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Etxebizitza-politiken Ebaluazio Integrala 2019 

Herritarrentzako txostena 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak 2018-2020 
Etxebizitza Gida Plana garatu du 2018an eta 2019an. Planak guztira 
28 jarduera-ildo eta 104 ekintza aurreikusten ditu, 6 ardatz 
estrategiko handiren inguruan antolatuta. 
 

Jarduketa horien bidez, Euskadiko etxebizitza-arloan Sailak dituen 
erronka handiei erantzun nahi zaie, hala nola etxebizitza-eskubidea 
bermatzea, alokairu babestuko etxebizitzen parkea handitzea, 
gazteen emantzipazioa bultzatzea, eraikinen eta etxebizitzen 
birgaitzea sustatzea, etxebizitzen irisgarritasuna, bizigarritasuna eta 
erosotasuna hobetuz, arreta berezia jarriz adinekoen bizi-kalitatea 
hobetzeari, haien etxebizitzetan egotea ahalik eta gehien luzatuz.  

 

Alokairuari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzak hainbat lan-eremu sustatzen ditu arrazoizko alokairuko 
etxebizitza erabilgarriak gehitzeko. Plana gauzatzeko lehenengo bi urteetan, honako emaitza hauek lortu dira: 

 Alokairuko etxebizitza berriak sustatzea: 1.399 etxebizitza berri 

 Etxebizitza hutsak alokairu babestura mugiaraztea: 6.004 etxebizitza Bizigune programaren bidez, 
eta 263 ASAP programaren bidez. 

 Etxebizitza izateko eskubidea aitortzea: 4.733 familia 

 Etxebizitzarako prestazio osagarria: 25.716 etxebizitza hartzaile 
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Birgaitze-jarduerari dagokionez, etxebizitzak eta eraikinak hobetzeko obrak egiteko partikularrei eta 
jabekideen erkidegoei emandako laguntzek (37,4 milioi euro) 21.641 etxebizitza birgaitzen lagundu dute 
2018 eta 2019 bitartean. 

Laguntza horiek eraikinen egitura egokitzeko (% 48,6), 
irisgarritasuna hobetzeko (igogailuak edo beste elementu 
batzuk instalatuz) eta eraikinen inguratzailean esku 
hartzeko (% 26,6) erabili dira batez ere, eta horrek 
etxebizitzen energia-baldintzak hobetzen lagundu du, 
energia-kontsumo txikiagoarekin erosotasun handiagoa 
lortuz. 

Gainera, Sailburuordetzak badu beste laguntza-lerro bat, eraikinen bloke edo etxadi osoaren mailako 
birgaitze-proiektu integralak egiteko diru-laguntzak ematen dituena, energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna 
eta suteen aurkako segurtasuna hobetzeko obrak egiteko. Programa honen esparruan 2018an eta 2019an 
egindako jarduketek 4.545 etxebizitzari eragiten diete guztira. 

 

Gida Planak lehen bi urteetarako (2018-2019) ezarrita dituen helburu orokorrei dagokienez, oro har, 
egiaztatu da abian jarritako programa gehienetan betetze-maila handia izan dela, aurreikusitako helburuari 
dagokionez:  

 Etxebizitza berriak sustatzeko programa: % 101 

 Alokairu-erregimeneko etxebizitzak sustatzeko 
programa: % 77,7 

 ASAP programa: % 54,2 

 Gaztelagun programa: % 29,8 

 Erabilera lagatzeko kooperatiben erregimeneko 
babes publikoko etxebizitzen ekimenen proiektu 
pilotua (% 87,2) 

 Birgaitzeko laguntzen 1. programa: % 105,4 

 Birgaitze eraginkorrerako proiektu integralak egiteko 
4. programa: % 90,5. 

 Bizigune programa: % 101,8 

 Etxebizitza izateko eskubide subjektiboa aitortuta 
duten familiak: % 94,7 

 Etxebizitzarako prestazio osagarria (edo 
etxebizitzarako prestazio ekonomikoa): % 89  
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Bestalde, Etxebizitzaren Gida Planean jasotako 104 ekintzetatik, 42 dagoeneko burutu dira, 44 abian daude 
eta 18 gauzatzeke daude; beraz, aurrerapen-maila handia da, aldiaren amaieran neurri horiek lortzeari 
begira. 

 
 

Azkenik, nabarmendu behar da Etxebizitza Sailburuordetzak 2018an eta 2019an garatutako jarduerek 
konpondu nahi zen etxebizitza-arazoa arintzen lagundu dutela, kontuan hartuta:  

 23.594 etxebizitza alokairu-parke babestuko etxebizitza batean bizi dira. 

 42.235 pertsonak etxebizitzaren alokairua ordaintzeko laguntzaren bat jasotzen dute 

 Etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortuta duten 4.733 eskabide 

 21.641 etxek hobetu dute beren etxeetako bizi-kalitatea 

 11.498 etxek hobetu dituzte etxebizitzen eta eraikinen irisgarritasun-baldintzak 

 4.545 etxek parte hartu dute birgaitze integraleko programetan, eta eraginkortasun energetikoa, 
segurtasuna eta etxebizitzen irisgarritasuna hobetu dituzte. 

 Gazteentzako 631 zuzkidura-bizitoki hasi dira, emantzipatzen laguntzeko. 

 Laguntza-programen onuradun gehienek profil zaurgarrienak dituzte: diru-sarrera txikiko 
pertsonak, 65 urtetik gorakoak, eta pertsona bakarreko etxeetan bizi diren adineko emakume 
asko. 

 62 etxebizitza laga zaizkie hirugarren sektoreko erakundeei 2018an eta 2019an gizarteratze-
proiektuetarako (guztira 126 etxebizitza utzi dira). 

 54 etxebizitza laga dira (270 plaza) errefuxiatuei harrera egiteko programarako 

 Alokabideren sareko lana finkatu da udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuekin eta foru-
aldundietako gizarte-sailekin, bizitegi-bazterketa larriko egoerei aurre egiteko. 

Beraz, ondoriozta daiteke Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetzaren etxebizitza-politikak, 
nagusiki, errentamenduari laguntzean eta hiri-birgaikuntza eta -berroneratzea bultzatzean oinarritzen direla, 
eta eraginkortasun eta efizientzia nabarmenez laguntzen dutela behar handienak dituzten kolektiboen 
beharrei erantzuten, babes publikoko etxebizitza bat eskuratzea erraztuz edo, halakorik ezean, alokairua 
ordaintzeko laguntzak emanez. Era berean, etxeetako bizi-baldintzak hobetzen laguntzen dute, etxebizitza 
eskuragarriagoekin, erosotasun handiagoarekin eta eraginkortasun energetiko hobearekin. Horri guztiari 
gehitu behar zaio jarduera horien inpaktu ekonomiko handia, inbertsio pribatuaren bolumen handia 
mobilizatzen dutelako eta enplegua sortzen laguntzen dutelako. 

EKINTZAK ARDATZ ESTRATEGIKOAREN ARABERA  GAUZATUTA  ABIAN   GAUZATZEKE 

1.ardatza (12 ekintza)  4 4  4

2.ardatza (27  ekintza)  12 12  3

3.ardatza (11  ekintza)  7 4  0

4.ardatza (29  ekintza)  12 13  4

5.ardatza (12  ekintza)  5 6  1

6.ardatza (13  ekintza)  2 5  6

GUZTIRA (104  ekintza)  42 44  18

Balantze orokor positiboa 


