiena: 4,15 milioi euro, eta bigarrena birgaitzera bideratutako laguntza 
guztien proportzioari dagokionez (% 23,1) 2011tik hona (% 24). 2017an, emandako 
guztizkoaren % 18,9 ziren. 

                                                       
4 Informazio zabalagoa eskuratu daiteke ondorengoa kontsultatuz: Euskadiko birgaitze-politika ebaluatzeko txostena. 
2018 
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4. taula.15 Etxebizitzak birgaitzera bideratutako diru-laguntzak, birgaitze motaren arabera. 2002-
2018 

 
Birgaitze isolatua Birgaitze integratua Birgaitzeak orotara 

Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro 

2010 17.196 17.395 1.729 3.252 18.925 20.647 
2011 14.367 11.975 1.736 3.783 16.103 15.758 
2012 14.151 14.212 1.340 2.773 15.491 16.985 
2013 12.170 12.168 1.197 2.364 13.367 14.532 
2014 10.438 11.082 913 2.370 11.351 13.452 
2015 10.394 11.834 960 2.741 11.354 14.575 
2016 9.354 12.577 1.033 3.192 10.387 15.777 
2017 12.152 16.999 1.455 3.968 13.607 20.968 
2018 9.043 13.775 1.402 4.148 10.445 17.923 
Batezbestekoa 
2006-2009 

15.768 13.175 1.707 3.408 17.475 16.583 

Batezbestekoa 
2010-2012 

15.238 14.527 1.602 3.269 16.840 17.797 

Batezbestekoa 
2013-2016 

10.589 11.916 1.026 2.670 11.615 14.586 

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

Laguntza-programaren onurak jaso dituzten etxebizitzen bolumenari erreparatuta, birgaitze 
isolatuak etxebizitzen % 87 dira; gainerako % 13, berriz, birgaitze integratuko eremuetan 
egindakoak. 
 

4. grafikoa.12 Laguntzen banaketa, esku-hartze motaren arabera. 2018 

ETXEBIZITZA KOPURUA LAGUNTZEN ZENBATEKOA 

 
 

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

 
 

Etxebizitzako batez besteko diru-laguntza 2018an 1.716 eurokoa izan zen; birgaitze isolatuen 
kasuan, 1.523 €; eta birgaitze integratuen kasuan, berriz, 2.959 euro. 

Txosten honetako hirugarren kapituluan adierazi dugun moduan, araudiak zenbateko 
handiagoko laguntzak ezartzen ditu, birgaitze-jarduerak birgaitze integratuko alorretan egiten 
direnean. 2017ko ekitaldiarekin alderatuz, hazkundeak ageri dira bi eratako birgaitzeen batez 
besteko zenbatekoetan: % +8,9 birgaitze isolatuetan eta % +8,5 birgaitze integratuen kasuan. 
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4. grafikoa.13 Birgaitzeetarako diru-laguntzen batez besteko zenbatekoa, motaren arabera. 2010-
2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Laguntzarik gehienak (% 97,4) erkidegoko elementuak birgaitzera bideratzen dira; dela 
jabekideen erkidegoetara bideratutako laguntzetan (% 48), dela partikularrei zuzenduetan, 
elementu komunetan obrak egiteko (% 49,4).  

Banaketa hori antzekoa da aurreko urteetan izandakoen aldean; izan ere, ikusi da zer-nola 
irabazi duten pisua jabekideen erkidegoetara bideratutako laguntza zuzenek, elementu komunak 
birgaitzeko partikularrei emandako laguntzen aldean. Hain zuzen ere, azken horiek laguntzen bi 
heren ziren 2010ean, eta % 49,4 dira 2018an. 

Etxebizitzako elementu pribatiboak birgaitzera bideratutako laguntzak oso gutxi dira laguntza-
programa honetan: 458.000 euro inguru izan ziren 2018an (emandako laguntzen % 2,6). 

4. grafikoa.14 Diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2006-2018 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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4. grafikoa.15 Birgaitzeetarako emandako diru-laguntzen bilakaera, laguntza motaren arabera. 2011-
2018 

DIRU-LAGUNTZAK 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

c. Diru‐laguntzen	banaketa	geografikoa	

Bizkaiak biltzen du birgaitutako etxebizitzen % 52 eta emandako diru-laguntzen % 50; Gipuzkoak 
pisu erlatiboa irabazi du birgaitze integratuko jardueretan eta diruz lagundutako zenbatekoan. 

4. grafikoa.16 Emandako diru-laguntzen banaketa, lurralde historikoaren eta birgaitze motaren 
arabera. 2018 

BANAKETA ETXEBIZITZA MOTAREN 
ARABERA 

BANAKETA DIRU-LAGUNTZEN 
ZENBATEKOAREN ARABERA 

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

Nabarmentzekoa da Etxebizitza Sailburuordetzaren diru-laguntzen programak mugiarazten 
duen inbertsio pribatuaren bolumen handia. Zehazki, diru-laguntzatan emandako 17,9 milioi 
euroek 424,3 milioi euro mugiarazi dituzte. Diruz lagundutako jarduketen multzorako aurrekontu 
babesgarriaren lurralde-banaketak adierazten duenez, % 53,7 Bizkaian kontzentratzen da, 
Gipuzkoak aurreikusitako inbertsioaren herena pasatxo hartzen du (% 34,7), eta Arabak, berriz, 
% 11,6. 
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4. grafikoa.17 Diruz lagundutako jarduketen aurrekontu babesgarriaren lurralde-banaketa. 2017 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

d. Jarduketa	mota	

Partikularretara eta jabekideen erkidegoetara zuzendutako 1. laguntza-programak diruz 
lagundutako jarduera moten artean, eraikinen egitura eta eraikuntza egokitzeak biltzen du 
emandako diru-laguntzen zatirik handiena: 8,5 milioi euro (guztizkoaren % 46,6). Ondoren, 
irisgarritasuna hobetzeko laguntzek kontzentratzen dute emandako diru-laguntzen % 28,5 (5,1 
milioi euro), eta energia aurrezteko eraikinetako bilgarri termikoa egiteko laguntzek, berriz, 
% 24,1 (4,3 milioi euro). Laguntzak osatzeko, 125.000 euro eman ziren eraikuntza onaren 
printzipioak egokitzeko eta 24.416 euro eraikinen ikuskaritza teknikoen zerbitzu-sariak 
estaltzeko. 

4. grafikoa.18 Laguntzen banaketa, obra motaren arabera. 2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

4. taula16.  2018an onartutako diru-laguntzak, obra motaren eta laguntza motaren arabera. 

Obra mota 
Birgaitze mota 

Erkidegoko 
birgaitzeak

Birgaitze 
indibidualak 

Birgaitzeak 
orotara 

Egitura eta eraikuntza egokitzea 8.105.416 246.861 8.352.277 
Etxebizitzak egokitzea irisgarritasuna 
hobetzeko 

5.103.077 93.944 5.107.021 

Bilgarria 4.313.875 -- 4.313.875 
Akabera eraikuntza onaren printzipioen arabera 
egokitzea. 

8.337 117.570 125.908 

EATen zerbitzu-sariak 24.416 -- 24.416 
Guztira 17.465.122 485.375 17.923.497 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
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e. Emandako	maileguak	

2018an, beheranzko bideari jarraitzen dio birgaitzeetarako emandako maileguen bolumenak: 
116 mailegu, milioi bat euro inguruko zenbatekoarekin. 2018an onartutako 116 maileguetatik, 
98 isolatutako birgaitze-eragiketak dira, guztira 798.000 euroko zenbatekoarekin; 18 mailegu, 
berriz, birgaitze integratuko jardueretarako bideratu dira, 184.000 euroko zenbatekoarekin. 
 

4. taula17:  Etxebizitzak birgaitzeko maileguak. 2012-2018 

Urtea Birgaitze isolatua Birgaitze 
integratua 

Birgaitzeak 
orotara 

Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro
2012 246 1.694 45 512 291 2.206 
2013 214 1.642 30 222 244 1.864 
2014 175 1.225 23 259 198 1.484 
2015 174 1.197 17 137 191 1.334 
2016 152 1.145 32 278 184 1.422 

2017 140 961 22 212 162 1.173 

2018 98 798 18 184 116 982 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

4.3.2. Irisgarritasunaren alorrerako laguntza-programa udaletarako eta toki-erakunde 
txikietarako 

Guztira 6,4 milioi euro bideratu dira 94 udal, toki-erakunde txiki eta irabazi asmorik gabeko 
erakundetara, irisgarritasuna hobetzeko jarduerak finantzatzeko. 

Etxebizitza Sailburuordetzak laguntzak ematen ditu, hiri-ingurunearen, espazio publikoen eta 
eraikinen irisgarritasuna bermatzeko. Laguntza horiek irisgarritasun-planak idazteko eta 
eguneratzeko ez ezik plan horietan bildutako obrak egikaritzeko ere balia daitezke. 2018ko 
deialdiak orotara 6,4 milioi euro bideratu ditu, 25 plan eta 141 obra egiteko. 

4. taula.18:  Udalei eta toki-erakunde txikiei emandako diru-laguntzak, irisgarritasuna hobetzeko. 2013-
2018 

Urte
a 

Planak Obrak Guztira 
Kop. Mila euro Kop. Mila euro Kop. Mila euro 

2013 37 407 152 1.393 189 1.800
2014 24 249 57 2.251 81 2.500
2015 32 300 102 2.700 134 3.000

2016 26 302 142 2.698 168 3.000

2017 23 377 72 2.923 95 3.300

2018 25 293 141 6.107 166 6.400
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 

Lurralde-banaketari erreparatzen baldin badiogu, ikusiko dugu Gipuzkoan kontzentrazio handia 
dela, bertan baitaude erakunde onuradunen % 44 eta bertara bideratzen baitira emandako 
laguntzen % 52. Bestalde, Bizkaiak erakundeen % 36 eta laguntzen % 38 metatzen du, eta, 
azkenik, Arabak erakundeen % 17 eta diruz lagundutako zenbatekoaren % 10 hartzen du. 
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4. grafikoa.19 Erakunde onuradunak eta emandako diru-laguntza, lurraldez lurralde. 2018 
ERAKUNDE ONURADUNEN BANAKETA:  

95 
EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAREN BANAKETA: 

6,4 milioi euro 

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

 

4.3.3. Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko laguntza-programa, 
eraikitako ondarean esku-hartze proiektuak gauzatzeko 

2018ko abenduaren 28ko Ebazpenari erantzunez, guztira 6,17 milioi euro eman dira laguntzatan, 
eta guztira 1.201 etxebizitza modu efizientean birgaitzeko baliatuko dira. Haietako gehienak 
Araban daude (% 55), Gipuzkoak % 25 biltzen du, eta Bizkaiak, berriz, gainerakoak (% 20). Alde 
horretatik, gogorarazi behar da 2017ko deialdian Gipuzkoan eta Bizkaian banatu zirela laguntza 
guzti-guztiak. Diruz lagundutako zenbatekoari dagokionez, areagotu egiten da Gipuzkoaren 
pisua, eta emandako diru-laguntzen herenak hartzen ditu. 

4. taula19:  Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko 2017ko eta 2018ko deialdien
ebazpena, lurralde historikoaren arabera. 

Urtea 
2017KO DEIALDIA Aurrekontua eurotan 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE, guztira 

2017 -- 40.775 55.654 96.430 
2018 -- 733.954 1.001.776 1.735.730 
2019 -- 917.443 1.252.220 2.169.663 
2020 -- 550.466 751.332 1.301.798 
Guztira -- 2.242.638 3.060.982 5.303.620 

Urtea 
2018KO DEIALDIA Aurrekontua eurotan 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE, guztira 

2018 201.420 82.794 140.786 425.000 
2019 876.768 360.399 612.833 1.850.000 
2020 1.137.429 467.545 795.027 2.400.000 
2021 710.893 292.216 496.892 1.500.000 
Guztira 2.926.509 1.202.954 2.045.537 6.175.000 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4. grafikoa.20 Emandako laguntzen eta onurak izan dituzten etxebizitzen lurralde-banaketa. 2018 

BANAKETA ETXEBIZITZA KOPURUAREN ARABERA 
BANAKETA DIRU-LAGUNTZEN 
ZENBATEKOAREN ARABERA 

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

4.4. Eskuratutako azaleraren eta lurzoruaren ondarea 

Gida Planaren helburua da Etxebizitza Sailarekin eta VISESArekin batera modu koordinatuan 
aurrera egitea lurzoruak jasotzeko helburuak betetzeko. 2018an, Sailak 213 etxebizitza egiteko 
lurzorua erosi du, eta VISESAk 134 etxebizitza egitekoa. Lurzoruaren poltsa 3.498 
etxebizitzakoa da; haietako 1.587 Sailarenak dira, eta 1.911 VISESArenak. VISESAk eta Sailak 
eskuragarri duten lurzorua % 50ean banatuta dago Bizkaia eta Gipuzkoa artean. Aldiz, Arabaren 
kasuan, Amurrion 28 etxebizitza eraikitzeko lurzorua bakarrik dago. 

4. taula20 Sailaren eta Visesaren lurzoruaren erosketa eta lurzoru-poltsa, 2018 

 
Eskuratutako lurzorua 

2018 
Lurzoru-poltsa 

Saila 213 1.587
VISESA 134 1.911
Guztira 347 3.498

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

4. taula21  Sailaren eta Visesaren Lurzoru-poltsaren banaketa geografikoa, 2018 

 
Sailaren lurzoru-

poltsa 
VISESAren lurzoru-

poltsa 
GUZTIRA 

Amurrio 0 28 28 
Araba, guztira 0 28 28 
Basauri 60 0 60 
Bilbo 210 1.015 1.225 
Portugalete 0 35 35 
Muskiz 90 0 90 
Sestao 109 165 274 
Sopuerta 70 0 70 
Bizkaia, guztira 539 1.215 1.754 
Bergara 0 124 124 
Eibar 0 179 179 
Irun 785 0 785 
Ordizia 30 0 30 
Pasaia 0 73 73 
Tolosa 0 292 292 
Zarautz 233 0 233 
Gipuzkoa, guztira 1.048 668 1.716 
Guztira 1.587 1.911 3.498 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Udalplan 2018ko datuen arabera, Euskadi osoan, plangintzek 193.005 etxebizitzatarako 
lurzoruaren guztizko eraikuntza-aurreikuspena jasotzen dute; haietako % 57 libreak izango 
lirateke, eta % 43 babes publikokoak. 

4. taula 22  Plangintza-aurreikuspenak, 2018 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Bizitegi-lurzoru hiritarra 36.316 58.049 36.967 131.332 
 Etxebizitza libreak 17.043 39.223 23.134 79.400 
 BPE 19.273 18.826 13.833 51.932 

Bizitegi-lurzoru urbanizagarria 13.221 25.540 22.912 61.673 
 Etxebizitza libreak 8.569 14.617 7.684 30.870 
 BPE 4.652 10.923 15.228 30.803 

Bizitegi-lurzorua, guztia 49.537 83.589 59.879 193.005 
 Etxebizitza libreak 25.612 53.840 30.818 110.270 
 BPE 23.925 29.749 29.061 82.735 

Iturria: Udalplan 2018 

4.5. Etxebide: Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren jarduera 

4.5.1. Erregistratutako babes publikoko etxebizitza-eskaera 

EAEko guztizko babestutako etxebizitza-eskaera, 2018. urtearen amaieran, eskaera egiteko 
65.007 espedientekoa zen. Etxebizitza publikoen eskariak goranzko joerari eutsi dio. Zehatzago 
esanda, azken urtean, babestutako etxebizitza eskatzeko espedienteak % 4 ugaritu dira. 

4. grafikoa.21  Alokairuko etxebizitza babestuen eskariak eta etxebizitza babestuen eskari totalaren 
bilakaera, Etxebideko erregistroaren arabera 2005-2018 

 
2012ra arte, bi jabetza-erregimenak aukera zitezkeen.  

Iturria: Etxebide. Etxebizitza Sailburuordetza. Eusko Jaurlaritza 

2018an, alokairuko etxebizitza publikoen eskaera 52.257 espedientekoa zen. Alokairuko 
babestutako etxebizitza-eskaera eskabide guztiekiko % 80koa zen, eta azken urtean % 2,1 egin 
du gora (+1.086 eskaera). Bestalde, 2018an erosketa-erregimenean babestutako etxebizitza-
eskaera egiteko 12.750 espediente erregistratu dira eta kopurua % 12 handitu da 2017 eta 2018 
artean. 
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4. grafikoa.22  Babestutako etxebizitza-eskaeraren bilakaera, Etxebideko jabetza-erregimenaren 
arabera. 2014-2018 

 
Iturria: Etxebide. Etxebizitza Sailburuordetza. Eusko Jaurlaritza 

Gune geografikoei dagokienez, Bizkaikoak dira babestutako etxebizitza-eskaeren % 54. 
Espediente kopurua 34.860koa da. Gipuzkoan 21.503 espediente jaso dira, eta Araban 8.644. 
Alokairuko etxebizitza publikoaren eskaera handiagoa da Araban eta Bizkaian Gipuzkoan baino. 

4. taula 23 Etxebiden izena emandako biztanleriak eskatutako sarbide-erregimena, lurralde 
historikotan banatuta. 2018 

 Erosketa Alokairua Guztira 
Kopurua % horizontala Kopurua % horizontala  

Araba 626 % 7,2 8.018 % 92,8 8.644 

Bizkaia 6.359 % 18,2 28.501 % 81,8 34.860 

Gipuzkoa 5.765 % 26,8 15.738 % 73,2 21.503 

EAE, guztira 12.750 % 19,6 52.257 % 80,4 65.007 

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

Babestutako etxebizitza eskatzeko jasotako espediente guztietatik, 26.960 emakumezkoenak 
bakarrik dira; 23.257 gizonezkoenak bakarrik; eta gainerako 14.790 espedienteen titularrak 
emakumeak eta gizonak dira.. Titular gisa emakumeen kopurua handiagoa da alokairuarekin 
lotutako eskaerari dagokionez. Gizonezkoek salmentan dagoen etxebizitza publikoa eskatzeko 
garaian presentzia handiagoa dute. 

4. grafikoa.23  Gizon eta emakumeen babestutako etxebizitza-eskaera Etxebiden. 2005-2018 

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

4.5.2. Babes publikoko etxebizitza-eskarian izandako mugimenduak (altak eta bajak) 

2018an, Etxebiden babestutako etxebizitzaren 15.813 espediente berri jaso dira eta, aldiz, 
14.960 espedienteri eman zaie baja. Espediente-saldoa, beraz, positiboa izan da 2018an (+853 
espediente), baina 2017koa baino txikiagoa (+7.820 eskaera). 

73,3% 78,7% 82,0% 81,9% 80,4%

26,7% 21,3% 18,0% 18,1% 19,6%

0%

50%

100%

2014 2015 2016 2017 2018
Alokairua Erosketa

4.868

22.092
26.960

5.138

18.119

23.257

2.744

12.046
14.790

0

10.000

20.000

30.000

Alokairuko eskaria Erosteko eskaria GuztiraEs
ka
e
re
n
 z
e
n
ab

ak
ia

Emakumezkoa Gizonezkoa Biak



 
 

  
 

58 

4. grafikoa.24   Alten eta bajen bilakaera Etxebiden. 2010-2018 

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

Etxebideko erregistroan baja emateko arrazoi nagusiak, oraindik ere, eskatzaileek izen-ematea 
ez berritzea dira (% 73,5). Babestutako etxebizitza esleitzea dago bigarren postuan, baina 
distantzia handira (% 10); garrantzi-ordenari dagokionez, hirugarren posizioan dago eskatutako 
dokumentazioa ez aurkeztea (% 6). 

4.5.3. Babestutako etxebizitza esleitzea 

Etxebide bidez sustapen berriko babestutako 438 etxebizitza esleitu dituzte 2018an; 358 
erosketako BOEak dira, 32 alokairuko BOak, eta 48 tasatutako babestutako etxebizitzak. 
Esleitutako etxebizitzen kokapenari dagokionez, 334 Bilbo udalerrian esleitu dituzte, 72 
Barakaldon, eta 32 Irunen. 

4. grafikoa.25   Etxebiden 2018an esleitutako babestutako etxebizitzak 

 

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

 
4. taula 24  Etxebiden esleitutako babestutako etxebizitzen bilakaera, 2013-2018 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alokairua 281 346 122 304 0 32 
Erosketa 782 32 156 94 111 406 
Guztira 1.063 378 278 398 111 438 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

4.5.4. Esleitutako babes publikoko etxebizitzari egindako uko egiteak 

Babestutako etxebizitza berriaren zein erabilitako etxebizitza mobilizatzeko programen esleipena 
ikusita, 2018an, guztira, 496 uko egite izan dira Etxebiden. Babestutako etxebizitza berriei 
egindako uko egiteak, guztira, 206 izan dira; hau da, uko egite guztien % 41,5. Bizigune 
Programako etxebizitza bati egindako uko egitea dago bigarren postuan: 183 izan dira uko 
egiteak (% 36,9). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Altak 14.976 19.061 13.672 12.947 10.174 14.241 10.538 17.504 15.813

Bajak 19.137 20.921 16.794 11.696 48.061 17.596 17.792 9.684 14.960
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4. taula 25  Etxebidek kudeatutako uko egiteen bilakaera. 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Berria 1.948 501 75 114 206 

Bizigune 212 92 145 110 183 

Zuzkidura-bizitokiak 5 56 22 33 54 

Soziala 279 129 92 47 39 

Erabilia 190 43 24 38 8 

Babes ofizialeko etxebizitzak 135 45 6 13 6 

ASAP 19 0 0 0 0 

Guztira 2.788 866 364 355 496 

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

4.5.5. Herritarrentzako arreta 

Herritarrei eskainitako arreta-zerbitzuarekin lotuta, jarraian, Etxebideren kudeaketa-adierazle 
batzuk berrikusiko ditugu. 2018an, herritarrei eskainitako arreta handitu egin da. Zehatzago 
esanda, 226.350 arreta presentzial izan dira, telefono bidezko 78.183,  Internetez eskainitako 
8.324, eta guztira 1.033 telegrama bidali dira. 

4. taula 26  Herritarren arretaren bilakaera 2015-2018 
 

Arreta presentziala
Telefono 

bidezko arreta 
Internet Telegram 

2015 142.014 30.909   

2016 185.244 60.779 3.022 268 

2017 200.231 70.712 6.022 765 

2018 226.350 78.183 8.324 1.033 

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

Webguneek jasotzen dituzten bisitak gero eta ugariagoak dira. Etxebide da bisita kopuru 
handiena (1.055.364 bisita 2018an) jasotzen duen webgunea. Ondoren, webgune hauek daude: 
Alokabide (117.656 bisita) eta Etxabizitza Sailaren webgunea (65.314 bisita). 

4. taula 27 Webguneko bisiten bilakaera. 2013-2018 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etxebide 769.067 849.340 753.897 815.661 846.298 1.055.364

Alokabide -- -- -- -- -- 117.656

Etxebizitza Saila 177.306 194.763 135.139 207.177 158.950 65.314

Visesa eta Orubide -- -- -- -- -- 22.858

Etxebizitza -- -- -- -- 13.440 22.201

Etxebizitzaren Behatokia 18.359 24.682 14.219 13.730 13.959 14.433

Eraikal 17.072 16.767 14.615 7.700 7.147 5.066

Bizilagun 43.442 65.363 35.197 113.421 64.374 2.342

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

4.6. Bizilagunen jarduera 

4.6.1. Babes publikoko etxebizitza-parkearen kontrola 

Areagotu egin da 2018an ikuskapen-jarduera. Babestutako 10.082 etxebizitza ikuskatu dira eta, 
beste nolabait esanda, 2017. urtearekin alderatuta, kontrol-jarduerak % 6 igo dira. 2018an 
egindako ikuskapenen ondorioz, 199.149 euroko guztizko zenbatekoa izan duten 36 zehapen-
kasu geratu dira. Zigor bakoitzeko batez besteko zenbatekoa, beraz, 5.532 eurokoa izan da. 
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4. grafikoa.26. Sailak ikuskatutako etxebizitzen bilakaera, 2013-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Pilatutako ikuskapen-datuak kontuan hartuta, nabarmendu beharrekoa da 2004 eta 2018 artean 
137.000 ikuskapen egin direla, eta babes publikoko 83.000 etxebizitza bisitatu. 

4. grafikoa.27. Sailak ikuskatutako parkearen metatutako bilakaera, 2004-2018 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ikuskapenen banaketa geografikoari dagokionez, Bizkaian pilatu ziren ikuskapen-fitxen % 37, eta 
Gipuzkoan eta Araban, aldiz, % 32na. Dena den, zigorra eragindako kasuei erreparatuta, 
Gipuzkoan ehunekoa txikiagoa da (% 22), eta beste bi lurraldeen pisu erlatiboa, aldiz, 
handiagoa, eta batez ere Bizkaian. Izan ere, ezarritako 36 zigorren guztizko kopuruaren % 60 
bertakoa da. 

Zigorren batez besteko zenbatekoari dagokionez, Bizkaiaren kasuan, zigor bakoitzeko 
gehieneko zenbatekoa 8.459 €-koa da, ondoren Gipuzkoa agertzen da 6.266 €-ko zigorrarekin 
eta, azkenik, Araba, zigor bakoitzeko 2.159 €-ko zenbatekoarekin. 

4. grafikoa.28. Babestutako etxebizitzetako ikuskapenen emaitzak lurralde historikoka banatuta, 2018 

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

9.072
10.802

11.726

9.211 9.502
10.082

84
120

62 65 53 36

0

50

100

150

200

250

300

0

5.000

10.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ik
u

sk
ap

en
 f

it
xa

 
ko

p
u

ru
a

Ikuskapen fitxen kopurua Zehapen kasu kopurua

3.610
8.204

20.701
33.373

41.636
46.991

53.384
65.108

74.495
83.567

94.369 107.781
117.453

125.955136.037

3.5638.035 19.573
31.029

38.574 43.302
47.959 54.525 58.34163.015 67.880 73.90175.823

80.601
82.972

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ikuskapen fitxak Etxebizitza bisitatu

31,7 38,9
15,4

36,7
38,9

59,5

31,7 22,2 25,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ikuskapen fitxak Zehapen kasuak Zenbateko zehapenak

Araba Bizkaia Gipuzkoa



 
 

  
 

61 

4. grafikoa.29. Zigorren batez besteko zenbatekoa lurralde historikoka, 2018.  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

4.6.2. Alokairuko babes publikoko etxebizitzen parkean izandako kaleratzeak 

Jarraian, alokairuko babestutako etxebizitzen parkean izandako kaleratze bilakaeraren inguruko 
datuak azaltzen dira. 2018an aurkeztutako sustapen berrien eskariak 184 izan dira, eta EAEko 
alokairuko babestutako etxebizitzen parkean 85 sustapen berri izan dira. 

2018an izandako kaleratzeen kopurua 2017an eta 2016an izandakoa baino handiagoa da, baina 
oraindik ere aurreko urteetan izandakoaren azpitik dago. 2018ko kaleratzeen guztizko kopurua 
aintzat hartuta, 45 Bizigune Programako etxebizitzak izan dira; 20 Alokabideren parkekoak, eta 
20 Jaurlaritzaren parkekoak. 

4. taula 28  Alokairuko babestutako etxebizitzen parkeko sustapen berriak, 2013-2018 
 Alokabideren parkea Biziguneren parkea Jaurlaritzaren parkea Guztira 

Aurkeztut
ako 

eskariak 

Kaleratzea
k 

Aurkeztut
ako 

eskariak 

Kaleratzea
k 

Aurkeztut
ako 

eskariak 

Kaleratzea
k 

Aurkeztut
ako 

eskariak 

Kaleratzea
k 

2013 97 35 111 38 18 2 226 75 
2014 122 54 91 66 21 6 234 126 
2015 62 60 61 31 34 25 157 116 
2016 61 29 56 28 43 16 160 73 
2017 47 25 51 29 27 15 125 69 
2018 68 20 79 45 37 20 184 85

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

4. grafikoa.30. Alokairuko babestutako etxebizitzen parkeko kaleratzeen bilakaera, 2013-2018 

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4.7. Jardueren kostu ekonomikoa 

4.7.1. Sailaren eta sozietate publikoen etxebizitza arloko gastuaren bilakaera  

Etxebizitzara bideratutako aurrekontu gauzatua % 9,4 igo da 2018an aurreko urtearekin 
alderatuta. Zehatzago esanda, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Taldeko guztizko gastu bateratu 
gauzatua, hau da, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailarena 
eta haren sozietate publikoena (VISESA eta Alokabide), 236,4 milioi eurokoa izan zen (216 M € 
2017an). 

Datu horiek baieztatu egin dute 2014. urtetik Etxebizitza Programaren aurrekontuan eta gastuen 
exekuzioan goranzko joera izan dela. Dena den, hori guztia krisi aurreko aldian erregistratutako 
kopuruetatik urrun dago. Izan ere, 2010eko zenbatekoa 362,7 M €-koa izan zen; hau da, 2014ko 
gastua baino % 30 handiagoa. 

Sailaren gastuei erreparatuta, 2018an egindako gastua 152,9 milioi eurokoa izan da; hau da, 
2017koa baino % 6,8 handiagoa (143,1 M €). Bestalde, sozietate publikoen gastua 156,4 M €-
koa izan da; hau da, aurreko urtekoa baino % 13 handiagoa.  

Arreta Etxebizitza Talde osoaren guztizko gastuan jartzen badugu, zuzeneko inbertsioek 
guztizko gastuaren % 40 metatu (94,8 M €) dutela ikusiko dugu. Aldiz, transferentziek eta 
kapitaleko diru-laguntzek % 17,8 bildu dute (42,1 M €), eta gastu korronteak % 42 (99,5 M €). 
Nabarmendu beharrekoa da azken urteotan gastu korronteak izan duen igoera handia. Bizigune 
Programak biltzen du horren kontu-sailik handiena eta gastua 26 milioi eurokoa izan da. 
Zenbateko horretatik, 23,5 M € Sailak emandako diru-laguntzari dagokio. Dena den, kapitulu 
horrek izandako igoera sozietate publikoen finantza-gastuen gorakadak eragin du. Izan ere, 
2018an 23,7 milioi eurokoa izan da. 

Aurrez ikusitako jarduera-ildo ugarien artean, etxebizitza erosteagatiko inbertsioak biltzen du 
gastuaren zati handiena (45,7 M €) eta etxebizitza eraikitzeko programarena baino handiagoa da 
(37,2 M €). Bestalde, Bizigune Programaz (26 M €) gain, familiei emandako subsidioek eta diru-
laguntzek (birgaitze-laguntzak barneratzen ditu, funtsean)  20 milioi euroko zenbatekoa izan dute 
2018an. 

Hiri Berroneratze programei dagokienez, hiri-inguruneetan irisgarritasuna hobetzeko programak 
eta energia-eraginkortasun programak, elkarrekin, 13,3 milioi euro pilatu dituzte. 

Gastu korronteei dagokienez, nabarmendu beharrekoa da funtzionamendu-gastuek 2018an izan 
duten igoera; izan ere, 2017an 24,7 M € izatetik, 2018an 28,2 M € izatera igaro dira; hau da, % 
14 gehiago. 

Amaitzeko, esan beharrekoa da Etxebizitza Programaren gastuen aurrekontua % 12 inguru igo 
dela 2019an aurreko urtearekin alderatuta. Gainera, 2020ko aurrekontuan ere igoera gertatuko 
dela aurrez ikusi da eta, horrenbestez, Sailak etxebizitza-politiketara baliabide gehiago 
bideratzea ahalbidetuko lukeen goranzko joera baieztatu da. 
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4. grafikoa.31. Etxebizitzako guztizko gastuaren bilakaera, 2001-2018. 
ETXEBIZITZA TALDEAREN GUZTIZKO GASTUAREN BILAKAERA* 

 
SAILAREN GASTUAREN BILAKAERA 

 
VISESAREN ETA ALOKABIDEREN GASTUAREN BILAKAERA 

 
 *Etxebizitza Taldearen guztizko gastuan, kontuan izan behar da ez dela batura zuzena egiten. Hori beharrean, 

Biziguneren kontsolidazioa eta Sailak sustapenerako sozietateei emandako diru-laguntzak eta tanteoak kendu dira. 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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4. taula 29. Etxebizitza Taldearen gastu bateratua, jarduera-lerroaren arabera, 2016-2018 Gasto 
consolidado del Grupo Vivienda por línea de actividad, 2016-2018 

Jarduera‐lerroa 
2016  2017  2018 

Zenbateko
a (milioi €) 

Gastuaren 
banaketa % 

Zenbatekoa 
(milioi €) 

Gastuaren 
banaketa % 

Zenbatekoa 
(milioi €) 

Gastuaren 
banaketa % 

ZUZENEKO INBERTSIOAK             
Jarduera‐lerroak     

 Lurzoruaren erosketa  36,73 19,3% 12,10 5,6% 9,15 3,9% 

Urbanizazioa  5,08 2,7% 1,92 0,9% 2,70 1,1% 

 Etxebizitzak eraikitzea  33,75 17,7% 42,60 19,7% 37,21 15,7% 

 Ibilgetua erostea laborategirako  0,02 0,0% 0,03 0,0% 0,03 0,0% 

 Gainerako inbertsioak (etxebizitzak erostea)  7,10 3,7% 39,07 18,1% 45,74 19,3% 
Zuzeneko inbertsioen subtotala  82,68 43,3% 95,72 44,3% 94,83 40,1%
TRANSFERENTZIAK ETA KAPITALEKO DIRU 
LAGUNTZAK             

VISESAren etxebizitzen sustapenekin lotutako diru‐
laguntzak 

3,58 1,9% 5,94 2,8% 
8,30 3,5% 

Inbertsiotarako Visesaren kapital‐transferentziak  0,30 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Sustapenak erosteko Alokabideren diru‐laguntzak  5,79 3,0% 10,05 4,7% 12,00 5,1% 

Inbertsiotarako Alokabideren kapital‐transferentziak  0,40 0,2% 24,94 11,5% 17,83 7,5% 

Alokabideren kapitalaren ordainketak  9,01 4,7% -- 0,0% 0,00 0,0% 

Visesaren eta Alokabideren kapitaleko diru‐laguntzen 
ezabatzeak  -19,08 -10,0% -40,93 -19,0% -38,13 -16,1% 

 Familiei zuzendutako diru‐laguntzak eta 
subsidioak 

17,21 9,0% 28,02 13,0% 
19,97 8,4% 

Kalitate Programa – Eraikal  0,70 0,4% 0,42 0,2% 0,63 0,3% 

 Alokairuko sustapenetarako diru‐laguntzak  3,29 1,7% 5,59 2,6% 8,28 3,5% 

 Andeatutako eremuak  2,55 1,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

 Irisgarritasuna  3,55 1,9% 2,94 1,4% 3,90 1,6% 

Tanteorako eta atzera eskuratzeko eskubidea  0,64 0,3% 0,18 0,1% 0,00 0,0% 

 Auzoak berritzea eta hiri‐berroneratzea  3,25 3,0% 7,61 5,3% 9,36 4,0% 
Transferentzien eta kapitaleko diru‐laguntzen 
azpitotala 

31,19 16,3% 44,76 20,7% 
42,14 17,8% 

GASTU KORRONTEA             

Langileen gastuak  18,62 9,7% 18,79 8,7% 19,54 8,3% 

 Funtzionamendu‐gastuak  23,71 12,4% 24,69 11,4% 28,24 11,9% 

 Finantza‐gastuak  6,56 3,4% 4,59 2,1% 23,67 10,0% 

 Laborategia kudeatzeko diru‐laguntza 
korronteak 

0,33 0,2% 0,87 0,4% 
0,02 0,0% 

SESTAO BERRI 2010en diru‐laguntza korronteak  0,8 0,4% 0,84 0,4% 0,85 0,4% 

 Gainerako diru‐laguntza korronteak  0,21 0,1% 0 0,0% 1,12 0,5% 

Bizigune programa  46,83 24,5% 49,71 23,0% 49,52 20,9% 

Biziguneren kontsolidazioan eta tanteotan egindako 
ezabaketak  -19,50 -10,2% -24,00 -11,1% -23,50 -9,9% 
Gastu korrontearen azpitotala  77,56 40,5% 75,49 35,0% 99,46 42,1% 

GASTUA, GUZTIRA  191,43 100,0% 215,97 100,0% 236,43 100,0%

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4. taula 30 Enplegu eta Gizarte Politika Sailak jarduera-lerroen arabera etxebizitzan egindako gastua, 
2016-2018 

Jarduera‐lerroa 
2016 2017 2018

Zenbatekoa 
(milioi €)

Gastuaren 
banaketa %

Zenbatekoa 
(milioi €)

Gastuaren 
banaketa % 

Zenbatekoa 
(milioi €) 

Gastuaren 
banaketa %

ZUZENEKO INBERTSIOAK     

 Lurzoruaren erosketa  7,56 7,0% 5,4 3,8% 2,10 1,4%

 Urbanizazioa  5,08 4,7% 1,92 1,3% 2,70 1,8%
 Etxebizitzak eraikitzea  6,39 5,9% 5,99 4,2% 6,04 4,0%
 Ibilgetua erostea laborategirako  0,02 0,0% 0,03 0,0% 0,03 0,0%

 Gainerako inbertsioak  1,51 1,4% 1,2 0,8% 7,94 5,2%
Zuzeneko inbertsioen subtotala  20,56 19,0% 14,54 10,2% 18,81 12,3%
TRANSFERENTZIAK ETA KAPITALEKO DIRU 
LAGUNTZAK     

 VISESAren etxebizitzen sustapenekin lotutako 
diru‐laguntzak 

3,58 3,3% 5,94 4,2% 
8,30 5,4%

Inbertsiotarako VISESAren kapital‐transferentziak  0,30 0,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
 Familiei zuzendutako diru‐laguntzak eta 

subsidioak 
17,21 15,9% 28,02 19,6% 

19,97 13,1%

 Kalitate Programa – Eraikal  0,7 0,6% 0,42 0,3% 0,63 0,4%
 Alokairuko sustapenetarako diru‐laguntzak  3,29 3,0% 5,59 3,9% 8,28 5,4%
 Andeatutako eremuak  2,55 2,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 Irisgarritasuna  3,55 3,3% 2,94 2,1% 3,90 2,6%
 Sustapenak erosteko Alokabideren diru‐

laguntzak 
5,79 5,4% 10,05 7,0% 

12,00 7,8%

 Inbertsiotarako Alokabideren kapital‐
transferentziak 

0,4 0,4% 24,94 17,4% 
17,83 11,7%

 Alokabideren kapitalaren ordainketak  9,01 8,3% 0 0,0% 0,00 0,0%

 Auzoak berritzea eta hiri‐berroneratzea  3,25 3,0% 7,61 5,3% 9,36 6,1%

 Etxebizitza Eskuratzeko Eskubide 
Subjektiboarekin lotutako prestazio 
ekonomikoak 

0,04 0,0% 0,20 0,1% 
1,08 0,7%

Transferentzien eta kapitaleko diru‐laguntzen 
azpitotala 

49,67 46,0% 85,71 59,9% 91,35 59,7%
GASTU KORRONTEA     

 Langileen gastuak  10,19 9,4% 10,05 7,0% 10,14 6,6%
 Funtzionamendu‐gastuak  6,64 6,1% 7,05 4,9% 7,13 4,7%

Finantza‐gastuak  0,19 0,2% 0 0,0% 0,00 0,0%
 Laborategia kudeatzeko diru‐laguntza 

korronteak 
0,33 0,3% 0,87 0,6% 

0,02 0,0%

 SESTAO BERRI 2010en diru‐laguntza 
korronteak 

0,80 0,7% 0,84 0,6% 
0,85 0,6%

Bizigune programa  19,5 18,0% 24,00 16,8% 23,50 15,4%

 Gainerako diru‐laguntza korronteak  0,21 0,2% 0,00 0,0% 0,12 0,1%
Gastu korrontearen azpitotala  37,86 35,0% 42,81 29,9% 42,76 28,0%
GASTUA, GUZTIRA  108,09 100,0% 143,06 100,0% 152,91 100,0%
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4. taula 31 VISESAren eta ALOKABIDEren etxebizitza arloko gastua, jarduera-lerroaren arabera, 2016-
2018 

Jarduera‐lerroa 
2016 2017 2018

Zenbatekoa 
(milioi €)

Gastuaren 
banaketa %

Zenbatekoa 
(milioi €)

Gastuaren 
banaketa % 

Zenbatekoa 
(milioi €) 

Gastuaren 
banaketa %

ZUZENEKO INBERTSIOAK     

 Lurzoruaren erosketa  29,17 23,8% 6,70 4,9% 7,05 4,5%

 Etxebizitzak eraikitzea  27,36 22,3% 36,61 26,5% 31,17 19,9%
 Gainerako inbertsioak  5,59 4,6% 37,87 27,4% 37,80 24,2%

Zuzeneko inbertsioen subtotala  62,12 50,7% 81,18 58,8% 76,02 48,6%
TRANSFERENTZIAK ETA KAPITALEKO DIRU 
LAGUNTZAK 

    
 

Epe luzeko finantza‐inbertsioak eta kredituak  0,55 0,4% 0,02 0,0% 0,14 0,1%
 Bizigune programa  27,33 22,3% 25,71 18,6% 26,02 16,6%
 Tanteorako eta atzera eskuratzeko eskubidea  0,64 0,5% 0,18 0,1% 0,00 0,0%

Transferentzien eta kapitaleko diru‐laguntzen 
azpitotala 

28,52 23,3% 25,91 18,8% 26,16 16,7%
GASTU KORRONTEA    

 Langileen gastuak  8,43 6,9% 8,74 6,3% 9,40 6,0%
 Funtzionamendu‐gastuak  17,07 13,9% 17,64 12,8% 21,11 13,5%
 Finantza‐gastuak  6,37 5,2% 4,59 3,3% 23,67 15,1%

Gastu korrontearen azpitotala  31,87 26,0% 30,97 22,4% 54,18 34,7%
GASTUA, GUZTIRA  122,51 100,0% 138,07 100,0% 156,36 100,0%
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4. grafikoa.32. Etxebizitza Taldearen gastuen bilakaera jarduera-lerroaren arabera, 2001-2018 

ZUZENEKO INBERTSIOAK

TRANSFERENTZIAK ETA KAPITALEKO DIRU LAGUNTZAK 

 
GASTU KORRONTEA

 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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4.7.2. Lurzorua lortzearen eta urbanizatzearen kostua 

Lurzorua lortzearen eta urbanizatzearen kostuen azterketak agerian uzten du adierazle horretan 
gorabehera handiak daudela; izan ere, kostuak sustapen bakoitzaren kasuistikarekiko lotura 
handiagoa du etxebizitzen edo sustatzailearen tipologikoekikoa baino. 

Gai horiek ahaztu gabe, lurzorua lortzearekin eta urbanizatzearekin lotuta etxebizitza bakoitzeko 
batez besteko kostua, 2018an, 16.180 €-koa dela esan dezakegu. 

4. taula 32  Lurzoruaren eta urbanizatzearen kostuak. 2013-2018 
Etxebizitza-kostuaren 

batezbestekoa 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sozialak 
11.929 7.322 43.646 34.044

daturik 
gabe 7.334

Babes ofizialeko etxebizitzak 6.152 22.232 13.047 16.357 19.725 23.083

Alokairua 
8.460 17.555 44.884 46.539

daturik 
gabe 36.370

Erosketa 
7.444 19.613 14.747 15.509 19.725 

daturik 
gabe

Sailak hitzartutakoak 
19.218 35.771 4.923 19.761

daturik 
gabe 

daturik 
gabe

Sailarenak bakarrik 
17.172

daturik 
gabe 40.157 35.261

daturik 
gabe 

daturik 
gabe

Saila eta Visesa 
3.832 16.754 31.140 17.389

daturik 
gabe 16.706

Batezbesteko orokorra 8.161 18.627 19.271 18.962 9.027 16.180
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza

4.7.3. Eraikitze-kostua 

Saila eta VISESAk sustatutako babes publikoko etxebizitzak eraikitzearen batez besteko kostua, 
2018an, etxebizitza bakoitzeko 132.438 €-koa izan zen. Kapitulu honen baitan, urbanizatze-
kostuarekin gertatzen den moduan, gorabehera handiak ikus daitezke, baina estatistikako 
segidan ikusitako ereduren bat bere horretan mantendu da. BOEak eraikitzearekin lotutako batez 
besteko prezioa (156.475 € etxebizitza bakoitzeko), adibidez, etxebizitza sozialena (102.932 € 
etxebizitzako) baino altuagoa da. 

4. taula 33 Eraikitze-kostuak. 2013-2018 
Etxebizitza-kostuaren 

batezbestekoa 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sozialak 93.798,83 75.403,44 106.560,16 117.390,15 74.537,36  102.932,04 

Babes ofizialeko etxebizitzak 124.288,61 115.054,93 137.120,16 140.898,18  -  156.475,51 

Alokairua 106.281,94 98.247,27 72.227,90 115.888,21 74.537,36  124.868,48 

Erosketa 130.333,72  111.908,80 144.438,15 140.073,04 -- 138.740,68 

Sailak hitzartutakoak 123.745,72 105.672,00 141.576,52 134.015,23 -- 62.099,77 

Sailarenak bakarrik 113.500,06 -- 203.314,74 128.052,82 -- --

Saila eta Visesa 104.447,62 105.050,70 118.961,45 140.778,29 74.537,36  133.010,38 

Batezbesteko orokorra 110.380,99 105.133,17 127.284,76 137.192,89 74.537,36  132.438,52 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza 
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5. Partaidetzarekin eta asebetetzearekin lotutako 
adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzaren etxebizitza-politikaren ebaluazioren baitan, parte hartzen duten 
eragile ugarien partaidetzaren eta etxebizitza arloko jardueren helburu den publikoaren 
asebetetzearen neurketa da etxebizitza arloko politiken kalitatea aztertzeko alderdietako bat eta 
horren adierazgarri. 

Birgaitze-lanetarako laguntzen hartzaile diren familien edo babestutako etxebizitza eskatzen 
duen eta esleipenduna den biztanleriaren asebetetzearen jarraipena eginda, Etxebizitzak 
garatutako jardueren gaineko balorazioa ezagutu eta hobetzeko esparruak identifika ditzakegu. 

Jarraian, birgaitze-lanetarako laguntzen onuradunei, babestutako etxebizitzaren eskatzaileei eta 
babestutako etxebizitzaren esleipendunei egindako azken inkestetako emaitza nagusiak 
azaltzen dira. Aipatu beharrekoa da datuak 2017ko ekitaldikoak direla. 

5.1. Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten familien gogobetetze-adierazleak 

Etxebizitza Sailburuordetzak aldian-aldian egiten ditu inkestak birgaitzeko laguntzak jasotzen 
dituzten pertsonen artean, jakiteko, beste hainbat alderdiren artean, zer gogobetetze-maila duten 
laguntzekin eta laguntza horiek izapidetzeko prozesuarekin. 2017an egindako azkeneko 
inkestako emaitzak kontuan izanik, onuradunek oso modu positiboan balioesten dute laguntza-
espedientearen hasierako izapidetzeko erraztasuna (7,54 puntu, 0-10 arteko eskala batean), 
baita prozesu osoan zehar jasotako informazioa ere (7,36 puntu). 

Halere, gogobetetze-maila apalagoa da jasotako laguntzen kopuruari erreparatuz gero (6,34 
puntu), eta are gehiago laguntza kobratzeko epeari dagokionez; hain justu, alderdi horrek 
sortzen du nahigabe handiena onuradunen artean (5,95 puntu). 

5. grafikoa.1 Birgaitzeko laguntzen kudeaketa-prozesuen balioespena 

GOGOBETETZE-MAILA (0-batere ez / 10 erabat) 

Iturria: Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Era berean, eraikinean eraikinaren azterketa teknikoa (EAT) egin duten pertsonen artean, 
azterketa hori kudeatzeko prozesuan jasotzeko informazioari buruzko kontsulta egin da. Alderdi 
horri buruzko balioespena positiboa da (7,22 puntu), nahiz eta Araban gogobetetze-maila apur 
bat apalagoa ageri den (6,76 puntu). 
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5. grafikoa.2 EATa kudeatzeko prozesuan jasotako informazioaren balioespen orokorra. 

BALIOESPEN OROKORRA (0, oso kaskarra / 10, oso positiboa) 

Iturria: Birgaitzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonei egindako gogobetetze-inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

5.2. Babes publikoko etxebizitza eskatu dutenen asebetetze-adierazleak 

Etxebizitzako Sailburuordetzak 2017ko abenduan Etxebiden izena emanda zeuden 600 laguni 
baino gehiagori inkesta egin zien. Inkesta hartan, etxebizitza-politika diseinatzeko eta 
kudeatzeko interesgarriak diren dimentsio eta alderdi batzuk aztertu zituzten. 

Babestutako etxebizitza eskatzen dutenek Etxebidek eskainitako zerbitzuaren inguruko balorazio 
positiboa egin dute. 0 eta 10 arteko eskalan, emandako batez besteko puntuazioa 5,75 puntukoa 
izan da. Dena den, aurreko ebaluazioan (2015) lortutako emaitzarekin alderatuta, beherakada 
gertatu da. 

Webgunearen bidez jasotako onlineko arreta eta izena emateko eta/edo berritzeko prozedura 
eta langileen arreta dira balorazio onena lortu duten alderdiak. Aldiz, asebetetze maila baxuenak 
lortu dituzten gaiak honako hauekin lotutakoak dira: etxebizitzaren eskaintza, esleitutako 
etxebizitzen kontrola eta esleipen-prozedura. 

5. grafikoa.3 Etxebideren balorazioa 2017an 

GOGOBETETZE-MAILA (0-batere ez / 10 erabat) 

 

Iturria: Etxebideko babestutako etxebizitza-eskatzaileei egindako inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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Etxebiden izena emandako pertsonek erakundeek etxebizitza arloan egindako jardueren 
inguruan agertutako batez besteko balorazioa okertu egin da 2015 eta 2017 artean. Eusko 
Jaurlaritzaren gaineko balorazioari dagokionez, batez besteko puntuazioa 4,4 puntukoa da 
2017an 0 eta 10 arteko eskalan; hau da, udalek egindako lanaren inguruan lortutakoarekiko oso 
antzekoa den emaitza (4,2 puntu). Aldiz, foru-aldundien kasuan (etxebizitzarako sarbidean 
eragin zuzena duen politika fiskalaren arduradunak dira zerga jakin batzuei dagokienez, 
adibidez, PFEZri dagokienez), batez besteko balorazioa zertxobait hobetu da 2017an, eta 5,3koa 
da. 

5. grafikoa.4 Eusko Jaurlaritzaren, udalen eta foru-aldundien jardueraren gaineko balorazio orokorra 

BALIOESPEN OROKORRA (0, oso kaskarra / 10, oso positiboa) 

 

Iturria: Etxebideko babestutako etxebizitza-eskatzaileei egindako inkesta, 2017. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

5.3. Babes publikoko etxebizitzaren esleipendunen asebetetze-adierazleak 

2008-2017 aldian babestutako etxebizitzaren esleipendun izan ziren 600 lagunei egindako 
inkestak agerian utzi duenez, 10 esleipendunetatik 8rentzat, esleitutako etxebizitzak hurrengo 5-
10 urteotarako bere beharrak estaltzen ditu erosketaren (% 93) zein alokairuaren (% 79) kasuan. 
Dena den, esleipendunen zati batek etxebizitza ordaintzeko zailtasunak ditu (bereziki, alokairu-
erregimenean esleipendunak izan direnen kasuan). 

Oro har, esleitutako etxebizitzekiko asebetetze maila positiboa da, baina alderdi teknikoekin 
lotutako gaiek asebetetze maila baxuagoak lortu dituzte eta gorabeheren zati nabarmenaren 
jatorri dira. Hauek dira horietako batzuk: materialen eta akaberaren kalitatea, isolamendu 
termikoa eta akustikoa, eta sukaldeko eta bainugeletako ekipamendua. 

5. grafikoa.5 Esleitutako etxebizitzarekiko asebetetzea 

BALORAZIO OROKORA (% nahikoa / oso pozik) 

 

Iturria: Babestutako etxebizitzaren esleipendunen asebetetze-ebaluazioa, 2008-2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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Esleipen-prozesuari dagokionez, etorkizunera begira hobetu beharreko alderdi nagusiak honako 
hauek dira: langileen tratua eta adeitasuna, eta arazoak eta gorabeherak konpontzea 
(prozesuaren bizkortasuna eta eragingarritasuna). 

5. grafikoa.6. Esleitzeko prozesuaren balorazioa 

BALORAZIO OROKORRA (% altua / oso altua) 

 

Iturria: Babestutako etxebizitzaren esleipendunen asebetetze-ebaluazioa, 2008-2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Babestutako etxebizitzen esleipendunek biztanleriari etxebizitzarako sarbidea errazteko garaian 
Eusko Jaurlaritzak egindako lanaren eta eskaria kudeatzeko Etxebideren sistemaren inguruko 
balorazio positiboa egin dute. 

5. grafikoa.7 Eusko Jaurlaritzaren jardueraren eta Etxebideren sistemaren inguruko balorazio orokorra 

BALORAZIO OROKORRA (% nahiko ondo / oso ondo) 

 

Iturria: Babestutako etxebizitzaren esleipendunen asebetetze-ebaluazioa, 2008-2017. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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6. Etxebizitza Sailburuordetzak bultzatutako 
eraikuntzako eta birgaitzeko jardueren inpaktu 
ekonomikoarekin lotutako adierazleak 

6.1. Inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredua 

Sailak inpaktu ekonomikoa zenbatesteko eredu bat definitu du, horren arabera kalkula 
baitaiteke zer inpaktu duten lanok agregatu makroekonomikoetan, Etxebizitza Sailburuordetzak 
ezarritako esku-hartzek sortzen duten azken eskariaren ondorioz. 

Orotara sortutako inpaktua bi efektutan bereiz daiteke: 

 Zuzeneko efektua: sortutako azken eskaria, barne-produktu 
gordinari eta enpleguari dagokienez. 

 Zeharkako efektua: azken eskaria handitzearen ondorioz sortzen 
diren bitarteko kontsumoetatik eratorritako zenbateko 
ekonomikoa; hau da, katean sortzen diren sektorearteko 
transakzioetatik eratorritako efektua jasotzen du.  

Helburu horrekin, Input-Output taulak oinarri hartuta, produkzioan eta enpleguan izango dituen 
efektu biderkatzaileen kalkulu bat egin da, eta zuzeneko eta zeharkako inpaktuen 
zenbatespena ere bai. Produkzio-biderkatzaileek adierazten dute zenbat handitzen den 
produkzioa ekonomia osoan, sektore jakin batera bideratzen den gastu edo inbertsioko euro 
bakoitzeko. Bestalde, enplegu-biderkatzaileek adierazten dute, ekonomiaren sektore 
bakoitzean langile bakoitzaren egungo produkzio-balioak abiapuntu hartuta, zenbat lanpostu 
sortzen diren sektore jakin batera bideratzen den gastu edo inbertsio euro bakoitzeko. 
 

6.2. Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduerek sortutako gastua eta inbertsioa 

Etxebizitzen eraikuntza eta sustapen, eta hiriko birgaitze eta berroneratze arloetan Etxebizitza 
Sailburuordetzak abian jarritako jardueren inpaktu ekonomikoa dago aztertuta atal honetan. 

Eraikuntzako eta sustapeneko jarduerari erreparatuta, alde batetik, Sailak eta VISESAk honako 
hauetarako egindako zuzeneko inbertsioak daude jasota: etxebizitza eraikitzeko egindakoak 
(37,2 M €), lurzorua erosteko egindakoak (9,2 M€) eta urbanizatzeko egindakoak (2,7 M€). 
Gainera, zuzeneko beste inbertsio batzuk ere jasota daude: etxebizitzak erostea, adibidez (45,7 
M€). Era berean, Alokabidek sustapenak erostera bideratutako hainbat diru-laguntza (12 M €) 
eta inbertsiotarako kapital-transferentziak (17,8 M€) ere jasota daude. Gauza bera gertatzen da 
hirugarren batzuek alokairuan etxebizitzak sustatzeko erabilitako diru-laguntzekin (8,3 M €), 
VISESAra bideratutako diru-laguntzekin (8,3 M €) eta Eraikal kalitate-programarekin. Azken 
horren bidez, sektoreko enpresei diru-laguntzak ematen zaizkie kudeaketa-sistemak ezartzeko 
eta ziurtatzeko (0,6 M €). Kontzeptu horiekin lotuta Sailak egindako gastua, guztira 141,8 M €-
koa izan da. 

Birgaitze-jarduerei dagokienez, lehen programako partikularretara eta jabekideen erkidegoetara 
bideratutako diru-laguntzak aurreikusten dira (17,9 M €), baita etxebizitzak eta eraikinak modu 
efizientean birgaitzeko programara bideratuak ere (6,2 M €). Era berean, atalean aurrez ikusten 
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dira, oraindik ere laguntzarik jaso ez arren, obra babestuaren adierazpena eskatu dutenak, 
zerga-desgrabazioak baliatu ahal izateko. Birgaitzeetara bideratutako laguntzak 24,1 M € izan 
dira orotara, baina diruz lagundutako obra horietan sortutako inbertsioa 574,8 M € izan da 
guztira. 

Hiria berroneratzeko programei dagokienez, kontuan hartzen da irisgarritasuna hobetzeko 
udalei bideratutako laguntzen programa: orotara 6,4 M € izan ziren 2018an, eta inbertsio-
bolumena, berriz, 12,6 M €-koa. 

Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako hiri-birgaitze eta -berroneratzeko jarduerak eta 
inpaktu ekonomikoaren kalkuluak, orotara, 30,5 milioi euroko gastua izan dute, eta inbertsio-
bolumena, berriz, 587,5 milioi eurokoa izan da. Hau da, sailaren inbertsioak 19,3 aldiz 
handiagoa den guztizko inbertsio bati eusten dio. 

Azkenik, inpaktu ekonomikoa kalkulatu den jarduera guztiak kontuan hartuta, Sailaren guztizko 
gastua 172,3 M €-koa izan da, eta sortutako guztizko inbertsio-bolumena 780,1 M €-koa. 
Hau da, sailaren inbertsioak 4,5 aldiz handiagoa den guztizko inbertsio bati eusten dio. 
 

6. taula.1  Etxebizitzak sustatzen/eraikitzen eta birgaitze-jarduerak bideratzen Sailak egindako gastua, 
eta sortutako inbertsio-bolumena, 2018 

 Sailaren gastua (€) 
Inbertsio-

bolumena (€) 

A. ETXEBIZITZEN ERAIKUNTZA ETA SUSTAPENA   

1. Zuzeneko inbertsioak (Saila + VISESA) 94.800.000 94.800.000 
Etxebizitza eraikitzea 37.210.000 37.210.000 

Lurzoruaren erosketa 9.150.000 9.150.000 

Urbanizazioa 2.700.000 2.700.000 

Gainerako inbertsioak 45.740.000 45.740.000 

2. Diru-laguntzak eta beste batzuk 47.040.000 97.812.584 
Sustapenak erosteko Alokabidera bideratutako diru-
laguntzak 

12.000.000 12.000.000 

Inbertsiotarako Alokabidera egindako kapital-
transferentziak 

17.830.000 17.830.000 

VISESAren etxebizitzen sustapenekin lotutako diru-
laguntzak 

8.300.000 58.566.458 

Alokairuko sustapenetarako diru-laguntzak 8.280.000 8.333.071 

Eraikal kalitate-programa 630.000 1.083.055 

Eraikuntza eta sustapena, guztira 133.034.148 175.402.584 
B. BIRGAITZEA ETA HIRIA BERRONERATZEA 141.840.000 192.612.587 
3. Birgaitzea 24.098.497 574.801.693 

Partikularrei eta jabekideen erkidegoei zuzendutako diru-
laguntzen lehen programa 

17.923.497 424.293.214 

Etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko 
programa 

6.175.000 14.064.729 

Zerga-desgrabazioak eskatzea* -- 136.443.750 

4. Hiri-berroneratzea 6.400.000 12.645.088 
Irisgarritasuna 6.400.000 12.645.088

Birgaitzea eta hiria berroneratzea, guztira 30.498.497 587.446.781 
SAILEKO JARDUERAK, GUZTIRA 172.338.497 780.059.365 

*Zerga-desgrabazioa: aurrekontu babesgarriaren % 18 (gehienez 1.530 € urteko) 

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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6.3. Inpaktu ekonomikoaren zenbatespena eta analisia 

6.3.1. Produkzioan izandako inpaktua 

Etxebizitza Sailburuordetzak etxebizitzen birgaitzea eta eraikuntza sustatzeko programetan 
egindako gastuari esker garatutako jarduerek 1.310.176.335 €-ko eskaria sortu dute orotara. 

Sailak diruz lagundutako esku-hartzek pilatu dute sortutako produkzioaren zati handiena (965,4 
M€). Ondoren, Diru-laguntzak eta beste batzuk epigrafean jasota dauden beste jarduera 
batzuek 164,3 M €-ko eskaria sortu dute; izan ere, diru-laguntza horietako gehienak alokairu-
erregimenean etxebizitzak sustatzera bideratuta daude. Bestalde, etxebizitza berriak sustatzera 
eta/edo eraikitzera bideratutako inbertsioek 159,2 M €-ko eskaria sortu dute eta, azkenik, hiria 
berroneratzekoek 21,2 M €-koa. 

 
6. taula.2  Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren inpaktua produkzioari dagokionez, 2018. 

Inpaktua jardueraz jarduera Zenbatekoa (€) 
Birgaitzea 965.428.542 

Hiri-berroneratzea 21.238.505 

Etxebizitza eraikitzeko/sustatzeko inbertsioak 159.224.698 

Diru-laguntzak eta beste batzuk 164.284.590 

INPAKTUA OROTARA EKOIZPENEAN 1.310.176.335 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Laguntzek guztizko ekoizpenean izandako efektu biderkatzailea kontuan izanik, ikusten da, 
hortaz, Sailburuordetzak ipinitako euro publiko bakoitzeko guztira 7,6 € sortu direla. Efektu 
biderkatzaile hori bereziki handia da birgaitze-jardueretan; izan ere, gastatutako euro 
bakoitzeko, guztira, 40 € sortu dira. 

6. grafikoa.1 Sailburuordetzaren esku-hartzeen inpaktuaren elementuak, produkzioari dagokionez, 
2018. 

ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZAREN JARDUERAK (MILIOI EURO) 
 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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6.3.2. Barne-produktu gordinean izandako inpaktua 

Barne Produktu Gordinari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzaren esku-hartzen alorrean 
orotara sortutako barne-produktu gordina 532.725.987 €-koa dela zenbatetsi da; hau da, EAEko 
barne-produktu gordin osoaren % 0,69. BPGren kopuruetan, efektu biderkatzailea 
Sailburuordetzaren gastu/inbertsioaren euro bakoitzeko sortutako BPGren 3,1 €-koa izan da. 

6. taula.3  Etxebizitza Sailburuordetzaren esku-hartzek sortutako BPGa, 2018. 

Jarduerak 
Zuzeneko 

efektua 
Zeharkako 

efektua 
Guztira 

Birgaitzea 330.153.258 62.396.095 392.549.353 

Hiri-berroneratzea 7.263.056 1.372.654 8.635.711 

Etxebizitza eraikitzeko/sustatzeko 
inbertsioak 

54.451.003 10.290.766 64.741.769 

Diru-laguntzak eta beste batzuk 56.181.364 10.617.789 66.799.154 

Jarduera orotara  448.048.682 84.677.305 532.725.987 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

6. grafikoa.2 Etxebizitza Sailburuordetzaren esku-hartzen inpaktuaren elementuak BPGan, 2018. 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Jarduera-sektoreak kontuan hartuta, eraikuntzaren sektoreak berak biltzen du 
Sailburuordetzaren jardunaren ondorioz sortutako barne-produktu gordinaren zatirik handiena 
(383,4 M €, guztizkoaren % 72). Handizkako merkataritzak eta higiezinekin lotutako jarduerak 
ere kota esanguratsuak dituzte. 

6. taula.4  Sortutako BPGaren banaketa, jarduera-sektoreko. 2018 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 

Eraikuntza 383.443.254 

Handizkako merkataritza 21.705.713 

Higiezinekin lotutako jarduerak 13.900.297 

Bestelako industria ez-metalikoa 8.575.574 

Finantza-zerbitzuak, aseguruak izan ezik 8.459.607 

Bestelakoak 96.641.542 

Jarduera orotara 532.725.987 
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
BPGaren elementuei dagokienez, soldatek eta ordainsariek eta kotizazio sozialek hartzen dute 
zatirik handiena (guztizkoaren % 51,2), eta ustiapenaren soberakin garbiak barne-produktu 
gordinaren ekarpenaren % 39 egiten du. 

172,3

448,0
532,7

0
100
200
300
400
500
600

Departamentua Gastua Eragin zuzena Eragina guztira



 
 

  
 

77 

6. taula.5  Sortutako BPGaren banaketa, elementuen arabera. 2018 

Sektoreak Zenbatekoa (€) 
Soldata eta ordainsari gordinak 206.151.279
Gizarte-kotizazioak 66.508.892
Ustiaketaren geldikin garbia 209.587.402
Kapital finkoaren kontsumoa 35.633.453
Produkzioaren eta inportazioen gaineko zerga 14.844.961
Jarduera orotara 532.725.987

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

6.3.3. Enpleguaren alorreko inpaktua 

Enpleguari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako birgaitze-jarduerek orotara 
7.919 lanpostu sortzen edo enplegu horiei eusten lagundu duela; hau da, EAEn okupatutako 
populazioaren % 0,85. 

6.3.4. Zerga-itzuleraren zenbatespena 

Aurreko ataletan aztertutako Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduera-ildoek sortutako 
produkzio-jarduerari dagokionez, zerga-itzulera nabarmena sortzen dute, BEZaren, zeharkako 
zergen eta halakoen bitartez bildutakoa aintzat harturik. Kalkulu hori egiteko, SEOPANek 
txosten honetan erabilitako ratioak hartzen dira abiapuntu: “Azpiegiturak eraikitzeak ekarritako 
enplegua eta zerga-itzulerak” (2014): BEZa (BPGaren % 0,08), PFEZ (BPGaren % 0,03) eta 
sozietateen gaineko zerga (BPGaren % 0,03). 

Ratio horiek Etxebizitza Sailburuordetzaren jarduerek sortutako barne-produktu gordinaren 
ratioak etxebizitzak birgaitzeko jardueren babesean aplikatzeak 74,6 milioi euroko emaitza 
globala sortzen du; hau da, administrazio publikoak eskuratutako zerga-itzuleraren metakina, 
taulan aipatutako hainbat kontzeptu direla eta (hau da, balio erantsiaren gaineko zerga, 
pertsona fisikoen gaineko zerga eta sozietateen gaineko zerga). 

Zenbatespen horren arabera, zerga-itzulera handiena BEZak ematen du (42,6 milioi €), eta 
pertsona fisikoen gaineko zergak eta sozietateen gainekoak antzeko bolumena izango luteke (16 
miloi €, hurrenez hurren). 

6. grafikoa.3 Etxebizitza Sailburuordetzaren jardueraren zerga-itzulerak, 2018. 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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7. 2018-2020ko Etxebizitza Planaren gauzatze maila 

7.1. Etxebizitza Planeko helburu kuantitatibo orokorren betetze maila, 2018-2020 

2018-2020 Etxebizitzako Gida Planak bertan ezarritako epean bete beharreko helburuak eta 
adierazleak finkatzen ditu. Helburu hauek urtekotuta daude eta, ondorioz, Planaren Tarteko 
Ebaluazio-txosten honetan 2018ko ekitaldian helburu horiek duten betetze maila aztertu da. 

Adierazleak lau kategoriatan antolatuta daude: 

 Babes ofizialeko etxebizitzen sustapena 

 Babestutako parkearen kudeaketa efizientea 

 Birgaitzea bultzatzea 

 Planaren helburu osagarriak 
Lehen azterketa eginda, lau kategorien kasuan, datu orokor nagusien betetze maila altua dela 
egiazta dezakegu. Hurrengo atalean, adierazle horietako bakoitza banaka aztertuta sakonduko 
dugu gaia. 

7. grafikoa.1 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planaren helburu nagusien betetze maila 2018ko ekitaldian

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

7.1.1. Babes ofizialeko etxebizitzen sustapena 

Etxebizitzen eraikuntza-programak betetze maila altua izan du; aurrez ikusitako 2.000 
etxebizitzatatik, 1.878 etxebizitza abiarazi dituzte (% 93,9). Etxebizitzaren jabetza-erregimenari 
erreparatuta, salmenta-erregimenak arrakasta maila handiagoa izan du (helburuarekiko % 105,6) 
errentamendu-erregimenak baino (%78,1), eta betetze maila ertainean geratu da. 

Azterketa alokairu-erregimenean oinarritzen badugu, Sailak eta VISESAk ezarritako helburuak 
nabarmen gainditu direla esan dezakegu (% 110,9 eta % 126,2 helburuekiko, hurrenez hurren). 
Baina Gida Planak alokairu-erregimenean 2018ko ekitaldian tokiko erakundeek bultzatu 
beharreko 250 etxebizitzako helburua ere ezartzen du, eta helburu hori ez da bete. Ondorioz, 
babestutako errentamendua sustatzeko betetze orokorraren maila gutxitu egin da. 

Bestalde, babes publikoko etxebizitza eraikitzeko bizitoki-lurzoruak jasotzeko helburuak betetze 
maila baxua (% 57,8) izan du, baina operadore bakoitzaren arrakasta maila ezberdina dela esan 
dezakegu. Hala, VISESA asko gerturatu da helburura (% 89,3), baina Saila % 47,3an geratu da. 
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7. grafikoa.2. 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planeko helburuen betetze maila babes publikoko 
etxebizitza sustatzeari dagokionez 2018ko ekitaldian 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

7. taula.1 Babes publikoko etxebizitza sustatzearekin lotutako 2018-2020 Etxebizitzaren Gida 

Planeko helburu kuantitatiboen betetze maila 

Zk.  Adierazlea 
HELBURUA 

2018 

GAUZATZEA 

2018 

BETETZE MAILA 

% 
Maila 

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN SUSTAPENA 

1. Sustapen berriko etxebizitzak (etxebizitza kopurua)  2.000  1.878  93,9%   

2. Etxebizitzak alokairuan  850  664  78,1%  
3. Zuzkidura‐bizitokiak eta babes sozialeko etxebizitzak, Saila  275  305  110,9%  
4. Babes sozialeko etxebizitzak, VISESA  275  347  126,2%  

5. 
Zuzkidura‐bizitokiak  eta  babes  sozialeko  etxebizitzak  tokiko  erakundeen 
eskutik, alokairua sustatzeko programaren bidez diruz lagunduak  250  12*  4,8%   

6. 
Ekimen  pribatutik  sustatutako  etxebizitzak  (sustatzaile  pribatuak, 
SOCIMIak eta abar). Bizigune 2‐ren bidez Alokabidek eskuratutakoak.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

7. 
Babes  publikoko  etxebizitzak,  kooperatibak,  erabilera  lagata  edo 
cohousing motakoak  50  0  0,0%   

8. Erosteko etxebizitzak eta alokatzeko etxebizitzak (erosteko aukerarekin)  1.150  1.214  105,6%   

9. 
Babes  publikoko  etxebizitzak  eta  kontzertatuak,  operadore  pribatuenak 
eta kooperatibenak  950  1.082  113,9%   

10. Babes publikoko etxebizitzak eta kontzertatuak, VISESA  200  132  66,0%   

11. 
Bizitegi‐lurzoruak  (operadoreek  eskuratutako  lurzoruetan  eraiki 
daitekeen babes ofizialeko etxebizitza kopurua)  600  347  57,8%   

12. Sailak eskuratutako lurzorua  450  213  47,3%   

13. VISESAk eskuratutako lurzorua  150  134  89,3%   

*Tasatutako uda-etxebizitzak  
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7.1.2. Babestutako kudeaketa-parkearen kudeaketa efizientea 

Kategoria honetan jasotako helburuek betetze maila altua izan dute, ASAP programak izan ezik. 
Helburuarekiko % 65,8an geratu da. Horrekin lotuta, aipatu beharrekoa da 2019an, duela gutxi, 
onartu dutela programa hori arautzen duen dekretu berria. Ondorioz, Gida Planak iraungo duen 
gainerako aldian emaitzak hobeak izango direla espero da. 

Gainerako adierazleei dagokienez, etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu zaien etxeen 
datu metatuta 4.051koa izan da 2018an; hau da, betetze maila % 115,7koa izan da. Era berean, 
etxebizitzaren prestazio osagarria jaso duten familiek aurrez ikusitako helburuaren %  90 
osatzen dute. Bestalde, Bizigune programak arrakasta handia izan du 5.325 etxebizitzarekin. 
Hau da, helburuarekiko % 98,6an dago. 2019an jarri dute abian Gaztelagun Programa. 
Ondorioz, ez zen 2018rako inolako helbururik ezarri.  

Amaitzeko, ikuskatutako etxebizitzen bolumenak 2018rako ezarritako balioa gainditu du eta 
betetze maila % 106,1ekoa izan da. 

7. grafikoa.3. 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planeko helburuen betetze maila babes publikoko 
etxebizitza sustatzeari dagokionez 2018ko ekitaldian 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
 

7. taula.2 Babestutako parkearen kudeaketa eragingarriaren arloko 2018-2020ko Etxebizitzaren 
Gida Planeko helburu kuantitatibo globalen betetze maila 

Zk.  Adierazlea 
HELBURUA 

2018 

GAUZATZEA 

2018 

BETETZE MAILA 

%  Maila 

Babestutako parkearen kudeaketa efizientea 

14.  
Etxebizitza  eskuratzeko  eskubidea  aitortu  zaien  familiak  (urteko 

metatua)*  3.500  4.051  115,7%   

15.  

Etxebizitzako  prestazio  ekonomiko  /  Etxebizitzarako  prestazio 

osagarria  jasotzen  duten  etxeak  (hileko  batez  bestekoa  ekitaldi 

bakoitzean)  29.750  26.905  90,4%   

16.  
Merkatuan  bitartekaritza  bidez  eskuratutako  etxebizitzak,  alokairu 

sozialean eskaintzeko (urteko metatua)*  5.800  5.588  96,3%   

17.   Bizigune programa**  5.400  5.325  98,6%   

18.   ASAP programa**  400  263  65,8%   

19.   Ikuskatutako babestutako etxebizitza kopurua  9.500  10.082  106,1%   

20.   GAZTELAGUN programaren onuradun diren gazteak*  0  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
*Etxebizitzak   **Metatutako adierazleak 

115,7

90,4

98,665,8

106,1

Etxebizitza
eskuratzeko eskubidea

PCV

BiziguneASAP

Ikuskatutako
etxebizitza



 
 

  
 

81 

7.1.3. Birgaitzea bultzatzea 

Birgaitzea bultzatzeko politikek, oro har, 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planak 2018ko 
ekitaldirako ezarritako helburuen betetze maila altua lortu dute aztertu ditugun adierazleen 
arabera. 

Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzera bideratutako 1. Programak 10.445 etxebizitza birgaitzen 
lagundu du (helburuarekiko % 102,6). Bestalde, birgaitze eragingarri arloko proiektu integralen 
betetze maila % 97,5ekoa izan da (2.321 etxebizitzak jasan du eragina) eta 3.255 familiaren 
kasuan, beren etxebizitzetarako eta eraikinetarako irisgarritasuna hobetu dute (helburuarekiko % 
93). Era berean, udalek eta erakunde txikiagoek bultzatutako hiri-inguruneak hobetzera 
bideratutako irisgarritasun unibertsaleko programak ezarritako helburua gainditu du eta betetze 
maila % 118,6koa izan da. 

Bi adierazle bakarrik geratu dira helburuaren azpitik: birgaitze-prozesuen ostean sortutako 
etxebizitza berriak (404 etxebizitza, % 44,9) eta udalek birgaitutako etxebizitza publikoak, 
adierazle horretan ez baita jarduerarik erregistratu. 

7. grafikoa.4 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planeko helburuen 2018ko ekitaldiko betetze maila 
birgaitze-lanak sustatzeari dagokionez 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

7.3. taula 2018-2020ko Etxebizitzaren Gida Planeko helburu kuantitatibo orokorren betetze maila   

Zk.  Adierazlea 
HELBURUA 

2018 

GAUZATZEA 

2018 

BETETZE MAILA 

%  Maila 

Birgaitzea bultzatzea 

21.  

Hiriguneak  birgaitzea  (kontserbatzeko,  mantentzeko,  eta/edo 
hobetzeko,  irisgarritasuna  bultzatzeko  eta  inguratzeko  jardueretarako 
birgaitze  estrukturalerako  laguntzen  onuradunak  diren  etxebizitzen 
kopurua) 

10.178  10.445  102,6%   

22.  
Birgaitze  eraginkorraren  arloko  proiektu  integralak: Abian  jarritako 
ekintzak:  emandako  laguntzen  eragina  jasan  duten  etxebizitzen 
kopurua  

2.372  2.312  97,5%   

23.  
Irisgarritasuna hobetu duten familia kopurua (igogailuak, arrapalak eta 
abar instalatzea) 

3.500  3.255  93,0%   
24.   Udalen jabetzeko etxebizitza publiko birgaituen kopurua 100  0  0%  
25.   Birgaitze prozesuan sortutako etxebizitza berriak 900  404  44,9%  
26.  

Irisgarritasun  unibertsala  (diruz  lagundutako  proiektuen  kopurua, 
obren edo planen arabera) 

140  166  118,6%   
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7.1.4. Planaren helburu osagarriak 

2018rako helburu gisa, gainera, Planak alokairuan babes publikoko 19.675 etxebizitzako parkea 
izatea jasotzen du. Babestutako parke osoaren % 28 ordezkatzen du horrek gutxienez. Bi 
adierazleak erraz gainditu dira; izan ere, babestutako errentamenduko parkea 22.704 
etxebizitzakoa da (babestutako parke osoaren % 29,5). 

Era berean, aurrez ikusitako helburua erraz gainditu duten adierazleak ugari dira. Hala, 
erregistratutako EITen betetze maila % 123,8koa izan da. Hirugarren sektoreko elkarteei eta 
erakundeei utzitako etxebizitzen maila % 132koa izan da, eta erregistratutako alokairu-
kontratuena % 134koa. Maizter-botatzeen aurrean bizileku-aukera bilatzeko programarena % 
300ekoa izan da, eta genero-indarkeriarena, aldiz, % 110ekoa.  

Bestalde, nabarmendu beharrekoa da Euskadiko EGEF Programa Operatiboan jasotako 
adierazleak % 87,1eko betetze maila lortu duela (birgaitze eragingarriarekin lotuta amaitutako 
jarduera integralen eragina jasan duten etxebizitzak jasotzen ditu). 

Emaitza okerrena izan duten adierazleen artean, hirugarren sektoreari utzitako lokalak, 
partekatutako etxebizitzen programa edo housing first programa daude; izan ere, ez dute lortu 
abian jartzea. 

7. grafikoa.5. 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planeko beste helburu osagarri batzuen 2018ko ekitaldiko 
betetze maila 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 
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7.4. taula. 2018-2020 Etxebizitzaren Gida Planeko kontroleko helburu osagarrien betetze maila 

Zk.  Adierazlea 
 2018KO 

HELBURUA 

2018an 

lortutakoa 

BETETZE MAILA 

%  Maila 

Planaren helburu osagarriak 

1.   Babestutako alokairuaren parkea  19.675  22.704  115,4%   

2.   Alokairurako parke publikoaren kuota babestutako parke osoarekiko  28%  29,5%  105,4%   

3.   Euskoregiten metatutako eta erregistratutako EITak*  24.000  29.715  123,8%  
4.   Finantza‐hitzarmenen bidez sistemara bideratutako finantzaketa (M €)  100  25,3  25,3%   

5.   Erregistratutako alokairu‐kontratuen kopurua*  35.000  46.890  134,0%   

6.  

Sailak/Alokabidek hirugarren sektoreko erakundeei gizarterako sarea sortzeko 

lagatako etxebizitzak 
25  33  132,0%   

7.   Sailak eta Visesak hirugarren sektoreko erakundeei lagatako lokal kopurua  25  0  0,0%   

8.   Birgaitze eta alokairu programan sartutako etxebizitza kopurua  ‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

9.  

Lankidetzak  komunitate‐proiektua  (La  Escalera  proiektua)  ezarri  duten 

jabekideen komunitate kopurua  ‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

10.  

Etxebizitza  partekatuen  programa:  35  urte  baino  gutxiagoko  gazteei 

esleitutako etxebizitza partekatuen kopurua  15  0  0,0%   

11.   Housing First programa  20  0  0,0%   

12.   Maizter‐botatzeen aurrean bizileku‐aukera bilatzeko programa  20  60  300,0%   

13.   Genero‐indarkeriazko kasuetarako bizileku‐aukera bilatzeko programa  20  22  110,0%   

14.   Diruz lagundutako Eraikal proiektu kopurua  50  33  66,0%   

15.   Etxebizitzaren arloko politika publikoak ebaluatzeko txosten kopurua  4  4  100,0%   

16.   Etxebizitza Legea garatzeko araudiak  4  2  50,0%   

17.   Partaide den Jaurlaritzako plan horizontalen kopurua  6  6  100,0%   

18.   Instalatutako igogailu kopurua  350  389  111,1%  

19.  

Birgaitze  eraginkorraren  arloko  proiektu  integralak:  bukatutako  jarduerak: 

Emandako  laguntzek  eragindako  etxebizitza  kopurua*  (EGEF  programa 

operatiboan bildutako adierazlea). 

1.322  1.151  87,1%  

*Metatutako adierazleak 
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7.5. taula. 2018-2020ko Etxebizitzaren Gida Planeko helburu kuantitatibo orokorren betetze maila   

Zk.  Adierazlea 
HELBURUA 

2018 

GAUZATZEA 

2018 

BETETZE MAILA 

%  Maila 

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN SUSTAPENA 

1.   Sustapen berriko etxebizitzak (etxebizitza kopurua)  2.000  1.878  93,9%   

2.   Etxebizitzak alokairuan  850  664  78,1%  
3.   Zuzkidura‐bizitokiak eta babes sozialeko etxebizitzak, Saila  275  305  110,9%  
4.   Babes sozialeko etxebizitzak, VISESA  275  347  126,2%  
5.  

Zuzkidura‐bizitokiak  eta  babes  sozialeko  etxebizitzak  tokiko  erakundeen 
eskutik, alokairua sustatzeko programaren bidez diruz lagunduak  250  12*  4,8%   

6.  
Ekimen  pribatutik  sustatutako  etxebizitzak  (sustatzaile  pribatuak,  SOCIMIak 
eta abar). Bizigune 2‐ren bidez Alokabidek eskuratutakoak.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

7.  
Babes  publikoko  etxebizitzak,  kooperatibak,  erabilera  lagata  edo  cohousing 
motakoak  50  0  0,0%   

8.   Erosteko etxebizitzak eta alokatzeko etxebizitzak (erosteko aukerarekin)  1.150  1.214  105,6%   

9.  
Babes  publikoko  etxebizitzak  eta  kontzertatuak,  operadore  pribatuenak  eta 
kooperatibenak  950  1.082  113,9%   

10.   Babes publikoko etxebizitzak eta kontzertatuak, VISESA  200  132  66,0%   

11.  
Bizitegi‐lurzoruak  (operadoreek  eskuratutako  lurzoruetan  eraiki  daitekeen 
babes ofizialeko etxebizitza kopurua)  600  347  57,8%   

12.   Sailak eskuratutako lurzorua  450  213  47,3%   

13.   VISESAk eskuratutako lurzorua  150  134  89,3%   

BABESTUTAKO PARKEAREN KUDEAKETA EFIZIENTEA 

14.   Etxebizitza eskuratzeko eskubidea aitortu zaien familiak (urteko metatua)*  3.500  4.051  115,7%   

15.  
Etxebizitzako  prestazio  ekonomiko  /  Etxebizitzarako  prestazio  osagarria 

jasotzen duten etxeak (hileko batez bestekoa ekitaldi bakoitzean)  29.750  26.905  90,4%   

16.  
Merkatuan  bitartekaritza  bidez  eskuratutako  etxebizitzak,  alokairu  sozialean 

eskaintzeko (urteko metatua)*  5.800  5.588  96,3%   

17.   Bizigune programa**  5.400  5.325  98,6%   

18.   ASAP programa**  400  263  65,8%   

19.   Ikuskatutako babestutako etxebizitza kopurua  9.500  10.082  106,1%   

20.   GAZTELAGUN programaren onuradun diren gazteak*  0  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

BIRGAITZEA BULTZATZEA 

21.  

Hiriguneak  birgaitzea  (kontserbatzeko,  mantentzeko  eta/edo  hobetzeko 

jarduketetarako  birgaitze  estrukturaletara  zuzendutako  laguntzen  onuradun 

diren etxebizitzen kopurua) 

10.178  10.445  102,6%   

22.  
Birgaitze  eraginkorraren  arloko  proiektu  integralak.  Abian  jarritako  ekintzak: 

emandako laguntzen eragina jasan duten etxebizitzen kopurua  
2.372  2.312  97,5%   

23.  
Irisgarritasuna  hobetu  duten  familia  kopurua  (igogailuak,  arrapalak  eta  abar 

instalatzea) 
3.500  3.255  93,0%   

24.   Udalen jabetzeko etxebizitza publiko birgaituen kopurua   100  0  0%  
25.   Birgaitze prozesuan sortutako etxebizitza berriak  900  404  44,9%  

26.  
Irisgarritasun  unibertsala  (diruz  lagundutako  proiektuen  kopurua,  obren  edo 

planen arabera) 
140  166  118,6%   

*Tasatutako uda-etxebizitzak   **Pilatutako adierazleak 
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7.2. Ekintzen aurrerapen maila ardatz estrategikoaren arabera 

2018-2020 Etxebizitzaren Gida Plana 6 ardatz estrategikoren, 28 jarduera-ildoren eta 104 
ekintzaren inguruan egituratuta dago. Jarraian, ekintza horietako bakoitzaren aurrerapen maila 
aztertuko dugu. 

7.2.1. 1. ardatzean jasotako ekintzak: alokairuan dauden etxebizitzen parkea 
bultzatzea 

Etxebizitzaren Gida Planeko 1. ardatza alokairuko erregimena bultzatzera bideratuta dago, 
alokairuko parkea babestutako errentetara handitzera zuzendutako neurriak bultzatzeko. 
Zehatzago esanda, 12 ekintza jasotzen dituzten hiru lan-lerrotan egituratuta dago: 

 1.1. lerroa. Etxebizitza berrien sustapena bultzatzea alokairu-erregimenean. 

 1.2. lerroa. Zuzkidura-bizitokien garapena sustatzea. 

 1.3. lerroa. Etxebizitza pribatuak babestutako alokairura bideratzeko mobiliza daitezen 
sustatzea. 

Alokairu-erregimenean etxebizitza berriak sustatzeari dagokionez, Sailaren zuzeneko 
sustapeneko etxebizitzak oso-osorik babestutako errentamendurako eraikitzen dira eta 
VISESAren sustapen-jarduera berriro bideratu da. Izan ere, 2018an sozietate publikoak 
abiarazitako etxebizitzen % 72 alokairu-erregimenean izan dira eta proportzio hori aurreko 
urteetan izandakoa baino askoz ere handiagoa da (% 41ekoa 2017an, eta % 19koa 2016an). 

Salmenta-erregimenean, guztira, 1.214 etxebizitza hasi dituzte, 789 etxebizitza ekimen pribatuko 
babes publikoaren baitan, eta 416 ekimen publikokoak izan dira (Sailaren 228 etxebizitza 
kontzertatu eta udalak tasatutako 188 etxebizitza). Edonola ere, Etxebizitza Legean ezarritakoa 
bete da; izan ere, eraikitzeko ez da baliabide publikorik kontsumitu. 

2018an, 305 zuzkidura-bizitoki abiarazi dituzte guztira eta denak Sailarenak izan dira. Beste 
nolabait esanda, udalek ez dute zuzkidura-bizitokirik (ADA) abiarazi 2018an. Horrekin lotuta, 
kontuan izan behar da 2018ko helburua honako hau dela: 275 etxebizitza hasita Sailak, eta 250 
udalek. 

Biziguneren parkea % 14,8 handitu da eta 2017an 4.639 etxebizitza izatetik, 2018an 5.325 
izatera igaro da. Gainera, ASAP programa arautzen duen dekretu berria onartu da merkatukoen 
azpitik dauden prezioetan alokairura bideratutako etxebizitza kopurua areagotzeko asmoz.  

Horrenbestez, Ardatz honetan jasota dauden ekintzen aurrerapen orokorra handia izan dela 
esan dezakegu. Dena den, betetze maila baxuena izan duten ekintzak hirugarren batzuekiko 
elkarlana biltzen dutenak dira: udalak, gizarte-erakundeak edo eragile pribatuak. 
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1. ARDATZA  ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEA SUSTATZEA 

1.1. LERROA. ETXEBIZITZA BERRIEN SUSTAPENA BULTZATZEA ALOKAIRU ERREGIMENEAN 

7 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Alokairurako bakarrik diren etxebizitzak sustatzea (Sailaren ekimena)  % 100 alokairuan 

 VISESAren sustapen-jarduerei norabidea aldatzea, alokairura bidera 
daitezen 

% 72 alokairuan 2018an (% 41 2017an, eta 
% 19 2016an) 

 Saltzeko babes ofizialeko etxebizitzen produkzio lokalizatua eta 
subsidiarioa, betiere, aurrekontu-baliabide publikoak burutzen ez badira 

1.214 BOE salmentarako (726 ekimen 
pribatukoak, eta 416 publikokoak). 

Ez dira baliabide publikoak kontsumitu. 

 Udalekin elkarlanean aritzea alokairua sustatzeko 2018an ez da udal-ekimenik izan. Mutiloan 
etxebizitza bat alokairuan jartzeko birgaitze-

lan bakarra egin da. 

 Ekimen pribatuak alokairua sustatzera erakartzea 2018an, ekimen pribatuak babestutako 
alokairu-erregimenean tasatutako 12 

etxebizitza bultzatu ditu 

Erakunde sozialekin eta Hirugarren Sektoreko erakundeekin elkarlanean 
aritzea etxebizitzari lotutako programa sozialetan 

96 etxebizitza utzi zaizkie (pilatutako datuen 
arabera) Hirugarren Sektoreko gizarte-

erakundeei eta elkarteei etxebizitza arloko 
programa sozialen baitan Derrigor bete 

beharreko zehaztapenak eta proiektu eta 
emaitzen urteko berrikusketa biltzen 

dituzten lagapen-kontratuetan formalizatuta. 

 Lurzoruaren Sektorekako Lurralde Planak etxebizitzaren sustapen 
publikorako ematen dituen aukerak aztertzea. 

Gaia aztertu ostean, oraingoz ildo edo lerro 
horretan aurrera ez jarraitzea erabaki da. 

1.2. LERROA. ZUZKIDURA BIZITOKIEN GARAPENA SUSTATZEA 

2. EKINTZAK: AURRERAPEN MAILA: 

 ADA horien eskaintza zabaltzeko erakundeen arteko lankidetza  Etxebizitza Sailak bultzatu ditu 305 ADA 
horiek. Udalek ez dituzte ADAk abiarazi. 

 ADA horiek bideratzean, lehentasuna gazteen eta adinekoen kolektiboei 
ematea 

ADA guztiak bi kolektibo horietara bideratu 
dira. 

1.3. LERROA. ETXEBIZITZA PRIBATUAK BABESTUTAKO ALOKAIRURA BIDERATZEKO MOBILIZA DAITEZEN SUSTATZEA 

3. EKINTZAK: AURRERAPEN MAILA: 

 Bizigune programako etxebizitzen parkea handitzea  % 14,8 ugaritu da 

 ASAP programa aztertzea eta birmoldatzea (Biziguneren antzekoa da, 
baina diru-sarrera altuagoko profilak dituztenei dago zuzenduta eta diru-
laguntzarik gabea da) 

2019an Dekretu berria onartu da 

 Alokairuari dagokion fiskalitatea berraztertzeko proposamena egitea, 
Bizigune eta ASAP programetan parte hartzen duten etxebizitzen 
tratamendu fiskala hobetzeko 

2019. urtean, etxebizitza arloko zerga-
proposamen globala entregatu zaie 

Jaurlaritzaren eta foru-aldundien arteko 
Zerga arloko Koordinazio Organoari eta 

Legebiltzarrari. 2018an, aurreko lanak egin 
dira. 
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7.2.2. 2. ardatzeko ekintzak: babestutako etxebizitzen parkearen kudeaketa 
eraginkorrean aurrera egitea  

Etxebizitza Sailburuordetzak eta Alokabide sozietate publikoak kudeaketa-lan handia eskatzen 
duen alokairuko etxebizitzen parke zabala dute. Hori dela eta, 2. ardatzak parke honen 
kudeaketa eraginkorrean aurrera egin nahi du, eta horretarako 6 lan-lerro eta 27 ekintza izango 
ditu: 

 2.1. lerroa. Babestutako etxebizitzen kudeaketan alderdi soziala sustatzea  
 2.2. lerroa. Alokabide energia-jasangarritasuneko eta babes ofizialeko etxebizitzaren 

jasangarritasuneko erreferente bihurtzea 
 2.3. lerroa. Etxebizitza arloan prestazioen kudeaketaren mailaz mailako onarpena  
 2.4. lerroa: Bizitzako ibilbideen alde egitea eta etxebizitzen erabilera gutxiegia saihestea  
 2.5 lerroa: Babestutako etxebizitzen parkearen funtzio soziala bermatzea  
 2.6 lerroa: aldi baterako programa martxan jartzea tasatutako etxebizitzen stockari 

irteera emateko eta egindako inbertsioak berreskuratzeko  

Alokabideren dimentsio soziala garrantzitsua bihurtu da azken urteetan eta Alokabidek hainbat 
zerbitzu eskaintzen ditu etxebizitza-parkeko maizterren behar espezifikoei lagundu eta haiek 
bideratzeko. Arlo hau are gehiago sustatzeko helburuarekin, Alokabidek azken urteetan garatu 
dituen zenbait ekintza sendotu dira; hauek esate baterako: laguntza zorren osoko kudeaketan, 
koordinazioa udaletako gizarte zerbitzuekin, foru aldundietako gizarte-sailekin eta Eusko 
Jaurlaritzaren beste arlo batzuekin.. Era berean, Hirugarren Sektoreko erakundeekin eta 
etxegabetzeen kontrako plataformekin izandako lankidetza sendotu da. 

Egungo hitzarmena berriz negoziatu da Botere Judizialaren Kontseiluaren, Eusko Jaurlaritzaren 
eta Eudelen artean, eta 60 etxebizitzako paketea erreserbatu da etxetik botatzeen aurrean 
bizitoki-alternatibak bilatzeko. 

Alokabidek esku-hartze komunitarioko programa du, eta horri esker, eraikinen erabilera 
hobetzea, arazoak konpontzea eta ez-ordaintzeak murriztea lortu du.  Planean bilduta dago 
programa hau beste eraikin batzuetara luzatzea finken administratzaileekin, bizilagunen 
elkarteekin eta enpresa espezializatuekin elkarlanean. Ildo horretatik, Alokabidek esku-hartze 
komunitarioko hiru proiektu pilotu (Lurralde bakoitzean bat) garatu ditu. Horiei esker, 
errentadunen beharretara egokituago dauden tresnak ezartzen ikasi ahal izan da. Finken 
administratzaileekin, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin, Hezkuntza Zerbitzuekin, Alokabiderekin eta 
abarrekin elkarlaneko oso modu bateratzailetik lan egin da eta elkarbizitzako 3.000 unitate baino 
gehiagora iritsi da.  

Bestalde, Bizilagun zerbitzua sustatzen jarraitu dute, bizilagunen eskubideetan eta 
betebeharretan bitartekaritzako eta aholkularitzako zerbitzua den heinean; hala ere, aipatu behar 
da errentamendu-kontratuen erregistroak eta dagozkien fidantzen gordailuak zerbitzuak 
eskaintzeko Bizilagunen baliabideak erabiltzen dituztela.  

Etxebizitza arloan prestazioen kudeaketaren mailaz mailako onarpenera bideratutako 2.3 
jarduera-lerroari dagokionez, Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboaren Dekretua berrikusketa 
fasean eta onarpenaren zain dago eta, hala, trantsizio-prozesuan daude. Egun, etxebizitzarako 
bi prestazioak batera daude.  
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Bestalde, truke-prozesuek eta babestutako etxebizitzen trukeak Etxebideren webgunearen bidez 
eskaintzen dira. Etxebizitzen zatiketari dagokionez, babes publikoko etxebizitzan kasurik izan ez 
den arren, arlo pribatu librean izan da jarduera. 

Etxebizitza Kontseilariordetzaren egitekoetako bat etxebizitzaren funtzio soziala bete dadin 
bermatzea da, eta horretarako, ikuskapen-lanarekin jarraitu du ikuskatutako etxebizitzen 
bolumena handituz. Aldi berean, zigor-kasuen kopuruaren mailaz mailako murrizketa nabari da. 
Horrek berresten du ikuskapen-lanaren arrakasta maila altua.  

Era berean, babestutako etxebizitzaren transmisio-prozesuetan esku hartu da eta 2018an 3 
tanteo egin ziren. Eusko Jaurlaritzaren eta kreditu-erakundeen artean 2018-2020 etxebizitza eta 
lurzoruaren arloan Finantza Hitzarmenaren babesean egindako hipotekak dituzten babes 
publikoko etxebizitzak Eusko Jaurlaritzak berriz erosteko bermea gauzatu da. 

Tasatutako etxebizitzen stockari irteera ematera bideratutako neurriei dagokienez, titulartasun 
pribatuko 78 etxebizitza tasatu alokairu publikorantz bideratu dira 2018an. Etxebizitza mota 
horretarako sarbiderako eskakizunen berrikusketa 2020. urtera zabaldu da. 

 

Ondorio gisa, egiaztatu da aurrerapen handia izan dela Ardatz honetan sartutako ekintzetan; 
izan ere, bi ekintza bakarrik daude: alokairuko etxebizitzen parkearen kudeaketari buruzko gida 
egiteari buruzkoa eta aurrerapenik erregistratu ez duten eta 2020rako proposatu dituzten 
tasatutako etxebizitzaren sarbide-eskakizunen berrikusketari buruzkoa.  

Gainerako ekintzei dagokienez, horietako askok aurrerapen handiak egin dituzte 2018an. Beste 
kasu batzuetan berriz, 2019an hasi dira gauzatzen. 
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2. ARDATZA  BABESTUTAKO ETXEBIZITZEN PARKEAREN KUDEAKETA ERAGINGARRIAN AURRERA 
EGITEA 

2.1. LERROA. BABESTUTAKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETAN ALDERDI SOZIALA SENDOTZEA 

9 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Alokabideren alderdi soziala sendotzea.  Errenta berezien 1.000 eskaera baino 
gehiago kudeatu dira: 590 ordainketa-

akordio eman, eta 900 negoziatu ziren. 
Zorren bolumena % 90 gutxitu da 

Ordaindu gabekoez gain, 
espezializatutako 3.000 esku-hartze 

espediente baino gehiago zenbatu dira 

 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta 
Eudelen arteko jardueren koordinazioa bultzatzea. 

Hitzarmen berria sinatu zen 2019/02/27an 

 Alokabideren komunitate arloko esku-hartze programa bultzatzea eta 
hedatzea. 

Komunitate arloko esku-hartzearekin 
lotutako hiru proiektu pilotu garatu dira 

 Alokairuko etxebizitza-parkearen kudeaketaren inguruko gida prestatzea. Egiteke. 

 Erakunde sozialekin lankidetza alokairurako etxebizitza babestuen 
parkearen bidelagun sozial izateko. 

2018an, udaleko oinarrizko gizarte-
zerbitzuekiko harremanak sistematizatu 

eta Alokabideren gizarte-zerbitzuak 
sendotu dira. 

 Hirugarren Sektoreko erakundeei eta elkarteei etxebizitzak lagatzea 
gizarteratzearekin lotutako proiektuak gara ditzaten 

2018an, Hirugarren Sektoreko erakundeei 
eta elkarteei 33 etxebizitza laga zaizkie 

eta orain arte kontsolidatutako 63 
etxebizitzei batu zaizkie. 

 Etxebizitzaren beharrarekin lotutako egoera bereziei erantzuna ematea. Errefuxiatuei harrera emateko 32 
etxebizitza (160 plaza) 

Bizilagun bultzatzea bizilagunen eskubide edo betebehar arloko 
bitartekaritzako eta aholkularitzako zerbitzu gisa: jabeak eta maizterrak. 

Sendotze-lana egin da, baina 
errentamenduko kontratuen erregistroak 

eta fidantzak gordailutzeak nabarmen 
monopolizatu du Bizilagunek egindako 

zerbitzuen prestazioa 

Alokabideren eta udalen arteko elkarlana alokairuko parkea kudeatzen. Udalekin elkarlaneko hitzarmenak eta 
udalei zuzendutako aholkularitza 

kontsolidatzea. 

2.2. LERROA. ALOKABIDE BABES SOZIALEKO ETXEBIZITZAREN IRISGARRITASUN ETA ENERGIA JASANGARRITASUN 
ARLOKO ERREFERENTE BIHURTZEA 

7 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Etxeetan energia modu eragingarrian erabiltzearen inguruan 
sentsibilizatzea maizterrak. 

Alokabidek ezarritako energiaren 
kudeaketa sozialaren ereduaren 

arrakasta. 

 Energia-txirotasuneko eta irisgarritausn-arazoen benetako egoerak 
identifikatzea. 

Egoera ahulenei aurre egiteko protokoloa 
diseinatzea 

 Energiaren eta baliabideen kudeaketa eragingarria egitea ahalbidetzen 
duten irtenbideak eskaintzea. Etxebizitza publikorako enpresa 
komertzializatzaile elektrikoaren garapena ikertzea. 

Gaiaren inguruko oinarrizko ikerketa egin 
eta Legebiltzarrera bidali da. 2019an 

aurrera jarraituko da 2.000 etxebizitza 
publikoren gaineko proba pilotuarekin 

 Energia berriztagarrien instalazioak egokituko dira Alokabideko etxebizitzen parkean 
ezarritako formula arrakastatsuak dira 

 Alokabideren sustapenen energia mailako optimizazioak 

 AUGE sistema ezartzea: energia mailako administrazio eragingarria 
alokairu sozialeko eraikinetan 

 Alokabidek bere alokairu-parkearen kudeaketan pilatu duen 
esperientziaren berri ematea, beste parke publiko eta pribatu batzuetara 
hedatuta. 

Alokabidek bere esperientzia hainbat 
kongresu eta jardunalditan aurkeztu du 

2018an. 
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2. ARDATZA  BABESTUTAKO ETXEBIZITZEN PARKEAREN KUDEAKETA ERAGINGARRIAN AURRERA 
EGITEA 

2.3. LERROA. ETXEBIZITZA ARLOAN PRESTAZIOEN KUDEAKETAREN MAILAZ MAILAKO ONARPENA  

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Etxebizitza bat legez okupatzearekin edo etxebizitzaren prestazio 
ekonomikoarekin lotutako eskubide subjektiboaren dekretuaren 
berrikusketa eta onarpena. 

Berrikusten. Onartzeke. 

 Lanbiderekiko koordinazioa Etxebizitzaren Prestazio Osagarria (EGPO) 
Etxebizitzaren Prestazio Ekonomikora (EPE) bideratzeko prozesuan. 

Trantsizio-prozesuan. Oraindik bi 
prestazioak batera eskaintzen dira. 

 Etxebizitzaren Prestazio Ekonomikoa esleitzea babestutako etxebizitza 
esleitu ezin denean, gaur egun EGPO jasotzen duten kolektibo sozialak 
barneratuta daudela bermatuta eta Etxebizitza Eskuratzeko Eskubide 
Subjektibora sartuko liratekeen kolektibo berrietara zabalduta. EPEren 
maila kuantitatiboen berrikusketa denboraren arabera merkatu libreko 
errentek izandako bilakaera aintzat hartuta. Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentarekiko erabateko deslotura. 

Etxebizitza Eskuratzeko Eskubide 
Subjektiboaren aitorpenarekin lotuta, 434 

EPE esleitu dira 

2.4. LERROA: BIZITZAKO IBILBIDEEN ALDE EGITEA ETA ETXEBIZITZEN ERABILERA GUTXIEGIA SAIHESTEA 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Babes publikoko etxebizitzen trukeak erraztea erosketarako eta 
alokairurako. 

Trukeen web-sistemarekin aurrera jarraitu 
da eta alokairuarekin lotutako bizitza-

ibilbidea bermatu da zuzeneko esleipenen 
bidez (errentamenduko 104 etxebizitza-

aldaketa 2018an). 

 Babes publikoko etxebizitzen trukeak erraztea erosketan.  Trukeen web-sistemarekin aurrera jarraitu 
da 

 Etxebizitzen banaketa erraztea. Ez da 2018an jarduerarik izan babes 
publikoko etxebizitzaren esparruan. Bai, 

aldiz, arlo pribatu librean. 

2.5. LERROA. BABESTUTAKO ETXEBIZITZEN PARKEAREN FUNTZIO SOZIALA BERMATZEA 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Babestutako etxebizitza-parkearen ikuskapen-prozesuak hobetzea. 
Ikuskapen-plan orokorrak eta espezifikoak prestatzea. 

Ikuskatutako etxebizitza-parkea ugaritu 
eta zehapen-espedientea duten kasuen 

kopurua gutxitu egin da. Ikuskapen-lanak 
bultzatu egin du etxebizitzen erabilera 

egokia. 

 Babestutako etxebizitza-transmisioetan tanteorako eta atzera eskuratzeko 
eskubidearen erabilera bultzatzea etxebizitza-eskaera berezia duten 
esparruetan. 

2018an 3 tanteo egin dira 

 Babes publikoko etxebizitzak berrerosteko Jaurlaritzak duen bermea 
etxebizitza eta lurzoru arloetako 2018-2020ko finantza-hitzarmenaren 
baitan Eusko Jaurlaritzaren eta kreditu-erakundeen artean formalizatutako 
hipotekekin 

2018an formalizatua eta abian. 

2.6. LERROA. PROGRAMA IRAGANKORRA ABIAN JARTZEA TASATUTAKO ETXEBIZITZEN STOCKARI IRTENBIDEA EMATEKO 
ETA EGINDAKO INBERTSIOAK BERRESKURATZEKO 

2 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Tasatutako etxebizitzetarako sarbide-eskakizunak berrikustea 
(etxebizitzarik ez izatearen eskakizuna). 

Ez da 2018an egin. Berrikusketako 
esparru orokorrean, 2020ra atzeratu da. 

Etxebizitza tasatuak alokairu publikora mobilizatzea Bizigune programaren 
bidez. 

Jabetza pribatuko 78 etxebizitza tasatu 
mobilizatu dira 2018an alokairu 

publikorantz. 
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7.2.3. 3. ardatzeko ekintzak: babes publikoko etxebizitzara sartzeko eskakizunak eta 
esleitzeko prozedurak berrikustea eta aldatzea 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzak babestutako etxebizitzaren eskatzaileen 
artean era askotako errealitateen araberako hainbat behar detektatu ditu eta, hori dela eta, Gida 
Planeko 3. ardatzak babestutako etxebizitzara sartzeko eskakizunak eta esleitzeko prozedurak 
berrikusteko eta aldatzeko beharra jasotzen du.  Ardatza 3 jarduera-lerrotan eta 11 ekintzatan 
egituratuta dago: 

 3.1. lerroa. Babes publikoko etxebizitzak esleitzeko egungo baremazio-sistema aldatzea 
eta kohesio soziala bermatzea kupoen mekanismo bidez. 

 3.2 lerroa. Etxebizitzaren beharra berriro definitzea, testuinguru sozioekonomiko 
berrietara egokituta. 

 3.3. lerroa. Neurri zehatzak finkatzea arretara jasotzeko lehentasunezko kolektiboentzat. 
Etxebizitza-politikekin lotutako politika sozialen integrazio estrategikoa eta elkarlana. 

Jarduera-lerro honetan jasotako neurrien zati handi bat babes publikoko etxebizitzak esleitzeko 
sistema arautuko duen dekretu berria onartzearen mende egongo da honako hauei dagokienez: 
arreta emateko lehentasuna duten kolektiboak, kupoen sistema, baremazioa edo diru-sarreren 
mugak eta babes publikoko etxebizitzara sartu ahal izateko beste eskakizun batzuk. 

2018ko ekitaldian, aurrera egin da araudi berria berrikusteko, aztertzeko eta prestatzeko lanean, 
baina oraindik onartzeke5 dago.  

Bestalde, ekintzetako bat etxebizitzaren eskubide subjektiboa bermatzera eta, horren bidez, 
Etxebizitzaren 3/2015 Legea betetzera bideratuta dago. Horrekin lotuta, aipatu beharrekoa da 
2018an eskubide subjektiboko 4.051 eskaera aitortu direla guztira. Horien ebazpena etxebizitza 
esleitzea (edo esleitzeko prozesuan lehentasuna izatea) edo etxebizitzaren prestazio 
ekonomikoa ematea izan da. 

Gainera, bizitoki edo gizarte mailako bazterkeria-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonei arreta 
emateko laguntza eman da errefuxiatuei harrerako 32 etxebizitza eta gizarteratze-
proiektuetarako 96 etxebizitza utzita.  

Bestalde, azkenean 2019an abian jarri den Gaztelagun Proiektuak gazteen emantzipazioa 
bultzatzea du helburu. Horrez gain, adinekoen kolektiboa da birgaitze-lanetarako laguntzen 
onuradun nagusia. 

Horrenbestez, ardatzeko ekintza gehienen aurrerapena Dekretu berria onartzearen mende 
dagoenez eta 2019ko abenduan onartzea aurrez ikusi dutenez, 2020ko ekitaldian bete ahal 
izango dira ekintza horiek. 

 
 

                                                       
5 2019ko abenduan onartzea aurrez ikusi dute. 
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3. ARDATZA  BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZARA SARTZEKO ESKAKIZUNAK ETA ESLEITZEKO 
PROZEDURAK BERRIKUSTEA ETA ALDATZEA 

3.1. LERROA. BAREMAZIOKO EGUNGO SISTEMA ALDATZEA BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ESLEIPENERAKO. KOHESIO 
SOZIALA BERMATZEA KUPOEN MEKANISMOAREN BIDEZ 

2 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Kolektibo ugarien elkarbizitza bultzatzea esleipenetan kohesio soziala 
sendotzeko. 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute 

 Kupo espezifikoak erreserbatzea arretarako lehentasunezko 
kolektiboetarako. 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute  

3.2.. LERROA. ETXEBIZITZA BERRIAREN BIRDEFINIZIOA, TESTUINGURU SOZIOEKONOMIKO BERRIETARA EGOKITUTA 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Babestutako etxebizitzen tipologia ugarietara sarbidea izateko gutxieneko 
eta gehieneko diru-sarreren mugak berrikustea. 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute   

 Etxebizitza-trukeen kasuetarako, jabetzako etxebizitzarik ez izateko 
baldintza berrikustea. 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute  

 Eskarien ezaugarriak zehaztea eta eskaintza dibertsifikatuenaren arabera 
sailkatzea behar ugariei erantzuna emateko. 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute  

3.3. LERROA. ARRETARAKO LEHENTASUNEZKO KOLEKTIBOETARAKO NEURRI ZEHATZAK DEFINITZEA POLITIKA SOZIALEN 
ETA ETXEBIZITZA POLITIKEN ARTEKO INTEGRAZIO ESTRATEGIKOA ETA ELKARLANA 

6 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Etxebizitzarako eskubide subjektiboa bermatzea.  4.051 eskariri aitortu zaie Etxebizitza 
Eskuratzeko Eskubide Subjektiboa 

 Bizitoki eta gizarte arloetako bazterkeria-egoeran edo -arrisku larrian 
dauden pertsonei eta familiei laguntza ematea. 

Errefuxiatuei harrera egiteko 32 
etxebizitza 

96 etxebizitza laga zaizkie hirugarren 
sektoreko erakundeei, gizarteratzeko 

proiektuetarako 

 Gazteen emantzipazioa erraztea. Gaztelagun proiektua jarri da abian 
2019an 

 Arreta emateko lehentasuna duten beste kolektibo batzuentzat kupoak 
finkatzea: guraso bakarreko familiak, banandutakoak eta/edo 
dibortziatutakoak, 65 urte baino gehiagokoak, familia ugariak, buru-
gaixotasuna duten pertsonak… 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute.   

 Arreta bereizia adinekoen arazo espezifikoei. Irisgarritasuna eta etxebizitza 
adiskidetsuak bultzatzea. 

5,1 M € bideratu da etxebizitza eta 
eraikinen irisgarritasuna hobetzera, eta 
6,1 M€ hiri-inguruneetan irisgarritasuna 

hobetzera. Onuradun gehienak 65 urtez 
gorakoak dira. 

 Babes publikoko etxebizitzen zuzeneko eta aparteko esleipena egiteko 
aplikatzen diren irizpideak berrikustea eta zabaltzea (bazterkeria-arriskua, 
genero-indarkeriaren biktimak…). 

Aztertzen. Dekretu berria 2019ko 
abenduan onartzea aurrez ikusi dute.  
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7.2.4. 4. ardatzeko ekintzak: eraikinen mantentzea eta birgaitzea sustatzea, egungo 
parkeko irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuz  

Euskadik oso zaharkituta dagoen eta irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetzeko 
beharrak dituen etxebizitza-parkea du. Ildo horretatik, 4. ardatza parkearen mantentzea eta 
birgaitzea sustatzera dago bideratuta 7 jarduera-lerroren eta 29 ekintzaren bidez: 

 4.1. lerroa. Etxebizitzak eta eraikinak birgai daitezen sustatzea. 

 4.2. lerroa. Hiri-espazioaren eta eraikuntzaren irisgarritasun unibertsala bermatzeko 
jardunak modu positiboan diskriminatzea eta sustatzea. 

 4.3 lerroa. Etxebizitza-parke publikoa manten eta kontserba dadin sustatzea. 

 4.4. lerroa. Eraikinen ikuskapen teknikoak egin daitezen sustatzea, bultzatzea eta 
erraztea 

 4.5. lerroa. Birgaitzearen arloko informazioa, prestakuntza eta komunikazioa hobetzea 

 4.6 lerroa. Birgaitzearen kudeaketa integratua erraztea 

 4.7. lerroa. Hiriguneak berroneratzeko programak erraztea (lurralde-plangintza, hirigintza 
eta hiri-berroneratze zuzendaritzaren hiriguneak berroneratzeko estrategiarekin 
koordinatuta). 

Etxebizitza Sailburuordetzak garatutako hiri-birgaitze eta -berroneratze politikek EAEko 
etxebizitzen parkean irisgarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloan jarduteko 
garrantziaren gainean sakondu dute. Ildo horretatik, egiaztatu da birgaitzeari emandako 
laguntzen % 72k bi arlo horietako hobekuntzari laguntzen diotela. Gainera, irisgarritasun 
unibertsalaren arloan, 2018an aurretiazko lanak egin dira Irisgarritasun Unibertsaleko Euskal 
Estrategia egiteko  

Bestalde, aurreko urteetan agerian jarri da birgaitzeko proiektuei heltzeko finantzaziorako 
sarbidea errazteko beharra.  2018an, finantza-tresna bat6 egiten aurrera egin da, kreditu-
erakundeekin eta Euskal Finantza Erakundearekin negoziatuz. 

Era berean, beste ekintza batzuk azterketa fasean egon dira edo 2018an zehar aurretiazko lanak 
egin dira; hauek esate baterako: bizilagunen komunitateetan aurrezkia sustatzea eraikinen eta 
etxebizitzen mantentzea eta birgaitzea errazteko, etxebizitzen bizigarritasuneko gutxieneko 
azaleraren eskakizunak berrikustea, edo birgaitzeko zerga-tratamendua berrikusteko 
proposamena. 

Ardatz honen jarduera-lerroetako bat alokairuko erregimenean dauden etxebizitza-parke 
publikoaren mantentzean eta zaintzean zentratzen da. Ildo horretatik, Alokabidek 229 eraikin 
kudeatu ditu guztira. 2018an, mantentze zuzentzailerako izaera teknikoko 17.833 gertakari 
erregistratu ditu. Gainera, EITen kanpainak egin ditu prebentziozko mantentzeei begira. 

Komunitateen kudeaketa eta administrazioa hobetzeko helburuarekin, jasangarritasuna 
bermatzeko laguntza administratiboa eta ekonomikoa emanez, 2018an hedapen- eta 
komunikazio-jarduerak egin dira Eraikin jardunaldietan. 

Udalei eta landa-inguruneko beste tokiko erakundeei zuzendutako babestutako alokairuko 
etxebizitza publikoak birgaitzeko laguntzen lerro espezifikoa sortu da. 

                                                       
6 Finantza-tresna berria 2019ko abenduan onartuko dute. 
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EITak egitea bultzatzeko eta errazteko, 2018an, udalei eta bizilagunen komunitateei 
zuzendutako informazio-kanpaina egin zen. Era berean, Eudelekin hitzarmena izenpetu da eta 
Sailak EITak kudeatzeko eta izapidetzeko babes-zerbitzuak kontratatu ditu Euskadiko hainbat 
udaletan.  

Bestalde, EITen kalitatearen jarraipenari eta ikuskaritzari dagokionez, Euskoregite sustatu da eta 
Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak bere gain hartu du horren kudeaketa.  

EITen garrantziaz gain, Planak birgaitze arloan informazioa eta prestakuntza hobetzera 
bideratutako hainbat neurri txertatu ditu. Horrela, 2018an, eraikinak mantentzeko eta birgaitzeko 
eta eraikinaren birgaitze integrala sustatzeko betebeharren informazio-kanpaina argitzaileak 
garatu dira, Kalitate Kontroleko Laborategiak prestakuntza-jardunaldiak egin ditu eta AGREE7 
Europako proiektua konfiguratzeko aurretiazko lanak egin dira. 

Birgaitzearen kudeaketa osatuari begira, kaltetutako eremuetako aitorpenak bultzatzen jarraitu 
da, eta 2018an, 2017an abian jarritako laguntza publikoekin sustatutako azterketak eta birgaitze-
planak ari dira gauzatzen. 

Etxebizitza Sailburuordetzak birgaitzea eta hiri-berroneratzea sustatzeko apustu tinkoa egiten 
jarraitzen du eta horren adibidea da 2018an helburu kuantitatiboetan eta Etxebizitzaren Gida 
Planaren 4. ardatzeko ekintza desberdinetan izandako aurrerapen maila altua. 

Bestalde, 4 ekintza gauzatu gabe daude oraindik; izan ere, oraingoz, ez dira aurrerapenak 
erregistratu: 

• Babestutako birgaitze-kalen kalitatea kontrolatzea. 

• “Errenten araberako birgaitzea” egiteko programa pilotua parke publikoko etxebizitzen 
gainean: hiri masoberia. 

• EAEko gune ahulenen mapa udalen eta udal-sozietateen artean eguneratzea eta 
hedatzea. 

• Gune ahulen mapa oinarritzat hartuta, birgaitze-lanak egiteko programazioa finkatzea. 

 
 

                                                       
7 Azkenean, EBk onartu eta 2019an abian jarritakoa. 
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4. ARDATZA  ERAIKINEN MANTENTZEA ETA BIRGAITZEA SUSTATU, EGUNGO PARKEETAKO 
ESKURAGARRITASUN ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETUZ 

4.1. LERROA. ETXEBIZITZAK ETA ERAIKINAK BIRGAI DAITEZEN BULTZATZEA 

6 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Birgaitze-lanetarako laguntzen programak hobetzea, irisgarritasuneko 
eta energia-eragingarritasuneko jarduerei lehentasunezko laguntza 
emanda. 

Energia-eragingarritasuna eta irisgarritasuna 
hobetzeko jarduerek biltzen dituzte hiri-

berroneratzera eta birgaitzera bideratutako 
laguntzen % 72. 

 Finantzaketarako sarbidea bultzatzea birgaitze-jardueretarako 
(banakako eta baterako finantzaketa). 

Birgaitze-lanetarako finantza-tresna berria 
2019ko abenduaren 26an onartu da. 2018an, 

kreditu-erakundeekin eta Finantzen Euskal 
Institutuarekin negoziatzeko eta prestatzeko 

lanean aurrera egin da. 

 Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko eta mantentzeko aurrezkia 
bultzatzea 

2018an aztertzen. 

 Lankidetza eta koordinazioa Landatar Garapeneko Zuzendaritzarekin 
landatar guneetako baserri eta etxebizitzetan jarduerak eta laguntzak 
kudeatzeko. 

Errentamendua bultzatzeko arau berriaren 
baitan abian jarritako prozesu parte-hartzaile 

espezifikoa da eta despopulatzearen aurka 
borroka egiteko lerro berezia du. 

 Etxebizitzetako bizigarritasuneko gutxieneko azalera-eskakizunak 
berrikustea. 

Etxebizitzen bizigarritasunaren eta diseinu-
arauen inguruko araudi berria, 2019an abian 

jarritakoa. 2018an aurretiazko azterketak. 

 Birgaitze-lanaren tratamendu fiskalaren berrikusketa proposatzea. 2019. urtean, etxebizitza arloko zerga-
proposamen globala entregatu zaie 

Jaurlaritzaren eta foru-aldundien arteko Zerga 
arloko Koordinazio Organoari eta 

Legebiltzarrari. 2018an, aurreko lanak egin dira. 

4.2. LERROA. HIRI ESPAZIOAREN ETA ERAIKUNTZAREN IRISGARRITASUN UNIBERTSALA BERMATZEKO JARDUNAK MODU 
POSITIBOAN DISKRIMINATZEA ETA SUSTATZEA 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Irisgarritasun arloko lehentasunezko esku-hartze beharrak 
identifikatzea.  

2018an prestatzen eta 2019ko abenduan, 
EAEko Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia 

onartu da 

 Lehentasunezkotzat jotako kasuetan, irisgarritasuna bermatuko duten 
jardueren berri ematea, jakinaraztea eta bultzatzea. 

2018an prestatzen eta 2019ko abenduan, 
EAEko Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia 

onartu da 

 EAEko Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategiaren definizioa 
bultzatzea. 

2018an prestatzen eta 2019ko abenduan, 
EAEko Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia 

onartu da 

4.3 LERROA. ETXEBIZITZA PARKE PUBLIKOA MANTEN ETA KONTSERBA DADIN SUSTATZEA 

5 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Alokairuko babestutako etxebizitzen parke propioa behar bezala 
mantentzea. 

229 eraikin kudeatzen dira. 
2018an, zuzenketako mantentzearekin lotutako  

17.833 gorabehera tekniko erregistratu dira. 
Gainera, prebentziozko mantentze arloko EITen 

kanpainak egin dira. 

 Komunitateen kudeaketa eta administrazioa hobetzea, 
jasangarritasuna bermatzeko administrazio eta ekonomia arloko 
laguntza emanez. 

2018an, hedapeneko eta komunikazioko 
jarduerak Eraikin jardunaldietan. Etxaldeen 

administratzaileen elkargoekin 2019an sinatu 
diren lankidetza-akordioak. 

Udalei eta beste tokiko erakundeei zuzendutako babestutako alokairuko 
etxebizitza publikoak birgaitzeko laguntzen lerro espezifikoa sortzea. 

Landa-inguruneetako titulartasun publikoko 
etxebizitzak birgaitu eta alokairuan jartzeko 

laguntzak 

Babestutako birgaitze-kalen kalitatea kontrolatzea. Egiteke. 

“Errenten araberako birgaitzea” egiteko programa pilotua parke publikoko 
etxebizitzen gainean. Hiri-masoberia. 

Egiteke. 



 
 

  
 

96 

4. ARDATZA  ERAIKINEN MANTENTZEA ETA BIRGAITZEA SUSTATU, EGUNGO PARKEETAKO 
ESKURAGARRITASUN ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETUZ 

4.4. LERROA. ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOAK EGIN DAITEZEN SUSTATZEA, BULTZATZEA ETA ERRAZTEA 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 EITen onuren inguruko informazio-kanpaina egitea 
bizilagunen komunitateei eta udalei zuzenduta (irratia, 
prentsa eta abar). 

Jarduera 2018an egin zen, eta 2019an jarraitu. 

 Udalekin batera lan egitea EITak eta irizpenetatik eratorritako 
jarduerak bultzatzeko. 

Hitzarmena sinatu da Eudelekin eta Euskadiko udalei 
EITak izapidetzeko eta kudeatzeko lana babesteko 

zerbitzuen sailekin kontratuak adostu 

 EITen kalitatearen ikuskapena eta jarraipena. Euskoregite bultzatzea eta kudeaketaren inguruko 
ardura bereganatzea Kalitatea Kontrolatzeko 

Laborategiak. 

4.5. LERROA. BIRGAITZEAREN ARLOKO INFORMAZIOA, PRESTAKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA HOBETZEA 

6 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Eraikinen birgaitze- eta mantentze-lanen betebeharrak 
argitzen dituen informazio-kanpaina garatzea. Kanpainak 2018an eta 2019an egin dira. 

 Eraikinaren prebentziozko mantentze-lan integrala eta 
mantentze-lan jasangarria bultzatzea. Egindakoen hedapena eta jakinarazpenak. 

 Laguntze-programak herritarrentzat irisgarriago bihurtzea. Prestatzen 

 Etxaldeen eta bizilagun-elkarteen administratzaileei 
zuzendutako programa garatzea eta abian jartzea laguntzen 
sistemarako sarbidearen eta araudiaren inguruan. 

Abian 

 Birgaitze-lanen sektorearen profesionalizazioa bultzatzea 
prestakuntza-programen bidez. 

Kalitatea Kontrolatzeko Laborategian helburu horrekin 
egindako prestakuntza-jardunaldiak 

 Energiaren kontsumo eragingarriarekin lotutako 
prestakuntzako eta aholkularitzako programen garapena 
bultzatzea, batez ere egoera ahulenean dauden lurraldeetan. 

2018an, AGREE Europako proiektuaren konfigurazio 
aurreko lanak. Azkenean, EBk onartu eta 2019an 

gauzatu dira. 

4.6 LERROA. BIRGAITZEAREN KUDEAKETA INTEGRATUA ERRAZTEA 

5 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 EAEko gune ahulenen mapa udalen eta udal-sozietateen 
artean eguneratzea eta hedatzea. Egiteke. 

 Gune ahulen mapa oinarritzat hartuta, birgaitze-lanak egiteko 
programazioa finkatzea. Egiteke. 

 Andeatutako Guneen eta lehentasunezko esku-hartzea 
eskatzen duten eremuen aitorpena soiltzea eta bultzatzea gai 
hauekin lotutako esku-hartze integratua bultzatzeko: 
hirigintza, ekonomia, gizartea eta ingurumena. 

Andeatutako eremuen aitorpenak bultzatzen jarraitu 
dute. 

 Udaletan andeatutako eremuen aitorpenak sustatzea. 
2018an, 2017an abian jarritako laguntza publikoekin 
bultzatutako birgaitze-planak eta -azterketak ari dira 

gauzatzen. 

 Berme-funtsak bultzatzea etxebizitzen energia-
eragingarritasuna hobetzeko proiektuak garatu ahal izateko 
hiri-berroneratzeko programa integralen baitan. 

Birgaitze-lanetarako finantza-tresna berria eta 
irisgarritasuna bermatzeko funtsa 2019ko abenduaren 

26an onartu dira. 2018an, kreditu-erakundeekin eta 
Finantzen Euskal Institutuarekin negoziatzeko eta 

prestatzeko lanean aurrera egin da.  EBk eta Sailak 
finantzatutako proiektuarekin lotutako berme-funts 

espezifikoa ere gauzatu da Gasteizko Koroatzea 
auzoan. 

4.7. LERROA. HIRIGUNEAK BERRONERATZEKO PROGRAMAK ERRAZTEA (LURRALDE PLANGINTZA, HIRIGINTZA ETA HIRI 
BERRONERATZE ZUZENDARITZAREN HIRIGUNEAK BERRONERATZEKO ESTRATEGIAREKIN KOORDINATUTA) 

1 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

Hiriguneak berroneratzeko programen garapena (lurralde-
plangintza, hirigintza eta hiri-berroneratze zuzendaritzaren 
hiriguneak berroneratzeko estrategiarekin koordinatuta) 
bultzatzea.  

Lurralde Plangintzarako Zuzendaritzarekin elkarlana. 
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7.2.5. 5. ardatzeko ekintzak: Etxebizitza-gaietan berrikuntzan urratsak egiten 
jarraitzea, gazteen eta beste kolektibo batzuen beharretara egokituko diren 
ereduak ezarriz 

Gida Planaren 5. ardatzaren helburua da, etxebizitza-gaietan, etxebizitza babestuaren eskatzaile 
diren askotariko kolektiboen  beharretara  egokituko diren neurri berritzaileak bilatzea. Ardatz 
honek 3 jarduera-ildo eta 12 ekintza ditu: 

 5.1 lerroa Gazteen emantzipaziorako formula eta neurri berriak garatzea GAZTELAGUN 
Programaren bidez eta baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonek etxebizitza 
eskuratzea. 

 5.2. lerroa. Zahartzen ari diren pertsonentzako erraztasunak emango dituzten bizileku-
inguruak sustatzera bideratutako ekimenak. Herritarrak zahartzeari lotutako etxebizitza-
estrategia. Etxebizitza lagunkoiak. 

 5.3 lerroa. Sektoreko eragileen arteko elkarlana bideratzea etxebizitza-gaietan programa 
eta neurri berritzaileak sustatzeko. 

2018an aurrera egin dugu etxebizitza babestuak eskatzen dituzten pertsonen bizileku-beharrak 
asetzeko gai izango diren formula berriak bilatzeko aurretiazko lanetan. Gaztelagun Programa 
da gazteei zuzenduta garatu den formuletako bat. Azkenean, 2019an jarri da abian, baina 
2018an garatu zen programaren definizioa. 

Era berean, 2018an, aurrera egin dugu  erabilera lagatzeko etxebizitzak, kooperatiban, 
cohousing modalitatean sustatzeko lehiaketaren diseinuan. Proiektu hori 2019an gauzatu da, 
Donostian 107 etxebizitzako proba pilotu bat eginda. Belaunaldien arteko bizikidetzari, birgaitze 
gehi alokairuari lotutako proiektu pilotuari eta beste neurri batzuei lotuta, 2018an aurretiazko 
azterlanak egin dira. 

Etxebizitza bat etxebizitza babestu baten truke lagatzearen bidez etxebizitzen trukeak 
bideratzeko ekintzak araudia aldatzea eskatzen du eta aldaketa hori txertatuta dago 2019ko 
abenduan onartuko den araudian. 2018an, aurrera egin dugu horiei dagokien izapidetze 
burokratikoari lotutako gaietan. 

Bestalde, aipagarria da zahartzen ari direnekin eta direnen artean komunitate-lankidetzarako 
partaidetzan oinarritutako tailerra ere, errentamendua sustatzeko arau berriaren testuinguruan 
eginikoa. Gainera, Etxebizitza Sailburuordetzak biltzar eta jardunaldietan parte hartu ohi du eta 
horien bidez beste eragile batzuekin elkarlanean aritzen da, esperientziak eta ezagutza 
partekatuz. 

5. ardatzean, asko egin da aurrera Etxebizitzaren Gida Planak ezarritako ekintza gehienetan. 
Badira hiru programa aurretiazko azterlan batzuk eginak dituztenak, baina oraindik ez dira 
abiarazi, eta beraz, egiteke dauden ekintzak dira: 

• Belaunaldien arteko bizikidetzako ekimenen esperientzia pilotua 

• Birgaitze gehi alokairua proiektu pilotua 

• Adinekoei zuzendutako zerbitzu integral espezifikoa eskaintzen duen programa 
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5. ARDATZA ETXEBIZITZA-GAIETAN BERRIKUNTZAN URRATSAK EGITEN 
JARRAITZEA, GAZTEEN ETA BESTE KOLEKTIBO BATZUEN BEHARRETARA 

EGOKITUKO DIREN EREDUAK EZARRIZ 

5.1 LERROA. GAZTEEN EMANTZIPAZIORAKO FORMULA ETA NEURRI BERRIAK GARATZEA 
GAZTELAGUN PROGRAMAREN BIDEZ ETA BAZTERTUTA GELDITZEKO ARRISKUAN DAUDEN 

PERTSONEK ETXEBIZITZA ESKURATZEA 

6 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 GAZTELAGUN programa, gazteen emantzipazioa bideratzeko 2019an abian jarritako programa 

 Etxebizitza partekatuen programa sustatzea Aurretiazko azterlanak eginda. Modalitate 
hau Gaztelagunen sartu da. 

 Erabilera lagatzeko etxebizitzen kooperatibak sortzea sustatzea: 
 

2018an, lehiaketa diseinatzeko 
aurretiazko lanak. Erabilera lagatzeko 

babes publikoko 107 etxebizitzaren lehen 
proba pilotua egin da Txomin Enean, 

Donostian, 2019an. 

 Belaunaldien arteko bizikidetzako ekimenen esperientzia pilotu bat abian 
jartzea 

Eginak daude aurretiazko azterlanak. 
Egiteke. 

 Birgaitzea gehi alokairua proiektu-pilotu bat definitzea Eginak daude aurretiazko azterlanak. 
Egiteke. 

 Zuzkidura-bizitokiak bideratzean, gazteei lehentasuna ematea. 
2018an hasitako alokairurako 305 

zuzkidura-bizitokietatik % 100 gazteei 
bideratuko zaizkie 

5.2. LERROA. ADINEKOENTZAKO ERRAZTASUNAK EMANGO DITUZTEN BIZILEKU-INGURUAK 
SUSTATZERA BIDERATUTAKO EKIMENAK. HERRITARRAK ZAHARTZEARI LOTUTAKO ETXEBIZITZA-

ESTRATEGIA. ETXEBIZITZA LAGUNKOIAK 

4 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Lankidetzazko etxebizitzen ekimenak babestea (cohousing) 

2018an, lehiaketa diseinatzeko 
aurretiazko lanak. Erabilera lagatzeko 

babes publikoko 107 etxebizitzaren lehen 
proba pilotua egin da Txomin Enean, 

Donostian, 2019an. 

 Irisgarritasun unibertsala bermatzea (baita birgaitzearen laugarren 
ardatzean ere) 

2018an, Irisgarritasun Unibertsalerako 
Estrategia gauzatze-prozesuan. 2019ko 

abenduan onartua. 

 Etxebizitzen trukeak bideratzea (etxebizitza lagatzea etxebizitza 
babestuaren truke) 

2018an, izapide burokratikoa. Txertatuta 
2019ko abenduaren 26an onartuko den 

etxebizitza-gaietarako araudi-neurriei 
buruzko araudian. 

 Zahartzen ari diren pertsonekin eta pertsonen artean komunitateko 
lankidetzarako partaidetzan oinarritutako mugimenduak sustatzea 

Gaiari lotutako berariazko parte-hartze 
tailerra errentamendua sustatzeko arau 

berriaren testuinguruan.  

5.3 LERROA SEKTOREKO ERAGILEEN ARTEKO ELKARLANA BIDERATZEA ETXEBIZITZA-GAIETAN 
PROGRAMA ETA NEURRI BERRITZAILEAK SUSTATZEKO 

2 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 
 Programa bat abian jartzea adinekoei zerbitzu oso espezifiko bat 

eskaintzeko, udaletako eta foru aldundietako gizarte-zerbitzuekin 
elkarlanean (udal batean proiektu pilotu bat abiaraztea)

Egiteke. 

 Eragileen arteko elkarlana esperientziak eta ezagutzak partekatzeko eta 
beste leku batzuetara hedatzeko 

Biltzarretan eta jardunaldietan parte-
hartzea 
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7.2.6. 6. ardatzeko ekintzak: Sektorekako politikak hobeto kudeatzen eta txertatzen 
lagunduko duten lankidetza-sareak sortzea 

Azkenik, 6. ardatzak sektorekako politikak hobeto kudeatzen eta txertatzen lagunduko duten 
lankidetza-sareak sortzea aurreikusten du. Horretarako, 6 jarduera-ildo eta 13 ekintza planteatu 
dira: 

 6.1 lerroa. Lankidetza-sarea udaletako eta udal-sozietateetako etxebizitza-gaietako 
sailekin. 

 6.2 lerroa. Lankidetza-sarea udaletako gizarte-zerbitzuekin. 
 6.3 lerroa. Hirugarren sektorearekin lankidetza indartzea etxebizitza-gaietan. 
 6.4 lerroa. Lurzoruaren batzordearen irudia indartzea, Etxebizitza Sailaren eta Visesaren 

ekintzak koordinatzeko 
 6.5 lerroa. Lankidetza-sarea birgaitze-eragileekin 
 6.6 lerroa. Eztabaida publiko-pribaturako foro bat sortzea etxebizitza-gaiak jorratzeko 

Udaletako eta udal-sozietateetako etxebizitza sailekin lankidetzan aritzeari dagokionez, 
Etxebizitza Sailburuordetzak Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren jardunaldiak antolatu ditu eta 
ezagutzak eta esperientziak partekatzeko espazioa dira jardunaldi horiek. Harreman ona dago 
udalekin, baina Planak arlo honetarako ezarriak zituen hiru ekintzak gauzatzeke daude (gida bat 
egitea, zuzkidura-bizitokien sarea eta etxebizitzaren udal-planak egitea). 

Alokabidek sarean egiten du lan udaletako eta foru aldundietako gizarte-zerbitzuekin. Era 
berean, hirugarren sektorearekin egiten den elkarlana indartu da, hirugarren sektoreko 30 
entitaterekin baino gehiagorekin gauzatzen baita elkarlana. 96 etxebizitza laga zaizkie erakunde 
horiei gizarteratzeko proiektuetarako. 

Etxebizitza babestuak eraikitzeko lurrak eskuratzeari dagokionez, Planak Sailaren eta 
VISESAren arteko ekintza koordinatua planteatzen du ezarritako helburuak lortzeko. Hala ere, 
helburu kuantitatiboa ez da lortu. 

Azkenik, aipagarria da ez dela aurrera egin Birgaitze Batzordea sortzeko lanetan eta ez dela 
koherentziari eta ekonomia prozesalari buruzko neurririk hartu birgaitze-eragileen artean. Era 
berean, eztabaida publiko-pribaturako foroa sortzea 2020 egiteko gelditu da. 

Beste eragile batzuekin lankidetza-sareak sortzera bideratutakoa da ardatza hau, beraz, 
betetzea ez dago Etxebizitza Sailburuordetzaren esku bakarrik. Esan behar da, oro har, 
sektorerako politiketan desberdintasunak daudela eta etxebizitza-politikak garatzeko eta 
ezartzeko lanetan modu batean edo bestean esku hartzen duten erakundeak ere askotarikoak 
direla, baina hala ere, eragile guztien arteko elkarlana handia dela.  

Planak planteatutako ekintzen helburua, nolabait esateko, irudi batzuen bidez (batzordeak, 
foroak, hitzarmenak...) harreman horiek finkatzea eta egonkortzea da, politika publikoak 
eraginkortasun handiagoz kudeatzen lagun dezaten. Beraz, harreman horiek sortzea da 2020an 
egiteko lanetako bat. 
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6. ARDATZA SEKTOREKAKO POLITIKAK HOBETO KUDEATZEN ETA TXERTATZEN 
LAGUNDUKO DUTEN LANKIDETZA-SAREAK SORTZEA 

6.1 LERROA LANKIDETZA SAREA UDALETAKO ETA UDAL SOZIETATEETAKO ETXEBIZITZA 
GAIETAKO SAILEKIN 

4 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Gida bat prestatzea etxebizitza-gaietan udalen jardueretarako marko 
gisa erabiltzeko Egiteke. 

 Ezagutzak eta esperientziak partekatzeko espazio bat ezartzea 
Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren 

jardunaldiak egitea eta Euskadiko AVS 
jardunaldietan parte-hartzea 

 Autonomia-erkidegoko administrazioaren eta udalen arteko 
hitzarmenak sina daitezen sustapen-lana egitea, pixkanaka, behar 
handiena duten gizarte-sektoreei zuzendutako zuzkidura-bizilekuen 
udalez gaindiko sare bat sor dadin 

Egiteke. 

 Sustapen-lana egitea etxebizitzaren udal-planak egin daitezen Egiteke. 

6.2 LERROA. LANKIDETZA SAREA UDALETAKO GIZARTE ZERBITZUEKIN 

2 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Gizarte Larrialdiko Laguntzak kudeatzen dituzten erakundeekiko 
koordinatzea bermatzea: lankidetzarako eta koordinaziorako 
mekanismoak ezartzea pertsonak arretarik jaso gabe gera ez daitezen 

Lanbiderekin etxebizitzarako eskubide 
subjektiboa arauz garatzeko zabaldutako 

lankidetzaren esparruan egina. 

 Koordinazioa udaletako eta foru aldundietako gizarte-zerbitzuekin, 
bizilekuari lotutako esklusio larriko egoeretan arreta eskaintzeko 
garaian gainezartzerik gerta ez dadin 

Alokabideren sareko lana udaletako oinarriko 
gizarte-zerbitzuekin eta foru-aldundietako sail 

sozialekin 

6.3 LERROA. HIRUGARREN SEKTOREAREKIN LANKIDETZA INDARTZEA ETXEBIZITZA GAIETAN 

3 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Azpiegitura sozialak sustatzeko plan bat abian jartzea 

Gauzatzeko dago jarduera hau, nahiz eta 
hirugarren sektorearekin harremanak ezarrita 

dauden gai honetako zeharkako planaren 
esparruan. 

 Hirugarren sektoreko erakundeei etxebizitzak lagatzea 
gizarteratzearekin lotutako programak gara ditzaten 

96 etxebizitza laga zaizkie hirugarren 
sektoreko erakundeei, gizarteratzeko 

proiektuetarako 

 Erakunde sozialekin lankidetza alokairurako etxebizitza babestuen 
parkearen bidelagun sozial izateko. 

Alokabide elkarlanean aritu da hirugarren 
sektoreko 30 erakunderekin baino 

gehiagorekin; bidelagun soziala eta kasuistika 
espezifikoen bideratzaile izan da 

6.4 LERROA. LURZORUAREN BATZORDEAREN IRUDIA INDARTZEA, ETXEBIZITZA SAILAREN ETA 
VISESAREN EKINTZAK KOORDINATZEKO 

1 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 

 Etxebizitza Saila eta VISESA koordinatuta aritzea, lurzoruak jasotzeko 
helburuak betetzeko. 

Ez da lortu 2018rako lurrak eskuratzeko 
ezarritako helburua: 347 etxebizitzetarako 

lurzorua eskuratu da eta 600 etxebizitzetarako 
eskuratzea zen helburua. 

6.5 LERROA. LANKIDETZA-SAREA BIRGAITZE ERAGILEEKIN 

2 EKINTZA: AURRERAPEN MAILA: 
 Birgaitze Batzorde bat sortzea Egiteke. 
 Koherentziari eta ekonomia prozesalari lotutako neurriak hartzea 

birgaitze-eragileen artean Egiteke. 

6.6 LERROA. EZTABAIDA PUBLIKO-PRIBATURAKO FORO BAT SORTZEA ETXEBIZITZA-GAIAK 
JORRATZEKO 

EKINTZA 1: AURRERAPEN MAILA: 

 Koordinazioa eta elkarlana sustatzea eta gauzatzea sektoreko eragile 
guztien, etxebizitza-politikarekin lotura duten sektoretik kanpokoen, 
Eusko Jaurlaritzaren eta EAEko gainerako administrazioen artean. Egiteke. 
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8. 2018ko etxebizitza-politiken ebaluazio integrala 
Ebaluazioa hiru funtsezko irizpideri erreparatuz egin da: eraginkortasuna, efizientzia eta 
zuzentasuna. Beraz, planteatutako helburuak bete diren edo ez diren bete ebaluatzeaz gain, 
lorpen horiek lortzeko baliabideak eraginkortasunez erabili diren eta lurraldeetan eta herritarren 
artean orekaz banatu diren ere ebaluatzen da. 

8.1. Lortu al dira 2018rako ezarritako helburu orokorrak? 

Helburu orokor nagusiei dagokienez, etxebizitzaren sustapen-programari (% 93,9), birgaitzea 
sustatzeko 1. programari (% 102,6) edo birgaitze eraginkorraren arloan proiektu integralak egitea 
babesten duen 4. programari (% 97,5) dagokionez, betetze maila handia egiaztatu da. 

Era berean, Bizigune Programak (% 98,6), etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitortza 
duten familiek (% 115,7) eta Etxebizitzaren Laguntza Osagarria edo Etxebizitzarako Laguntza 
Ekonomikoa jasotzen duten familiek (% 90,4) betetze maila altuak erregistratu dituzte. 

Hala eta guztiz ere, alokairu-erregimeneko etxebizitzen sustapenak betetze maila ertaina (% 
78,1) erdietsi du eta ASAP Programaren eta lurzoruaren helburuen betetze maila baxua izan da 
bi kasuetan, % 65,8 eta % 57,8 hurrenez hurren. 

2018-2020 Gida Planak 32 adierazle orokor biltzen ditu. 2018ko ekitaldirako dago helburua 
ezarrita eta horien artetik 21ek betetze maila altua (% >85) dute, 1ek betetze maila ertaina (% 
75-% 85), eta 10ek betetze maila baxua (% <75).Bestalde, aintzat hartutako 104 ekintzetatik, 35 
egin dira, 47 egiteko bidean daude eta 22 zain daude. 

8.1. taula. Adierazle orokorren betetze maila, kategoriaren arabera 

ADIERAZLE NAGUSIAK KATEGORIAREN ARABERA  
 

>% 85 

 
(% 75‐% 

85) 

 
<% 75 

Babes ofizialeko etxebizitzen sustapena (4 adierazle)  
2 1 1 

Babestutako parkearen kudeaketa eraginkorra ( 5 adierazle)  
4 0 1 

Birgaitzearen sustapena (6 adierazle) 
4 0 2 

Planaren aparteko helburuak (17 adierazle)  
11 0 6 

OROTARA (32 adierazle) 
21 1 10 

 

8.2. taula  2018-2020 Etxebizitza Planean jasotako ekintzen 2018ko aurrerapen maila 

ARDATZ ESTRATEGIKOAREN ARABERAKO EKINTZAK  EGINDA  ABIAN   EGIN GABE 

1. ardatza (12 ekintza) 4 4 4 
2. ardatza (27 ekintza) 12 12 3 
3. ardatza (11 ekintza) 2 9 0 
4. ardatza (29 ekintza) 9 15 5 
5. ardatza (12 ekintza) 3 6 3 
6. ardatza (13 ekintza) 5 1 7 
GUZTIRA (104 ekintza) 35 47 22 
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8.2. Erdietsi al dira 2018rako finkatu ziren helburu espezifikoak? 

Berariazko helburuei erreparatuz gero, betetze maila desberdina izan dela ikus daiteke. Horrela, 
alokairuko erregimenean dauden etxebizitzen sustapenari arreta eskainiz, egiaztatu da Sailak 
eta VISESAk ezarritako helburuak lasai bete badituzte ere, % 110,9 eta % 126,2 hurrenez 
hurren, tokiko eragileek alokairuko erregimeneko 12 udal-etxebizitza tasatu jarri dituzte martxan. 
250 etxebizitzako helburutik oso urrun daude kopuru horiek. 

Sailaren helburua da udalak eta ekimen pribatua alokairuko etxebizitzen eraikuntzan sartzea, 
betiere, babestutako errentamenduan babestutako etxebizitzen parkea ugaritzeko helburuarekin. 
Hala eta guztiz ere, lortutako emaitzen harira, ez da helburua betetzen ari. Hori dela eta, udalek 
eta eragile pribatuek alokairuko etxebizitzen parkea ugaritzea ahalbidetzeko formula berriak 
bilatzen lan egin behar da. 

Lurzoru berriaren kaptazioari dagokionez, VISESA aurreikusitako helburura hurbildu da (% 89,3); 
aldiz, Sailak eraginkortasun maila baxua erregistratu du (% 47,3). 

Alokairuari dagokionez, babestutako alokairuko merkatuan martxan jartzeko partikularrei 
dagozkien etxebizitzen kaptazioa oso formula arrakastatsua da oraindik ere: Bizigune programak 
betetze mailaren % 96,3 lortu du eta 5.325 familiak eskuratu dute babestutako errentei 
emandako alokairua. Bestalde, ASAP programak Bizigune programarena baino zertxobait 
altuagoko diru-sarrera maila dutenetera bideratutako etxebizitzak atzeman nahi ditu. 2018an 263 
etxebizitza jarri dira alokairuko erregimenean ASAPen bidez. 

Programa horrek, 2012an martxan jarri zenetik, ez du aireratzea eta esperotako emaitzak lortzea 
lortu. 2014an Dekretu berri bat onartu zen eta neurri jakin batzuk txertatu zituen erakargarriago 
egiteko. Hala ere, ez zituen desiotako efektuak lortu. 2019an onartutako Dekretu berriak ASAP 
programa berrikusi du osotasunean, programaren kudeaketa-gaitasuna sustatu nahian. Hori dela 
eta, 2019 eta 2020 ekitaldietan programak arrakasta handiagoa izatea espero da. 

Babestutako alokairuko erregimena sustatzera zuzendutako neurri guztiek alokairuko 22.704 
etxebizitzako parkea eta % 29,5eko babestutako parkearen guztizkoaren gaineko kuota sortzen 
lagundu dute; bi adierazleek eraginkortasun handiarekin gainditu dituzte 2018an esperotako 
helburuak. 

2018-2020 Gida Planak ukitu sozial handia du eta egoerarik ahulenean dauden taldeei 
bideratutako neurrien zerrenda txertatu du. Ildo horretatik, eraginkortasun handia ikusten da; izan 
ere, etxetik botatzeen aurrean (% 300) eta genero-indarkeriaren aurrean (% 110) logela-
alternatiba programek eta gizarteratze-proiektuetarako hirugarren sektoreari lagatako 
etxebizitzek (% 132) ezarritako helburuak nabarmen gainditu dituzte. 

Birgaitze arloan eta diruz lagundutako jardueretatik onuradunak izan diren etxebizitza kopuruari 
dagokionez, eraginkortasun maila altua izan da:  1. programaren onuradunak izan diren 10.445 
etxebizitza (% 102,6), 4. programak kaltetutako 2.312 etxebizitza (% 97,5), etxebizitzen eta 
eraikinen irisgarritasuna hobetu duten 3.255 etxebizitza (% 93) eta obrek edo planek diruz 
lagundutako irisgarritasun unibertsaleko 166 proiektu (% 118,6). Hala eta guztiz ere, aipatu 
beharra dago aurrekontuari dagokionez izan den exekuzio gabezia; izan ere, 3,1 M€ exekutatu 
gabe geratu dira.  Exekutatuko aurrekontuak aurrez ikusitako guztizko aurrekontuaren % 88,6 
ordezkatzen du. Horrek eraginkortasun gabezia osatzen du; izan ere, birgaitzeari laguntzeko 
eskaera kopuruaren hazkunde-testuinguruan, eskuragarri dagoen aurrekontu guztia 
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kontsumitzea litzateke onena. 

Birgaitzen jarraituz, Etxebizitza Planak EITak egitea bultzatzera bideratutako neurriak txertatu 
ditu. Neurri horren eraginkortasun maila altua egiaztatu da; izan ere, egindako EIT kopuruak 
nabarmen egin du gora. Hala eta guztiz ere, gogoan izan behar da egindako EIT guztiak ez 
daudela Eusko Jaurlaritzaren Euskoregite plataforman erregistratuta. Hori dela eta, hurrengo 
ekitaldian udalei jakinaraztea sustatu behar da. Horrela bermatuko da egindako EIT guztiak 
Euskoregiten erregistratu direla.  

Bestalde, babes publikoko etxebizitzen funtzio soziala betetzea bermatze aldera, Sailak ugaritu 
egin du egindako ikuskaritzen bolumena. 2018an, zehazki, 10.082 ikuskapen egin ditu 
(% 106,1). Baina Etxebizitza Sailburuordetzak martxan jarritako neurrien eraginkortasun maila 
altua zigorra duten kasuen kopuruan (erregistratuta) izandako jaitsierarekin egiaztatzen da: 
2018an 36. Horrek esan nahi du  % 32ko jaitsiera izan dela 2017. urtearekin alderatuta. 

8.3. Baliabideak eraginkortasunez erabili al dira? 

Eraginkortasun-neurriak erabilitako baliabideen eta lortutako produktuen eta emaitzen arteko 
lotura baloratu nahi du; hau da, programatutako kostu unitarioaren (ezarritako helburuaren 
gainean programatutako konpromisoak) eta egindako kostu unitarioaren (lortutako emaitzaren 
gainean egindako kostua) arteko lotura kalkulatzen da.  

Hala eta guztiz ere, ebaluatzen ari diren politikak politika sozialak dira eta eraginkortasuna ezin 
da esku-hartzeen kostu unitarioan soilik neurtu, hainbat faktorek esku hartzen baitute: garatu 
beharreko eragiketaren konplexutasunak, esate baterako; eraikuntzakoak, birgaitzekoak edo hiri-
berroneratzekoak, edo laguntzak jasoko dituzten pertsonen profilak. Horrek hartzaile kopuru 
txikiagoari, baina egoera premiazkoagoan daudenei erantzuteko laguntza gehiago ordaintzea 
dakar berekin. 

Birgaitze arloan eta eraginkortasunari dagokionez, esan daiteke Sailaren politikak, azken 
urteetan, segurtasuna, irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko etxebizitza-bloke 
osoei eragiten dieten jarduera integralak sustatu nahian dabiltzala. Jarduera horiek, bloke eta 
auzo mailan, baliabide publikoak modu eraginkorragoan erabiltzen laguntzen dute. Bestalde, 
esan beharra dago jarduera horiek Euskadiko EGEF Programa Operatiboan txertatu direla. Hori 
dela eta, Eskualdeko Garapeneko Europako Funtsak % 50ean batera finantzatutako eragiketak 
dira. 

Alokairuko erregimena sustatzeari dagokionez, garatutako programek, etxebizitza berriak 
sustatzeko programa izan edo partikularrei dagozkien etxebizitzak atzemateko programa izan, 
oso kostu maila desberdina dute. Era berean, epe-aurreikuspen desberdina duten jarduerak dira; 
izan ere, kalkuluen arabera, alokairuko erregimenean eraikitako etxebizitzek 75 urteko aldian 
eskainiko dute zerbitzua. 

Bestalde, etxebizitza berria alokairuko erregimenean eraikitzearen kostuak aldagarritasun handia 
du sustapenaren, kokapen geografikoaren eta abarren arabera. 2018an, 125.000 € inguruko 
kostua kalkulatu da. Aldiz, Sailak eskuratutakoetan, alokairuko merkatuan jartzeko erdietsitako 
etxebizitzak 101.500 € artean daude eta Alokabidek eskuratutakoak 156.000 €-tan. Bestalde, 
Bizigune programak etxebizitzako urteko 4.800 €-ko kostua du, eta ASAP programak, urtean 
etxebizitza bakoitzeko 128 €-koa. 
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Horiek dira herritarren etxebizitza-behar egoerei erantzuna emateko formulak, kostu unitarioari 
dagokionez neurri baten edo bestearen eraginkortasun handiagoa alde batera utzita.  

Beraz, esan behar da etxebizitza arloan politiken efikazia eta eraginkortasuna aztertzeko, 
babesten ari diren jarduketen inguruko alderdi kualitatiboagoak baliatu behar direla. Zentzu 
horretan, esan daiteke Etxebizitza Sailburuordetza baliabideak eraginkortasunez erabiltzen 
saiatzen dela. Horretarako, laguntzak etxebizitza kopuru handi bat tartean sartuta dituzten 
jarduketetara zuzentzeaz gain, premia handiagoa duten jarduketak eta zaurgarritasun maila 
handiagoa duten taldeetara bideratutakoak zuzentzen ditu. 

8.4. Laguntzen banaketa bat al dator lurralde-ekitatearen irizpideekin? 

Babes publikoko etxebizitza-parkeari dagokionez, egun, iraganetik oinordetzan hartutako egoera 
bizi da eta babestutako etxebizitza gehienak Araban eraiki ziren. Azken urteetan, egoera hori 
zuzendu nahian ari dira. Horretarako, babestutako etxebizitzak sustatzeko baliabideak beste bi 
Lurralde Historikoetara bideratu nahi dira. 

Salmenta-erregimenean sustatutako etxebizitzari dagokionez, lurralde-berrorekarako joera izan 
dela egiaztatu da; izan ere, 2018an, Bizkaiak pilatu zituen ekimenen % 52,7, Gipuzkoak % 34,2 
eta Arabak % 12,5 besterik ez. Hala eta guztiz ere, alokairuko erregimena sustatzeari 
dagokionez, Araban kokatuta dauden etxebizitzen proportzio altua nabarmendu behar da. Horrek 
biltzen du alokairuan abiarazitako babes publikoko etxebizitzen % 24,5 eta zuzkidura-bizitokien 
% 30. Ekimen gehienak Bizkaiari dagozkio (etxebizitzen % 55 eta ADAen % 58,7). Aldiz, 
Gipuzkoak erregistratzen du martxa-jartzeen mailarik baxuena (etxebizitzen % 15 eta ADAen 
% 11). 

Etxebizitza ordaintzeko laguntzen programei dagokienez, etxebizitzaren laguntza osagarria 
jasotzen duten pertsonek honako lurralde-banaketari erantzuten diote: % 58,7 Bizkaian, % 25,6 
Gipuzkoan eta % 15,6 Araban. Banaketa horretan, EAE osoko ordezkaritzarekin alderatuta, 
Gipuzkoaren garrantzi txikiagoa nabarmentzen da; izan ere, laguntza horiek Sarrerak 
Bermatzeko Errentarekin (Bizkaian indar handiagoa duen laguntza ekonomikoa) daude lotuta.  

Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntzek, Etxebizitza Sailburuordetzak emandakoek, bat 
egiten dute lurralde-ekitatearen irizpideekin. Zehazki, laguntzen 1. programara zuzendutako diru-
laguntzak honela banatu dira: Bizkaiak guztizko diru-laguntzaren % 50,4 biltzen du; Gipuzkoak, 
% 36,7; eta Arabak, % 12,9.  

Bestalde, irisgarritasuna hobetzeko udalei eta tokiko erakunde txikiei zuzendutako programan, 
diruz lagundutako guztizko kopuruaren zati handiena Gipuzkoak biltzen du (guztizkoaren % 52), 
Bizkaiaren (% 38) eta Arabaren (% 10) aurretik. 

Bukatzeko, ondare eraikian esku-hartzeko proiektu integraletan etxebizitzak eta eraikinak 
eraginkortasunez birgaitzeko eman diren laguntzak batez ere Araban metatu dira (guztizkoaren 
% 47), eta Gipuzkoak eta Bizkaiak, berriz, laguntzen % 33 eta % 20 bildu dituzte, hurrenez 
hurren. 

Hiru laguntza-programen agregatua honela banatu da geografikoki: Bizkaiak emandako guztizko 
diru-laguntzaren % 41,5 biltzen du; Gipuzkoak, % 39,3; eta Arabak, % 19,2. 
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8.5. Balioets al daiteke laguntzen ekonomia-eragina? 

Etxebizitza Sailburuordetzak 2018an etxebizitzak eraikitzeko eta sustatzeko eta hiria birgaitzeko 
eta berroneratzeko babestutako jarduerek 172,3 M€-ko guztizko gastua ekarri dute, baita 780,1 
M€-ko guztizko inbertsio bolumena ere. Hau da, sailaren inbertsioak 4,5 aldiz handiagoa den 
guztizko inbertsioa dakar berekin. Hiri-birgaitze eta -berroneratze jardueren kasuan, sailaren 
inbertsioak (30,5 M€) 19,3 aldiz handiagoa den guztizko inbertsioa du (587,5 M€). 

Ekoizpenaren kopurutan izandako ekonomia-inpaktuari dagokionez, emandako laguntzek 
guztira 1.310,2 M€-ko guztizko eskaera sortu dute. BPGd-ari dagokionez, inpaktu ekonomikoa 
532,7 M€-koa da (448 M€ zuzeneko efektuarengatik eta 84,7 M€ zeharkako efektuarengatik); 
horrek EAEko guztizko BPGd-aren % 0,69 ordezkatzen du. 

Gainera, Etxebizitza Sailburuordetzaren gastuak, etxebizitza sustatzearen eta hiri-
berroneratzearen eta birgaitzearen arloetan, guztira 7.919 enplegu sortzen edo laguntzen 
lagundu du. 

Azkenik, ez dira ahaztu behar Sailaren jarduera-lerro horiek sortzen dituzten zerga-itzulkin 
garrantzitsuak. Zehazki, administrazio publikoak BEZa, PFEZ eta Sozietatearen gaineko 
Zerga gisa lortutako 74,6 M€-ko zerga-itzulkina kalkulatzen da. 

8.6. Arindu al da, gutxienez neurri batean, konpondu nahi zen arazoa? 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzak garatutako jarduerek 2018-2020 
Etxebizitzaren Gida Planaren helburuari erantzuna eman nahi diete: “etxebizitzen alokairuan 
etxebizitzetako parke publikoaren hazkundea bultzatzea, eskubide subjektiboa etxebizitzari 
bermatzeko eta taldeen beharrez zailtasun handiagoekin arduratzeko gai izateko, 
nahastearen bidez kohesio soziala, arreta berezia jarriz populazio gaztearen emantzipazioan 
eta zaharkitua dagoen gizarteko adineko pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntzarako, 
eskuragarritasunaren, hobekuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren bidez, eta hori guztia 
agenteen eta erakundeen (publikoak eta pribatuak) arteko beharrezko elkarlanarekin”. 

Ondorioz, Planaren misioan txertatutako galderei erantzunez, esan daiteke Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzak 2018an zehar garatutako jarduerek konpondu nahi 
zen arazoa arintzen lagundu dutela:  

 22.704 familia bizi dira babeseko alokairuko parkeko etxebizitza batean 
 43.592 pertsonak jasotzen dute etxebizitzaren alokairua ordaintzeko laguntza 

motaren bat  
 4.051 eskariri aitortu zaie Etxebizitza Eskuratzeko Eskubide Subjektiboa 
 10.445 familiak hobetu dute bizitza-kalitatea etxeetan 
 3.255 familiak hobetu dituzte etxebizitzetako eta eraikinetako irisgarritasun-baldintzak  
 1.201 familiak hartu dute parte birgaitze integraleko programetan, eta etxebizitzetan 

energia-eraginkortasuna, segurtasuna eta irisgarritasuna hobetu dituzte 
 Herritar gazteei zuzendutako 305 zuzkidura-bizitoki jarri dira martxan; betiere, 

emantzipazioari laguntze aldera  
 Laguntza-programen onuradun gehienek profil ahulenetakoa dute: diru-sarrera 

baxueneko pertsonak, 65 urtetik gorakoak, eta pertsona bakarreko familietan bizi 
diren adineko emakumeak ere ugariak dira. 
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 33 etxebizitza laga zaizkie Hirugarren Sektoreko erakundeei 2018an gizarteratzeko 
proiektuetara (lagatako 96 etxebizitza pilatu dituzte guztira)  

 32 etxebizitza laga dira (160 plaza) errefuxiatuei harrera egiteko programarako  
 Alokabidek udalen oinarriko gizarte-zerbitzuekin eta Foru Aldundietako gizarte sailekin 

sarean duen lana finkatu da bizitoki-bazterkeria larriko egoerei arreta eskaintzeko. 

8.7. 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean aurreikusitako esku-hartzeen 
egokitasuna eta/edo bideragarritasuna aldatzea ekarri duten aldaketarik izan 
al da testuinguruan? 

2018-2020 aldirako Etxebizitza Gida Planean aintzat hartutako jarduketak oraindik egokiak 
dira etxebizitzen beharrak asetzeko, ebaluazio-txosten honen bigarren kapituluan aztertutako 
testuinguruko datuei erreparatuz. Merkatu librean alokairu eskuragarriko erregimeneko 
etxebizitzaren eskaintza ia ez da existitzen. Hori dela eta, errentamendu-erregimeneko babes 
publikoko etxebizitza-eskaerak handituz jarraitzen du.  Horrela, Etxebizitza Sailburuordetzak 
alokairuko politiken sustapenean jarraitu behar du arreta jartzen. Bestalde, Euskadik birgaitze-
behar handiak dituen etxebizitza-parkea du; gainera, biztanleria gero eta gehiago ari da 
zahartzen. Horrenbestez, diru-laguntzen politikari eustea beharrezkoa da, jarduketa mota 
horiek babes ditzan. 

8.8. Ondorioak  

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzaren etxebizitza-politikak, batez ere, 
errentamenduari babesa ematean eta hiri-birgaitze eta -berroneratzearen sustapenean daude 
zentratuta. Eraginkortasun handiz laguntzen dute behar handienak dituzten taldeen beharrei 
erantzuten, babes publikoko etxebizitzarako sarbidea erraztuz, edo bestela, alokairua 
ordaintzeko laguntzak emanez. Era berean, familien bizitza-baldintzak hobetzen laguntzen 
dute, etxebizitza irisgarriagoekin, erosotasun maila handiagoarekin eta energia-eraginkortasun 
hobearekin. Horri, jardueren inpaktu ekonomiko altua batu behar zaio; izan ere, inbertsio 
pribatuko bolumen handia mobilizatzen dute eta enplegua sortzen laguntzen dute. 
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9. Gomendioak 
Egindako ebaluazioari esker gomendio hauek eman daitezke, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 
Sailburuordetzaren politiken eraginkortasun handiagoa lortze aldera: 

1. ALOKAIRUKO  BABES  PUBLIKOKO  ETXEBIZITZA  SUSTATZEKO  EGINDAKO  AHALEGINAK 

MANTENTZEA  

  SAILAREN  ETA  VISESAREN  AHALEGINAK  MANTENTZEAZ  GAIN,  BEHARREZKOA  DA  UDALEK  ETA 

ERAGILE  PRIBATUEK  NEURRI  HANDIAGOAN  PARTE  HARTZEA  ALOKAIRUKO  ERREGIMENEKO 

ETXEBIZITZA  BABESTUAK  SUSTATZEN;  IZAN  ERE,  SAILAK  ETA  VISESAK,  2018AN,  ALOKAIRUA 

SUSTATZEKO HELBURUAK BETE DITUZTE. 

 
2. PARTIKULARREI DAGOZKIEN ETXEBIZITZEN KAPTAZIOA HANDITZEA ASAP PROGRAMAREN BIDEZ. 

  GAUR EGUN ARTE ARRAKASTA TXIKIA IZAN DUEN PROGRAMA DA, BAINA BIRFORMULAZIOA EGIN 

DEN  DEKRETU  BERRIAREN  ONARPENAK  ETORKIZUNEAN  EMAITZA  HOBEAK  IZATEA  IRAGARTZEN 

DU. 

 

3. BIZTANLERIA GAZTEEN ARTEAN PARTEKATUTAKO ETXEBIZITZEN PROGRAMA SUSTATZEA. 

  KONTROL  ETA  JARRAIPEN  MEKANISMO  BEREZIAK  EZARTZEKO  BEHARRA  PLANTEATZEN  DA 

GAZTELAGUN  PROGRAMA  BERRIAREN  TESTUINGURUAN  GAZTEEN  ARTEAN  ETXEBIZITZA 

PARTEKATUEN PROGRAMA MARTXAN JARTZEKO. 

 
 
 

4. BIRGAITZEA BABESTEKO DIRU‐LAGUNTZEN PROGRAMEI EUSTEA  

  EUSKO  JAURLARITZAREN  ETXEBIZITZA  SAILBURUORDETZAK  BIRGAITZEKO  LAGUNTZA  PROGRAMEI 

EGINDAKO  INPAKTU  SOZIAL  ETA  EKONOMIKO  HANDIA  DELA  ETA,  LAGUNTZA  ILDO  HORIEK 

MANTENTZEA ETA PROGRAMATUTAKO AURREKONTU OSOA KONTSUMITZEA GOMENDATZEN DA, 

LAGUNTZEN ESKARIA HANDIA BAITA  

 
5. LAGUNTZA PROGRAMEN INFORMAZIOA / HEDAPENA HOBETZEA  

LAGUNTZAK  BEHAR  DITUZTEN  BIZTANLERIA  OSOARENGANA  IRISTEKO  HELBURUAREKIN, 

INFORMAZIO ETA HEDAPEN LANAK UGARITZEA GOMENATZEN DA. HORRETARAKO, ONURADUNA 

IZAN DAITEKEEN KOLEKTIBO BAKOITZARENGANA  EGOKITUTAKO KANAL DESBERDINAK ERABILIKO 

DIRA. 

 
6. LAGUNTZAK ESKATZEKO ADMINISTRAZIO IZAPIDEAK BIZKORTZEA  

  BIRGAITZEKO  LAGUNTZEN  ESKAERAK  EGITEA  DAKARTZAN  ADMINISTRAZIO  IZAPIDEAK  ARINTZEA 

GOMENDATZEN DA,  EBAZPEN EPEAK MURRIZTE ALDERA.  IZAN ERE, EZIN DA OBRA EGITEN HASI, 

LAGUNTZA ONARTZEN DUEN ADMINISTRAZIO EBAZPENAREN JAKINARAZPENA JASO ARTE.  

 

7. ESKATZAILEEI PROZESU OSOAN LAGUNTZEA, BATEZ ERE ADINEKOEI 

  ADINEKOAK  DIRA  BIRGAITZE  LANETARAKO  LAGUNTZEN  ONURADUNEN  ARTEAN  KOLEKTIBORIK 

UGARIENA,  BAINA  PERTSONA  HORIEK,  DIRU  LAGUNTZAZ  GAIN,  BABESA  BEHAR  DUTE  PROZESU 
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OSOAN  (LAGUNTZAK  IZAPIDETZEN,  OBRAK  EGITEN,  ETAB.).  KOMUNITATEAK  FINKEN 

ADMINISTRATZAILERIK  EZ  IZATEAGATIK  EDO  LAGUNTZA  OSAGARRIA  BEHAR  IZATEAGATIK 

LAGUNTZA  ESKATZEN  DENEAN,  LAGUNTZA  HORI  SAILBURUORDETZAK  EMATEA  GOMENDATZEN 

DA. 

 

8. EUSKOREGITEN  ERREGISTRATUTAKO  ERAIKINEN  IKUSKAPEN  TEKNIKOEN  (EIT)  BOLUMENA 

HANDITZEA 

  EAE‐KO  UDALERRI  GUZTIETAN  EGINDAKO  ERAIKINEN  IKUSKAPEN  TEKNIKOEN  ERREGISTROA  DA 

EUSKOREGITE.  EGIAZTATU  DA  UDALEK  EZ  DITUZTELA  EUSKOREGITEN  ERREGISTRATU  EGINDAKO 

EIT  ASKO.  UDALEKIN  BERRIZ  LAN  EGITEA  GOMENDATZEN  DA,  EGINDAKO  EIT  GUZTIAK 

EUSKOREGINEN ERAGINKORTASUNEZ ERREGISTRATU DAITEZEN. 

 

9. ORAINDIK AURRERAPENIK IZAN EZ DEN EKINTZAK JORRATZEKO NEURRIAK HARTZEA 

  2018‐2020KO  ETXEBIZITZAREN  GIDA  PLANEAN  JASOTAKO  104  EKINTZETATIK,  22  ORAINDIK 

GAUZATU GABE DAUDE. 

  HORI  DELA  ETA,  EKINTZA  HORIETAKO  BAKOITZA  AZTERTZEA  GOMENDATZEN  DA  PLANAREN 

ALDIAN  BIDERAGARRIA  DEN  ALA  EZ,  ZER  LAN  BILTZEN  DUEN  ETA  GAUZATZEKO  ZER  BITARTEKO 

BEHARKO LITZATEKEEN EGIAZTATZEKO: 

 Udalekin elkarlanean aritzea alokairua sustatzeko 

 Ekimen pribatuak alokairua sustatzera erakartzea 

 Lurzoruaren Sektorekako Lurralde Planak etxebizitzaren sustapen publikorako ematen dituen 
aukerak aztertzea. 

 ADA horien eskaintza zabaltzeko erakundeen arteko lankidetza 

 Alokairuko etxebizitza-parkearen kudeaketaren inguruko gida prestatzea. 

 Etxebizitzen banaketa erraztea. 

 Tasatutako etxebizitzetarako sarbide-eskakizunak berrikustea (etxebizitzarik ez izatearen 
eskakizuna). 

 Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko eta mantentzeko aurrezkia bultzatzea. 

 Babestutako birgaitze-lanen kalitatea kontrolatzea. 

 “Errenten araberako birgaitzea” egiteko programa pilotua parke publikoko etxebizitzen gainean. 

 EAEko gune ahulenen mapa udalen eta udal-sozietateen artean eguneratzea eta hedatzea. 

 Gune ahulen mapa oinarritzat hartuta, birgaitze-lanak egiteko programazioa finkatzea. 

 Belaunaldi arteko elkarbizitza-ekimenen esperientzia pilotua abian jartzea. 

 Birgaitzea gehi alokairua jasotzen dituen proiektu pilotua zehaztea. 

 Adinekoei zuzendutako zerbitzu integral espezifikoa eskaintzen duen programa abian jartzea 
udaletako eta aldundietako gizarte-zerbitzuekin elkarlanean. 

 Etxebizitza arloko uda-jardueraren esparrua osatuko lukeen gida prestatzea. 

 Autonomia-erkidegoko administrazioaren eta udalen arteko hitzarmenak bultzatzea zuzkidura-
bizitokien udalerriaz gaindiko sarea osatu ahal izateko. 

 Etxebizitza arloko udal-planen prestaketa bultzatzea. 

 Azpiegitura sozialak bultzatzeko plana abian jartzea. 

 Birgaitze-lanetarako Batzordea eratzea. 

 Birgaitze-lanekin lotutako eragileen artean, ekonomia prozesaleko eta koherentziako neurriak 
hartzea. 

 Etxebizitzarekin lotutako gaiak lantzeko, eztabaida publiko-pribatuko esparrua sortzea. 



 
 

  
 

109

 


