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 AURKEZPENA 1.

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Politika Publikoen Ebaluazio Txostena da, 2013. 

urteari dagokiona. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea da etxebizitza-politiken plangintza 

estrategikoko tresna, lehentasunak ezartzen dituena eta adierazitako helburuak betetzeko 

beharrezkoak diren jarduketak gidatzen dituena. 

Plan Zuzentzaileak 72 ekintza barne hartzen ditu, jarduteko 6 ardatz estrategikoren inguruan 

bilduta. Plana gauzatzeko makina bat programa eta jarduketa behar dira, eta, hori dela-eta, 

emaitza eta ebaluazio partzial ugari aurkeztu behar dira Plana bere osotasunean ebaluatu ahal 

izateko eta, ondorioz, Eusko Jaurlaritzak aldi horretan etxebizitzaren alorrean egindako lana 

ebaluatzeko. 

Ebaluazioa ez da ulertu behar berezko xede gisa, politika publikoak hobetzeko tresna gisa baizik. 

Hots, baliagarria izatea da ebaluazioaren helburu nagusia. Politika publikoen ebaluazioa egiteko, 

helburuen betetzea eta eraginkortasuna ebaluatu behar da alde batetik, baina, aldi berean, 

hainbat alderdi kontuan hartu behar dira ezinbestean, hala nola ekitatea laguntzak banatzeko 

orduan, helburuak lortzeko ezarritako programen koherentzia eta gizartean lortutako inpaktua. 

Gogoan izan behar da etxebizitza-politikek esku hartzen duten eragileen ugaritasuna eta 

interakzio sektoriala dituztela bereizgarri, eta, horren ondorioz, behar-beharrezkoa dela gizarte-

eskaria eta eragileen interesak koordinatzea eta egokitzea. Hortaz, erabateko ikuspegia ematera 

bideratutako prozesu integral baten modura ekiten zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren 

etxebizitza-politiken ebaluazioari. 

1.1. grafikoa. Etxebizitza-politika publikoen ebaluazioa 

ETXEBIZITZA POLITIKA PUBLIKOEN EBALUAZIOA 
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Dokumentua bederatzi kapitulutan egituratzen da, aurkezpen hau ere barne dela. Bigarren 

kapituluan testuinguru ekonomiko orokorra, EAEko etxebizitza-eskaintza, etxebizitzaren beharrak 

eta eskaria, higiezinen merkatuaren jarduera, birgaitzeko beharrak eta hipoteka-finantzaketa 

aztertzen dira. 

Hirugarren kapituluan sailaren etxebizitza-politiken ardatz estrategikoak eta helburu nagusiak 

aurkezten dira, 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailean jasota geratzen direnak, baita EAEko 

etxebizitzaren alorreko oinarrizko araudia ere. 

Laugarren kapituluan etxebizitza-politiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko metodologia 

aurkezten da, ebaluazioaren xedea kontuan hartuta, eta ebaluatzeko prozesuan erantzun behar 

zaien ebaluazio-galderak aurreratzen dira. 

Bosgarren kapituluan 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen jarraipena jorratzen da, 

jarduketa-ardatzen arabera, eta Planak bere sei ardatz estrategikoetan eta 22 jarduketa-ildoetan 

biltzen dituen 72 ekintzak zenbateraino bete diren aztertzen da. Etxebizitzaren alorreko 

jarduketen adierazleak ere zehatz-mehatz aztertzen dira. 

Seigarren kapituluak jarduketen kostu ekonomikoaren analisia du ardatz, eta zazpigarren 

kapituluan adierazle nagusiak biltzen dituen laburpena aurkezten da. 

Zortzigarren kapituluan ebaluazioa bera aztertzen da. Ildo horretan, orain arte aurkeztutako 

adierazle guztiak aztertzen eta baloratzen dira, efikazia, eraginkortasuna, ekitatea eta 

gogobetetasuna kontuan hartuta. Azkenik, bederatzigarren kapituluan ebaluazioaren galderei 

erantzuten zaie eta ebaluazioan zehar egin diren analisien ondorio diren gomendioak egiten dira, 

etorkizuneko erronka berriei aurre egiteari begira. 
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 TESTUINGURU EGOERA 2.

 

Euskal Autonomia Erkidegoko higiezinen merkatuak ahulezia nabarmena erakusten jarraitu zuen 

2013an jarduera-adierazle nagusietan; hori erakusten dute txostenean analizatutako datu 

nagusiek eta sektoreko eragileek azaldu duten iritziak berak. 

Sektorean lan egiten duten eragileen iritziari dagozkion erantzunen arabera egindako Eusko 

Jaurlaritzaren Higiezinen Eskaintzaren Estatistika abiapuntu hartuta lantzen den higiezinen 

merkatuaren dinamismo-indize orokorrak (25 punturen azpitik dago 0 eta 100 puntu arteko 

eskalan 2007az geroztik) berresten du merkatuaren krisiak bere horretan jarraitzen duela eta 

2007. urteaz geroztik geldituta dagoela. 

EAEko testuinguru orokorrak eta, bereziki, eraikuntzaren sektoreak aurten izan duen bilakaera 

negatiboak neurri handi batean argitzen du higiezinen merkatuaren geldotasun hori: 

Barne-produktu gordina (BPGd) % 1,2 murriztu da 2013an, aurreko urteetako beheranzko 

joerari jarraiki. Sektore guztien artean, higiezinen merkatuarekin erlazio zuzenekoena 

duen eraikuntzaren sektoreko jarduera da murrizketarik handiena erakusten duena, 

% 5,0ko aldakuntza-tasa negatiboa erregistratu baitu 2013an. 

Krisialdiak euskal familien artean izan duen inpaktua nabarmen ikus daiteke barne-

eskariak 2009az geroztik izan duen joera aztertuta, etengabeko beherakadak izan baititu, 

bereziki larriak zenbait, azken urteotan (2012an % -2,5 eta 2013an % -1,6). 

Enpleguak ere beheranzko joerari jarraitzen dio EAEn: 2013an % 2,1 murriztu da eta 

horrek % 14,6 arte igoarazi du langabezia-tasa. Horrek zuzeneko eragina du familien 

egoeran etxebizitza eskuratzea planteatzerakoan. Horrez gain, bereziki handia izan da urte 

horretan eraikuntzaren sektoreko enplegu-tasak izan duen beherakada (% -17,9), 2008. 

urteaz geroztik antzematen ari den enplegua suntsitzeko prozesuari jarraiki. 
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Biztanleria landunaren aldakuntza-tasa sektoreen arabera (2007-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisialdi ekonomikoaren testuinguru horretan, etxebizitza-eskariaren beheranzko joera 

antzematen da: 

Etxebizitzaren Behar eta Eskariari buruzko Inkestaren (EBEI) arabera, 2013an EAEn 18 eta 

44 urte arteko 65.346 pertsona daude, emantzipatu gabeak, lehenengo etxebizitza 

eskuratzeko beharra dutela eta hori finantzatzeko errenta edo sarrera propioak dituztela 

adierazten dutenak. Bilakaerari dagokionez, magnitude hori 2011. urteari dagokiona baino 

askoz ere txikiagoa da (% -25,9). Epe luzera begira, joera garbia ikus daiteke: lehenengo 

etxebizitza eskuratzeko premiak behera egiten ari dira nabarmen 2009az geroztik, orduan 

125.514 pertsona erregistratu ziren-eta. 

Etxebizitza babestuen eskaria, ordea, ez da murriztu 2013an. Izan ere, Etxebiden 86.659 

eskaera-espediente erregistratu dira guztira. Hortaz, igoera % 2,2koa izan da 2012ko 

espediente kopuruaren aldean eta % 2,1ekoa 2011koen aldean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 

-2,0 

-6,6 
-7,5 -7,4 

-13,4 
-17,9 

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eraikuntza

1,7 
1,1 

-0,4 -0,1 
-0,8 

-1,5 

1,7 

-5

-3

-1

1

3

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zerbitzuak

-4,7 
0,8 

-27,0 

-3,4 

-9,3 

5,1 
8,5 

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nekazaritza eta arrantza

0,9 1,2 

-11,1 

-0,9 -0,8 
-3,9 -3,9 

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industria



 

 
 
 
Etxebizitza Politiken Ebaluazio Integrala Etxebizitzaren Euskal Behatokia 11 

Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuen eskaria (eskaera-espedienteak). 2005-

2013ko bilakaera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: 2005az geroztik Etxebideko etxebizitza-eskaeretatik ezabatu egiten dira Babes Ofizialeko Etxebizitzen Erregistroan 

alta emanda dauden maizterrak, Bizigune programako etxebizitzen maizterrak eta babes ofizialeko etxebizitzen zozketetan 

hautatuak izan diren biztanleak.  

 

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza 

 

Etxebizitza babestuen eskaria lurralde historikoaren arabera. 2007-2013ko bilakaera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza 

 

 EAEko etxebizitza-eskaintzaren bilakaerari dagokionez: 

2013an 4.779 etxebizitza amaitu ziren guztira. Horrenbestez, murrizketa-tasa 

% 44,4koa izan da 2012ko kopuruaren aldean, hau da, 2004-2013 aldi osoan izan 

den beherakadarik handiena. Dena den, etxebizitza berrien produkzioak 

beherakada handiagoa izan du estatu osoan EAEn baino.  

EAEn eskainitako etxebizitzen prezioek doitzen jarraitzen dute, bai etxebizitza 

erabilien kasuan, bai eraikuntza berrikoetan: 

 Eskainitako etxebizitza erabilien metro koadro erabilgarriko batez besteko 

prezioa % 11 jaitsi da 2013an, metro koadro erabilgarriko 3.171,7 eurotan 

kokatzera iritsi arte. Murrizketa hori 2004-2013 aldian izandako handiena 

da.  

 Eraikuntza berriko etxebizitza libreen metro koadro erabilgarriko prezioa 

% 6,8 jaitsi da 2013an, metro koadro erabilgarriko 3.486 eurotan 

kokatzera iritsi arte.  
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 Alokairuko merkatuan txikiagoa izan da prezioaren doikuntza. Higiezinen 

jabetzako agenteen bitartez merkatuan jarritako etxebizitza erabilien 

multzoaren batez besteko errenta hileko 856 eurokoa izan da 2013an, 

hots, 2012an baino % 3,6 gutxiago.  

 

Amaitutako etxebizitzen bilakaera etxebizitza tipologiaren arabera (2004-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxebizitzen m² erabilgarriko prezioaren bilakaera etxebizitza motaren arabera (2000-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)   

 

Alokairu libreko eta babestuko etxebizitzen hileko errenten bilakaera (2000-2013).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Alokairu babestuaren errenta aldatu egiten da etxebizitzaren esleipendunek dituzten sarreren arabera. Prezioen datuak alokairuko 

etxebizitza eskatzen duten familien batez besteko sarreren arabera zenbatesten dira. 
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 Etxebizitza-eskari txikiagoa (etxebizitza babestuen kasuan izan ezik) eta etxebizitza berrien 

eskaintzaren murrizketa nabarmena kontuan izanik, merkatuaren jarduerak oso neurri 

handian egin du behera 2013an. Horiek horrela: 

o Salerosketen guztizko bolumena 2012koa baino % 28,4 txikiagoa izan da, 10.736 

transakzio egin baitira guztira. Hortaz, beherakada 2011n erregistratutakoa 

(% -17,2) baino handiagoa izan da. 

o Doikuntza hori etxebizitza babestuen salerosketetan kontzentratu da, % 60 jaitsi 

baitira, eta neurri txikiagoan etxebizitza libre berrien salerosketetan (% -41,3). 

Etxebizitza erabiliek murrizketa-tasa apalagoa erakusten dute (% -6,0). 

o Sustapen Ministerioak ekitaldi honetarako argitaratutako informazioaren arabera, 

EAEko etxebizitzen prezioaren portaera aldatu egiten da 2013an etxebizitza mota 

batetik bestera:  

 EAEko etxebizitza berri libreen prezioa metro koadro eraikiko 2.587 

eurokoa da 2013ko laugarren hiruhilekoan. Beraz, % 2,5 igo da azken 

hamabi hilabeteetan. Igoera horrek aldaketa adierazgarria ekartzen du 

EAEko etxebizitza berri libreen prezioa azken urteetan erakusten ari zen 

beheranzko joerari dagokionez. 

 EAEko etxebizitza erabilien prezioak, aitzitik, beherantz jarraitu du 

2013an. Izan ere, % 3,9 jaitsi da azken hamabi hilabeteetan, metro koadro 

eraikiko 2.388 eurotan kokatu arte. Hortaz, murrizketa-tasa 2012. 

urtekoaren (% -1,5) bikoitza izan da. 

 Etxebizitzaren Behar eta Eskariari buruzko Inkestak nabarmentzen du 2013an gehiago 

direla etxebizitza birgaitzeko obrak egiteko premia duten baina epe laburrean 

erantzuteko itxaropen mugatuak dituzten familiak.  

 Euskal Autonomia Erkidegoko 90.139 familiak etxebizitza birgaitzeko 

esku-hartzeren bat behar dute. Beraz, EAEko etxe guztien % 10,3k dute 

behar hori. 2011. urtearen aldean, birgaitzeko premiak gora egin duela 

ikus daiteke, bai behar hori adierazten duten familien bolumenean 

(% 19,6 gehiago), bai behar horrek Euskal Autonomia Erkidegoko familien 

gainean duen eragin erlatiboan (1,4 puntu gehiago ehunekoetan).  

 

 Familiek oso ahalmen urria dute birgaitzeko premiari aurre egiteko. 

Euskal Autonomia Erkidegoko familien % 18,9k besterik ez dute 

adierazten hurrengo urtean egin ahal izango dutela. Murrizketa 

garrantzitsua da 2011ko datuen aldean (% -32,2), zifra horiek 2007-2013 

aldian izan diren txikienak dira-eta. Bi eta lau urterako eskariak ere 

behera egin duela ikus daiteke. 
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Beharra duten etxebizitzen birgaitze mota lurralde historikoaren arabera (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzaren Behar eta Eskariari buruzko Inkesta (EBEI) 

 

 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileak eta Etxebizitzak Birgaitzeko 2013-2016 

aldirako Renove Planak osatzen dute Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak etxebizitzak 

birgaitzeko abian jarri dituen politiken jarduketa-esparrua. 

 Ekonomia- eta aurrekontu-testuinguru zail batean, 2013. urtean 13.409 

etxebizitza birgaitu dira eta horretarako eman diren diru-laguntzen 

zenbatekoa 14.532.145 eurokoa izan da guztira.  

 Birgaitze integratuko tipologiarako eman diren diru-laguntzak (1.986 euro 

etxebizitzako) birgaitze bakarturako eman direnak (997 euro 

etxebizitzako) baino handiagoak izan dira. Gainera, emandako laguntza 

gehienak elementu komunitarioak birgaitzera bideratu dira (guztizko diru-

laguntzaren % 96), eta zati txiki bat etxebizitzen barruan obrak egitera 

zuzendu da (guztizkoaren % 4). 

2013an mantendu egin da EAEn hipoteka-jarduera murrizteko joera, aurreko urteetan 

antzeman zena: 

o Azkeneko ekitaldi horretan 12.146 hipoteka formalizatu dira, hau da, 2012an 

baino % 28,2 gutxiago. Beraz, mantendu egin da 2006az geroztik antzematen ari 

den beheranzko joera, izan ere urte hartan 43.000 hipoteka baino gehiago eratu 

baitziren.  

o EAEko familien finantza-ahalmena (hileko batez besteko kuotaren eta soldata-

kostuaren arteko erlazioaren terminoetan neurtua) % 29,7an kokatzen da 2013an, 

hots, 2012an baino 1,8 puntu gutxiago ehunekoetan.   

o Krisialdi ekonomikoaren aurreko urteekin alderatuta (2007), finantza-ahalmena 

20 puntu murriztu da (ehunekoetan): hipoteka-kuota hileko 959 eurokoa zen 

2007an eta 665 eurokoa 2013an, eta hipoteken batez besteko iraupenak ere 

nabarmen egin du behera. 

o Krisialdiaren ondorioei dagokienez, 2013an EAEko lehen auzialdiko epaitegiek 

hipoteka betearazteko 817 prozesu erregistratu dituzte guztira, hots, aurreko 

urtean baino % 23,0 gutxiago, eta maizter-botatzeak ere % 27,2 murriztu dira, 

2.524ko kopuruan kokatzera iritsi arte. 
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EAEn formalizatutako hipoteken bilakaera. 2003-2013. Balio absolutuak eta tasak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INE  
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 ETXEBIZITZAREN ALORREKO POLITIKAK ETA OINARRIZKO ARAUDIA 3.

3.1. Etxebizitzaren alorreko oinarrizko araudia 

Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza-politiken araudiaren lehen analisia eginda egiazta 

daiteke ez dagoela esparru juridiko tronkala eta oinarrizko printzipio publikoak ezarriko dituen 

Etxebizitzaren Legerik, gerora haren esparru kontzeptualean EAEko etxebizitzaren alorreko 

erregelamendu eta programa guztiak biltzeko. Halakorik ezean, ezin konta ahala dekretu eta 

agindu daude hainbat alderdi edo gai garatzen dituztenak: etxebizitza sustatzeko laguntza-

programak, etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak, babes ofizialeko etxebizitzen erregimen 

juridikoa, birgaitzeko laguntzak… Azpimarratu beharra dago, lurzoruari dagokionez, 2006ko 

ekainean Lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legea onartu zela. Bere esparru naturala arautzeaz 

gain, etxebizitza-politikaren alderdi garrantzitsuak ere garatzen ditu, hala nola kalifikazio 

iraunkorra eta etxebizitza babestuen tipologiak, eraikinen ikuskapen teknikoak eta beste.  

Bestalde, jarduketa-esparrua zein den, alderdi batzuk estatuaren esparruko araudiek erregulatzen 

dituzte, hala nola 4/2013 Legeak, ekainaren 4koak, etxebizitzen alokairuaren merkatua 

malgutzeko eta sustatzeko neurriak ezartzen dituenak, edo 8/1999 Legeak, Jabetza 

Horizontalaren Legea erreformatzen duenak. 

I. eranskinean jaso da gaur egun EAEn etxebizitzaren alorrean indarrean dagoen araudi guztia. 

3.1. taula. EAEn indarrean dagoen etxebizitzaren araudiak erregulatzen dituen aplikazio-esparruak 

Esparrua Araudiak erregulatzen dituen alderdiak 

LURZORUA ETA HIRIGINTZA Lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legean bateratutako araudia 

BABES OFIZIALEKO 
ETXEBIZITZAK 

Babes ofizialeko etxebizitzen erregimena 

Etxebizitzaren beharra 

Etxebizitza-eskatzaileen erregistroa 

Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak 

Esleipen-prozedurak 

Babes ofizialeko etxebizitzen diseinua 

Babes ofizialeko etxebizitzak eskualdatzean Eusko Jaurlaritzak lehentasunez 
eskuratzeko eskubidea 

Genero-indarkeria 

Azalera-eskubidean eraikitako etxebizitzen lurzoruaren salmenta 

Babes ofizialeko etxebizitza eta etxebizitza libre erabilia erosteko finantza-neurriak 

ALOKAIRUA SUSTATZEA Babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko eta alokairua bultzatzeko laguntzak 

Bizigune - Etxebizitza Hutsen Programa 

Alokairuko etxebizitzen merkaturako bitartekotza-programa (ASAP) 

ETXEBIZITZAK BIRGAITZEA Jarduketa eta laguntza finantzarioak 

Birgaitze Integratuko Eremuetan eta Bizitegi Eremu Narriatuetan ondarea 
birgaitzeko diru-laguntzak 

Finantza-erakundeekiko lankidetza-hitzarmenak 

Irisgarritasunari buruzko araudia eta finantza-neurriak 

Udalei zuzendutako finantza-neurriak 

Babes ofizialeko etxebizitzetara zuzenduko diren ondare publikoak sortzeko lurzorua 
kostu bidez eskuratzeko finantza-neurriak 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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3.2. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea, etxebizitzaren alorreko helburuak lau urterako 

definitzen dituena, 2013ko abenduan onartu zuten. Plan berri horrek 460 milioi euroko 

aurrekontu-zuzkidura dauka indarrean egongo den lau urteetarako, eta bere egiten ditu aurreko 

planaren erronka nagusiak: alokairu-erregimena bultzatzea eta hiriguneak birgaitzeko, 

berroneratzeko eta zaharberritzeko prozesuak sustatzea. 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen estrategia orotara 72 ekintza biltzen dituzten 6 

ardatz eta 22 jarduketa-ildotan egituratzen da. 

 

 

 

Plan Zuzentzailearen estrategia alokairua eta birgaitzea sustatzean zentratzen da, horiek baitira 

zailtasun handienak dituzten pertsonek etxebizitza eskuratzea ahalbidetzeko formulak. Halaber, 

eragile ugarik esku hartzen dutenez, etxebizitzaren sektorean jarduten duten administrazio 

guztiekin eta beste agente batzuekin koordinazio egokia izatea lortu nahi da. 

3.2. taulan zehatz-mehatz azaltzen dira sei ardatz estrategikoak eta 22 jarduketa-ildoak. 1. eta 5. 

ardatzak espezifikoki bideratzen dira alokairu-erregimena bultzatzera: lehenengoa sustapenaren 

bitartez eta bigarrena hutsik dauden etxebizitzen parkearen mobilizazioaren bidez. 

2. ardatza izena emateko sistemak eta etxebizitza babestuak esleitzekoak hobetzean zentratzean 

da, lehentasunezko talde edo kolektiboei etxebizitza eskuratzen laguntzeari begira. 3. ardatzak 

esparru arauemailea berraztertzea du xede, lurzorua hobeto prestatzeko, erabilgarri dauden 

lurzoruak aprobetxatzeko, prozesuak malgutzeko eta etxebizitza tipologiak dauden beharretara 

egokitzeko. 

Laugarren ardatzak hiriguneak birgaitzea eta berroneratzea du xede, irisgarritasun unibertsala 

lortzen laguntzeko, eraikinak kontserbatzeari eta mantentzeari sostengua emateko eta, besteak 

beste, birgaitzean kudeaketa globaleko eredu berri bat sustatzeko. 

Azkenik, seigarren ardatza estrategia guztiarekiko zeharkakotzat har daiteke, politika sektorialak 

koordinatzea eta tresnak eta baliabideak optimizatzea bilatzen baitu, behar-beharrezkoa baita 

Plan Zuzentzaileak jarduketa-arlo guztietan ezarri dituen helburuak erdiesteko. 

2013-2016 ETXEBIZITZAREN PLAN ZUZENTZAILEAREN 
MISIOA 

“Planaren misioa da merkatu askean etxebizitza duina, 
egokia eta irisgarria eskuratu ezin dutenei horretarako 

aukera ematea, eta batik bat krisi ekonomikoaren 
ondorioz beharrean dauden pertsonei. Horretarako, 
epe ertain-luzeko alokairua sustatuko da, etxebizitza 
publikoa esleitzeko eredu nagusi gisa. Hori lortzeko, 

eraikitako parkea hartuko da oinarritzat, ahal den 
heinean, eta hiriak birgaitzea, zaharberritzea eta 

berroneratzea eragingo da, etxebizitzaren sektorean 
aritzen diren erakunde eta eragile guztiekin modu 

koordinatuan eta adostuan jardunda, betiere.” 
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3.2. taula. Estrategia formulatzea: Ardatz Estrategikoak eta Jarduketa Ildoak 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK JARDUKETA ILDOAK 

1. ARDATZA. ALOKAIRU 
ERREGIMENEKO 
ETXEBIZITZAK 
ESKURATZEKO AUKERA 
IRMOKI SUSTATZEA 

1.1. Alokairuko etxebizitza berriak sustatzea eta horiek eskuratzen laguntzea. 
1.2. Partikularren alokairu-merkatuarentzako arau- eta zerga-esparru egonkorra 

eta malgua eskaintzea. 
1.3. Baliabideak bideratzea etxebizitza behar duten pertsonei gizarte-alokairua 

lortzen laguntzeko. 

2. ARDATZA. LEHENTASUNEZKO 
TALDEEI ETXEBIZITZA 
LORTZEN LAGUNTZEA. 

2.1. Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroa berriz definitzea. 
2.2. Etxebizitzen esleipenean, lehentasunezko taldeei mesede egiten dien 

sistema bat ezartzea. 
2.3. Lan-programak garatzea esleipenak kontrolatzeko eta esleitutako 

etxebizitzak ikuskatzeko. 
2.4. Neurri berritzaileak sustatzea, biztanleen beharrei erantzuteko. 
2.5. Gazteei etxebizitza lortzen laguntzeko ekintzak sustatzea. 

3. ARDATZA. BALIABIDEAK 
BIDERATZEA ERAIKINAK 
BEHAR BERRIETARA 
EGOKITZEKO ETA 
SUSTAPENETARAKO 
BEHARREZKOAK DIREN 
LURZORUAK 
KUDEATZEKO 

3.1. Etxebizitza tipologiak egungo beharretara egokitzea. 
3.2. Babestutako etxebizitzen prozesu administratiboak gehiago malgutzea. 
3.3. Eskuragarri dauden lurzoruak aprobetxatzea etorkizunean lehentasunezko 

jarduketak sustatzeko. 
3.4. Lurzoruaren prestaketa zein etxebizitzak eta horien tipologiak arautzen 

dituen lege-esparrua berrikustea. 

4. ARDATZA. BIRGAITZE EREDU BERRI 
IRAUNKORRA, SOZIALA, 
EKONOMIKOA ETA 
INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO 
GIDALERROEI JARRAIKI 

4.1. Irisgarritasun unibertsala sustatzea 
4.2. Eraikinak kontserbatzen eta mantentzen laguntzea. 
4.3. Birgaitzeetan osoko kudeaketarako eredu berria bultzatzea. 
4.4. Enplegua sustatzeko modu berriak bultzatzea birgaitzearekin lotuta. 
4.5. Etxebizitzaren kalitatea sustatzea. 

5. ARDATZA. JENDERIK GABEKO 
ETXEBIZITZAK 
MURRIZTEA 

5.1. Jenderik gabeko etxebizitzak babes-alokairurako baliatzea. 
5.2. Jenderik gabeko etxebizitzak detektatzeko eta identifikatzeko sistemak 

hobetzea. 

6. ARDATZA. ADMINISTRAZIOEN 
ARTEKO KUDEAKETA 
ETA KOORDINAZIOA 

6.1. Sektore-politiken arloko koordinazioa areagotzea. 
6.2. Tresnak eta baliabideak optimizatzea etxebizitza-politikaren gaineko 

gobernantza berria sortzeko. 
6.3. Herritarrek parte har dezaten sustatzea. 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Halaber, Plan Zuzentzaileak hainbat helburu kuantitatibo definitzen ditu garatu beharreko 

jarduketa nagusietarako. Zehazki, definituta geratzen dira etxebizitza babestua sustatzeko 

helburuak, Bizigune eta ASAP alokairu-programak, etxebizitza alokatzeko xedez erosteko eta 

birgaitzeko programa berriak, hiriguneak berroneratzeko prozesuetan sortutako etxebizitzak, 

etxebizitza babestua eraikitzeko erositako lurzorua, etxebizitza birgaitzeko laguntzak eta 

etxebizitzaren prestazio osagarria. Azkeneko bi neurri horiek metatzen dute jarduketa kopururik 

handiena. 
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3.3. taula. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen helburu kuantitatiboak 

Jarduketa kopurua 
Etxebizitza kopurua 

2013 2014 2015 2016 Guztira 

ETXEBIZITZA BERRIAK SUSTATZEKO JARDUKETAK 

Sustapen berriaren helburua guztira 1.750 1.850 2.050 2.350 8.000 

 Alokatzeko etxebizitzak guztira 550 750 1.100 1.550 3.950 

 Saltzeko etxebizitzak guztira 1.200 1.100 950 800 4.050 

Eragile sustatzailearen arabera      

 Saila 250 200 300 400 1.150 

 Visesa 500 600 650 700 2.450 

 Udalak eta Udal Sozietateak 200 250 250 300 1.000 

 Pribatuak 800 800 850 950 3.400 

ETXEBIZITZAREN ALORREKO BESTE JARDUKETA BATZUK 

Bizigune programa – Hutsik dauden etxebizitzak 
mobilizatzea 5.400 5.450 5.600 5.750 5.750 

ASAP programa – Alokairuko bitartekotza-programa 
berria 280 350 700 1.000 2.330 

Etxebizitzak erostea alokatzera zuzentzeko -- 50 200 400 650 

Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzea alokatzera 
zuzentzeko 

-- 
50 200 400 650 

Birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko prozesuetan 
sortutako etxebizitza berriak -- 700 1.000 1.250 2.950 

Etxebizitzaren prestazio osagarria 25.100 27.000 27.000 27.000 106.100 

BIRGAITZEKO JARDUKETAK 

Birgaitzeko laguntzak 15.580 17.000 19.300 21.600 73.480 

 Birgaitze integratua 400 800 1.000 1.200 3.400 

 Birgaitze bakartua 15.000 16.000 18.000 20.000 69.000 

 Irisgarritasunerako birgaitzea 180 200 300 400 1.080 

LURZORUAREN ALORREKO JARDUKETAK 

Lurzoruaren alorreko helburua guztira 750 750 750 750 3.000 

 Saila 500 500 500 500 2.000 

 Visesa 250 250 250 250 1.000 

JARDUKETAK GUZTIRA 

Jarduketak guztira 48.860 53.200 56.800 60.500 202.910 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

3.3. Etxebizitzaren alorrean inplikazioak dituzten beste plan batzuk:  

3.3.1. Enplegua suspertzeko plana 

Eusko Jaurlaritzaren Enplegua Suspertzeko Planak konponbidea eman nahi dio Euskal Autonomia 

Erkidegoaren egoera ekonomiko zailari sei programa operatiboren bitartez: 

1. ETE-entzako eta autonomoentzako finantzaketa 

2. Ekintzailetza sustatzea 

3. Gazteen enplegua sustatzea 

4. Enplegurako prestakuntza 

5. RENOVE Birgaitzea 

6. Enplegurako elkartasun-funtsa 
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Etxebizitza eta eraikinetako energia-eraginkortasuna areagotzea, irisgarritasun-baldintzak 

hobetzea, gizarte-kohesioa indartzea eta enplegua sortzeko pizgarriak ematea dira 2013-2016ko 

Etxebizitza Birgaitzeko Renove Planaren helburu nagusiak. 

Helburu horiek lortzeko, 5 programa operatibo ditu Renove Planak: 

 Partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako laguntza-programa, eraikinak eta a)

etxebizitzak birgaitzeko 

 Udalentzako eta tokiko erakunde txikientzako irisgarritasun arloko laguntzen programa b)

 Birgaitze Integratuko Eremuetan (BIE) edo Bizitegi Eremu Narriatuetan ondare c)

urbanizatu eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen programa. 

 Etxebizitza eta eraikinetako birgaitze eraginkorreko laguntzen programa, ondare d)

eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko. 

 Hiri-berroneratzerako diru-laguntzen programa. e)

3.3.2. 2020rako Euskadiko Energia Estrategia 

Eusko Jaurlaritzaren energia-politikaren alorreko 2011-2020 aldirako jarduketa-helburu eta -ildo 

estrategikoak definitzen ditu 2020rako Euskadiko Energia Estrategiak. Estrategiak garapen 

ekonomiko eta sozial egokia ahalbidetzeari begira, helburuak Eusko Jaurlaritzaren beste politika 

batzuekin integratu eta koordinatu dira.  

Estrategiak, hortaz, zeharkako izaera du, Jaurlaritzaren Planek jaso behar dituzten iraunkortasun 

ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumenekoaren helburuak definitzen dituen heinean. Zehazki, 

EcoEuskadi 2020 Garapen Jasangarrirako Estrategiak (EGJE 2020) 9 helburu estrategiko ditu 

definituta: 

 1. helburu estrategikoa: Euskadi ekonomia berritzaile, lehiakor, ekoeraginkor eta ireki 

bihurtzea. 

 2. helburu estrategikoa: Euskadi erabat integratzailea den eta enplegu, hezkuntza, 

prebentzio zein elkartasun arloetan kohesionatuta dagoen herrialde gisa sendotzea. 

 3. helburu estrategikoa: Gizarte babeseko sistemak indartzea, garapen harmonikoa, 

osasungarria eta bidezkoa bermatzen jarrai dezaten. 

 4. helburu estrategikoa: Gure natur baliabideei eta biodibertsitateari eustea, lurraldea, 

azpiegiturak, ekipamenduak eta etxebizitzak errespetuz eta orekaz antolatuta. 

 5. helburu estrategikoa: Jatorri fosileko energiekiko mendekotasuna minimizatzea, 

berotegi efektuko gas isuriak murriztea eta klima aldaketaren eraginak minimizatzea. 

 6. helburu estrategikoa: Lurralde barruan egituratzeko eta kanpoaldearekin lotura 

lehiakorra izateko aukera emango duen mugikortasun integratuko eredu jasangarriago 

bat garatzea. 

 7. helburu estrategikoa: Kalitatezko hezkuntza eta balio sistema sortzea, eskola arrakasta 

lortzera bideratutakoa, malgua eta, hezkuntza zein trebakuntza edukien aldetik, lan 
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merkatuak eta gizarteak bizitza osoan zehar eskatzen dituzten gaitasunetara egokitua, 

jasangarritasuna arlo guztietan barne hartuta. 

 8. helburu estrategikoa: Berritzailea, eraginkorra, abegitsua eta herritarrentzat gardena 

den administrazio publiko bat ezartzea. 

 9. helburu estrategikoa: Euskadik Milurtekoko Helburuak betetzen, eta, oro har, herrialde 

txiroenek garapen jasangarria lor dezaten laguntzea. 
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 ETXEBIZITZA POLITIKEN JARRAIPENA EGITEKO ETA EBALUATZEKO METODOLOGIA 4.

4.1. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren etxebizitza-politikak ebaluatzearen 
helburua 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren etxebizitza-politikek era askotako programa eta 

jarduketa ugari hartzen dituzte barnean, hainbat eragile publiko eta pribatuk elkarrekintzan 

garatzen dituztenak. Jarduketak 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen esparruan 

kokatzen dira, hori baita Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-politikak gidatzen dituen dokumentu 

estrategikoa. 

Etxebizitza-politika publikoen ebaluazioak helburu bikoitza du: kontuak ematea eta programak eta 

jarduketak hobetzea. Ebaluatzeko prozesu horren emaitza, sailak hainbat ebaluazio-txosten 

argitaratzen ditu, erabakiak hartzeari begira ahalmen handiko tresna eratzen dutenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentu hau sailaren etxebizitza-politikak osoan ebaluatzeko txostena da eta beste txosten 

partzial batzuetako ebaluazioaren emaitzak zati batean jasotzen ditu, erabateko ikuspegia 

emateko asmoz. 

4.2. Ebaluazioaren metodologia 

4.1. taulan Sailaren Etxebizitza Politika Publikoak Ebaluatzeko eskema azaltzen da. Ikus daitekeen 

moduan, ebaluazio-txosten guztiak datuz hornitzen dituzten analisi partzial ugari egiten dira. 

Analizatutako adierazle gehienek sailaren beraren datu-baseak dituzte jatorri: Etxebiden izena 

eman duten pertsonen informazioa, etxebizitza babestuen esleipendunena, egindako 

ikuskapenen emaitzak, lurzoru-ondarea eta abar. 

 

 

EBALUAZIO TXOSTENAK 

Plan Zuzentzailearen ex ante ebaluazio-txostena 

Sailaren etxebizitza-politiken txosten integrala 

Alokairu-politiken ebaluazio-txostena 

Birgaitzeko politiken ebaluazio-txostena 

Etxebiden izena eman dutenen pertzepzioaren ebaluazio-txostena 

Etxebizitza-politiketarako interesa duten beste kolektibo batzuen 

ebaluazio-txostena 

Ebaluazio-txosten espezifikoak 
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4.1. taula. Etxebizitza Politika Publikoak Ebaluatzeko metodologia 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Horrez gain, aldian behin hiru inkesta egiten dira, gogobetetasun-adierazleak lortzeko eta hainbat 

eragilek inplementatu diren programei eta etxebizitza politika orokorrei buruz duten pertzepzioa 

jakiteko aukera ematen dutenak. 

Zehazki, inkesta bat egiten zaie Etxebideren Erregistroan etxebizitza-eskatzaile gisa izena eman 

dutenei. Horrek aukera eskaintzen du Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza babestua eskatzen 

dutenen ezaugarriak eta egoera sakonkiago ezagutzeko. 

Eusko Jaurlaritzak egindako Etxebizitzaren Behar eta Eskariari buruzko Inkesta, bestalde, 

herritarrei oro har zuzentzen zaie eta aukera ematen du pertsonek beren etxebizitzari buruz 

dituzten beharrak hautemateko, hots, etxebizitza birgaitzeko beharrak edo aldatzeko beharrak 

dituzten jakiteko. Analisiak, halaber, familiarengandik independizatzeko beharrak identifikatzen 

ditu, hau da, etxebizitza lehen aldiz eskuratu nahi duten gazteak. 

Azkenik, sustatzaileei eta higiezinen jabetzako agenteei (HJA) zuzendutako Higiezinen Eskaintzari 

buruzko Inkestak saltzeko eta alokatzeko eskaintzan dauden etxebizitzei buruzko informazioa 

biltzen du. Horrek aukera ematen du eskaintzan dauden etxebizitzak ezaugarritzeko eta prezio eta 

errenten jarraipena egiteko. 

Gainera, etxebizitza-politikak baloratzeko galdera-bloke batekin osatzen dira hiru inkestak. Hortik 

oso balio handiko balorazioak ateratzen dira etxebizitza-politiken ebaluazioa aberasteko. 

Azkenik, egindako elkarrizketa kualitatiboek ematen duten ikuspegiak emaitzak interpretatzen 

laguntzen du eta hobetzeko arloak hautematea ahalbidetzen du. 

Adierazitako iturrietatik datorren informazio hori guztia analizatuta osatzen da sailaren 

etxebizitza-politikak osoan ebaluatzeko txostena. Horren osagarri, sailaren etxebizitza-politiken 

efikazia eta eraginkortasun handiagoa lortzeko gomendioak egiten dira. 

4.3. Ebaluazioaren galderak 

Atal honetan definitzen da zein diren ebaluazioaren galderak, hots, zer galderari erantzun behar 

dien egiten den ebaluazioak. Galdera horiei txosten honen 9. kapituluan erantzuten zaie. 

 Lortu dira 2013. urterako ezarritako helburu orokorrak? a)

 Lortu dira 2013. urterako ezarritako helburu espezifikoak? b)

 Baliabideak eraginkortasunez erabili dira? c)

 Laguntzen banaketak ekitate-irizpideei erantzuten die? d)

 Arindu da, zati batean bederen, konpondu nahi zen arazoa? e)
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 ETXEBIZITZA POLITIKAK EBALUATZERA BIDERATUTAKO ADIERAZLEEN JARRAIPENA 5.

5.1. Sarrera 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea da sailaren etxebizitza-politikak gidatzen dituen 

dokumentu estrategikoa. Arestian ikusi den moduan, plana hainbat ardatz estrategikotan, 22 

jarduketa-ildotan eta 72 ekintzatan egituratzen da. Plan Zuzentzaileak aurreikusitako ekintza 

horiez gain, sailaren etxebizitza-politikek jarduketa ugari hartzen dituzte barnean, horietariko 

askok dagoeneko ibilbide luzea egina dute gainera, Plan Zuzentzailean halakotzat jasota ez 

badaude ere. 

Kapitulu honetan sailak etxebizitzaren alorrean egin dituen jarduketa guztiak analizatzen dira, 

Plan Zuzentzailearen sei ardatz estrategikoen inguruan antolatuta. 

5.2. 1. ardatza: Alokairu-erregimeneko etxebizitzak eskuratzeko aukera irmoki sustatzea. 

5.2.1. 1.1. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak. 

Ardatzaren helburu orokorra da, beste neurri batzuekin batera, alokairuko parke publikoaren 

% 26ko kuota lortzen laguntzea, hau da, guztira errentamendu babestuko erregimeneko 20.000 

etxebizitza izatea. Helburu orokor hori lortzeko, ardatza hiru jarduketa-ildo eta 12 neurritan 

egituratzen da. 

Lehen jarduketa-ildoaren helburu espezifikoa da aldi osoan alokairu-erregimeneko 3.950 

etxebizitzaren sustapena lortzea (550 etxebizitza 2013. urtean). Halaber, 5.1. taulan zehaztu diren 

8 neurri ezartzen dira guztira. 

5.1. taula. 1.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

Politika: 1. ARDATZA.ALOKAIRU ERREGIMENEKO ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO AUKERA IRMOKI SUSTATZEA 

Helburu orokorra: Alokairuko parke publikoaren % 26ko kuota lortzea: 20.000 etxebizitza. 

Jarduketa-ildoa: 1.1. Alokairuko etxebizitza berriak sustatzea eta horiek eskuratzen laguntzea 

Helburu espezifikoa: alokairuko 3.950 etxebizitzaren sustapena lortzea 
2013. urterako helburu espezifikoa: alokairuko 550 etxebizitzaren sustapena lortzea. 
Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

1.1.A. 
 

Etxebizitzak eskuratzeko modu 
berrietan sakontzea: erosketa-
aukera malguagoa eskaintzen 
duen alokairua, ordainketa 
geroratua duen salerosketa 

Erosketa-aukera eskaintzen 
duen alokairuari buruzko 
araudia malgutzea eta 
sustatzea 

Egin da horri buruzko analisia? 
Bai/Ez 

Araudi berriari atxikitako 
kontratu kopurua 

Bai 

 

76 

1.1.B. Etxebizitza eskuratzeko modu 
berriak aztertzea, hala nola 
alokairu-kooperatibak eta 
erabilera-lagapena 

Alokairu-kooperatiben 
diseinua, garapena eta 
proiektu pilotuak. 

Araudia onartua? Bai/ez 

Horri buruz egindako txostenak 
Laurtekoan eraikitzen hasitako 
etxebizitza kopurua 

Aribidean 
-- 
-- 

1.1.C. Jarduera-nitxo berriak 
aztertzea: partikularrek BOEak 
erostea, gero alokatzeko 

Partikularrek BOEak alokatzera 
zuzentzeko programa berria 
diseinatzea eta inplementatzea 

Programa berriaren diseinua eta 
ezarpena?  Bai/Ez 
 

Aribidean 

1.1.D. Erakunde pribatuekiko lankidetza 
bultzatzea, alokairuko etxebizitza 
babestuak eraikitzeko eta 
kudeatzeko 

Sustapen pribatuko etxebizitza 
babestuak sortzea eta 
alokairuan jartzea. 

Egindako arau-berrikuspenen 
kopurua 

Erakunde pribatuekin lortutako 
akordioak 

Aribidean 

 

-- 

1.1.E. Prezioak eta errentak ezartzeko 
aukera ikertzea eta finantza-
erakundeekin hitzarmenak 
sinatzea 

Sustapen pribatuko etxebizitza 
babestuak sortzea eta 
alokairuan jartzea 

Azterketa egina? Bai/Ez 
Finantza-erakundeekin egindako 
hitzarmenak 
Araudia onartua? Bai/Ez 

Aribidean 
Aribidean 
 
Aribidean 

1.1.F. Udalekin hitzarmenak sinatzea, 
alokairurako lurzorua jartzeko 

Lurzoru-erreserbak handitzea 
alokairuko etxebizitzak 
sustatzeko 

Alokairuko eraikuntzarako 
lurzoru erabilgarria 
Urtean sinatutako hitzarmen kopurua 
Hartutako lurzoru egokia 
(etxebizitza kopurua) 

 
 
1 
 
32 ES 
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5.2. taula. 1.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa (II) 

Politika: 1. ARDATZA.ALOKAIRU ERREGIMENEKO ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO AUKERA IRMOKI SUSTATZEA 
1.1.G. Udalekin batera lan egitea, 

udalerri guztietan alokairuko 
gizarte-etxebizitzen gutxieneko 
parke bat eratzeko 

EAEko udalerrietan alokairuko 
etxebizitza publikoen parkea 
handitzea 

Sinatutako hitzarmen kopurua 1 

1.1.H. Alokairuko etxebizitzen 
sustapena lehenestea horren 
gaineko eskaera duten 
lekuetan 

Eskaria duten lekuetan 
alokairuko etxebizitzak 
sustatzea 

Alokairu-eskariaren mapa bat 
egitea. Bai/Ez 

Aribidean. 
Mapa 
berrikustea 

5.2.2. 1.2. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurrien aurrerapen-maila. 

Jarduketa-ildo honetan jasotako bi neurriak zazpi ekintzatan banakatzen dira guztira, baina 

aurreikuspenen arabera 2014. urtetik aurrera gauzatuko dira. Hala ere, azpimarratu beharra dago 

1.2.A ekintzaren esparruan hasi direla foru-aldundiekin harremanetan jartzen. 

Planteatutako bi neurriek alokairuko etxebizitzen parkea handitzea dute xede. Horretarako, alde 

batetik, alokairurako zerga-pizgarriak gehituko dituen politika ahalbidetzeko ahaleginak egingo 

dira eta, bestetik, errentatzaile eta maizterrentzako segurtasuna eta bermeak hobetuko dira. 

5.3. taula. 1.2. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 1. ARDATZA. ALOKAIRU ERREGIMENEKO ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO AUKERA IRMOKI SUSTATZEA 

Helburu orokorra: Alokairuko parke publikoaren % 26ko kuota lortzea: 20.000 etxebizitza 

Helburu espezifikoa: Alokairu pribatuko parkea handitzea 

Jarduketa-ildoa: 1.2. Partikularren alokairu-merkatuarentzako arau- eta zerga-esparru egonkorra eta malgua eskaintzea. 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra Adierazlea/Helburua 
Erdietsitako 
mugarriak 

1.2.A. Lurralde Historikoekin batera, 
alokairua sustatzen duten 
zerga-pizgarriak eta arau-
esparrua eskaintzea 

Alokairuko etxebizitzak 
gehitzea 

Aldundiekin ezarritako 
harremanak 

Aribidean 

1.2.B. Alokairuaren segurtasuna eta 
bermeak hobetzeko aukera 
ikertzea, errentatzaileentzat 
zein maizterrentzat 

Alokairu pribatua gehitzea Azterketa egina? Bai/Ez Egiteko 

5.2.3. 1.3. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurrien aurrerapen-maila. 

Jarduketa-ildo honen helburu nagusia da alokairuko zuzkidura-bizitokiak eta etxebizitza sozialak 

gehitzea irabazi-asmorik gabeko erakundeekiko hitzarmenen bitartez.  

Zuzkidura-bizitokien parkea handitzeko, Planak aurreikusten du zuzkidura-bizitokien egungo 

egoera, horien kokapena eta eskaria analizatzea, gazteena eta mendetasunik gabeko 65 urtetik 

gorakoena bezalako kolektibo jakin batzuen premiak aseko dituen zuzkidura-bizitokien sare bat 

sortzeari begira. 

2013ko ekitaldian ezin izan da urte horretarako ezarritako helburua erdietsi. Izan ere, 47 

zuzkidura-bizitoki berri abian jarri dira guztira, baina 350 abian jartzea aurreikusita zegoen 

(guztizkoaren % 13 beraz). 
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Bigarren neurriari dagokionez (irabazi-asmorik gabeko erakundeekiko hitzarmenak), oraindik ez 

da ekintza horretan aurrera egin, baina kontuan izan behar da Planak ez duela gauzatzeko 

helbururik ezartzen 2013ko ekitaldirako. 

5.4. taula. 1.3. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

1. ARDATZA. ALOKAIRU ERREGIMENEKO ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO AUKERA IRMOKI SUSTATZEA 

Helburu orokorra: Alokairuko parke publikoaren % 26ko kuota lortzea: 20.000 etxebizitza 

Helburu espezifikoa: Zuzkidura-bizitokien parkea handitzea 

Jarduketa-ildoa: 1.3. Baliabideak bideratzea etxebizitza behar duten pertsonei gizarte-alokairua lortzen laguntzeko. 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien 
izena: 

Helburu orokorra Egin izanaren adierazleak 
Erdietsitako 
mugarriak 

1.3.A. Alokairuko bizitoki 
publikoen sarea sortzea 
lehentasunezko taldeei 
zuzenduta 

Zuzkidura-bizitokien 
kopurua handitzea 

Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako 
zuzkidura-bizitokien kopurua 
Parke osoko zuzkidura-bizitokien 
kopurua 
Urtean sustatutako/alokatutako 
zuzkidura-bizitokien kopurua: 350 
(2013), 400(2014), 400 (2015), 500 
(2016). 

320 
 
452 
 
47 

1.3.B. Gizarte-alokairuko 
etxebizitzen kudeaketa 
sustatzea, irabazi-
asmorik gabeko 
erakundeekin hitzarmen 
zehatzak eginda 

Gizarte-alokairuko 
etxebizitzen kopurua 
handitzea 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
kudeatutako alokairuko etxebizitzen 
kopurua 
Irabazi-asmorik gabeko erakundeekin 
sinatutako hitzarmenak 
Etxebizitza horien onuradun kopurua 

-- 
 
-- 
 
-- 

5.2.4. Sailak alokairuko etxebizitza berriak sustatzeko garatutako jarduera 

 Eraikitzen hasitako eta amaitutako alokairuko etxebizitzak a)

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen eraikuntzak erosketaren modalitateak baino finantza-

eskakizun handiagoak ditu; horrek ikaragarri zail bihurtzen du sustapen horien garapena, eta are 

zailago finantzaketa emateko murrizketa gogorrak nagusi diren egungo egoeran. Hala ere, saila 

zailtasun horiek gainditzen ahalegindu da eta, ildo horretan, 2013. urtean errentamendu 

babestuko erregimenean hasitako 79 etxebizitzak sailak berak sustatu ditu. Hala eta guztiz ere, 

hori urte horretan hasitako etxebizitza babestu guztien % 4 besterik ez da. 

5.1. grafikoa. Alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen eraikuntzaren bilakaera.  

ERAIKITZEN HASITAKO ETA AMAITUTAKO ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAK (2000-2013) 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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 Alokairuko parke publikoaren dimentsionamendua b)

Errentamendu-erregimeneko etxebizitza-parkea 18.129 unitatekoa da 2013ko itxieran, hots, 

EAEko etxebizitza babestuen parke osoaren % 24. 

5.5. taula. EAEko alokairu babestuko parkearen tamaina 

 Alokairu babestuko parkea* Etxebizitza babestuen parkea 
Alokairuko parkearen kuota 

(%) 

2001 740 36.029 2,1 

2005 7.660 49.679 15,4 

2010 19.595 63.103 31,1 

2011 20.513 70.067 29,3 

2012* 18.445 74.019 24,9 

2013* 18.129 74.480 24,3 

* Kopuru horietan etxebizitza sozial guztiak, alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak (BOE) eta Biziguneren 
etxebizitzak sartzen dira. Ez dago sartuta Bilboko Udal Etxebizitzak erakundeak kudeatutako etxebizitza libreen 
parkea. 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 Alokairuko etxebizitzen sustapenerako emandako laguntzak c)

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen sustapena bultzatzeko, sailak, eragile sustatzaile gisa 

jarduteaz gainera, diruz laguntzeko politika garatzen du eta laguntzak ematen dizkie beste eragile 

batzuei etxebizitzak alokairu-erregimenean sustatzeko. 

2013ko ekitaldian laguntza bakar bat eman da alokairu-erregimeneko 22 etxebizitza babestu 

eraikitzeko. Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 880.000 eurokoa izan da eta subsidioak 

916.957 eurora iritsi dira. 

5.6. taula. Onartutako diru-laguntzak eta subsidioak (2010-2013) 

 Jarduketa 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 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

 Alokabideren alokairuko etxebizitzen parke propioa d)

Alokabideren alokairuko etxebizitzen parke propioa 3.280 unitatekoa zen 2013ko abenduaren 

31n; hots, 2012an erabilgarri zeuden etxebizitzen parkea baino % 6,8 handiagoa. Parke horren 

daturik deigarrienetako bat Araban dagoen etxebizitza-kontzentrazio handia da. Izan ere, lurralde 

horrek etxebizitza guztien % 71 kontzentratzen du (2.339 etxebizitza), eta askoz ere gutxiago 

daude Gipuzkoan (571 etxebizitza) eta Bizkaian (370 etxebizitza). 
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5.2. grafikoa. Alokabide/EASPren etxebizitza-parke propioaren garapena (2003-2013) 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.3. grafikoa. Alokabideren etxebizitza propioen batez besteko errentaren bilakaera (2004-2013) 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 Alokabidek kudeatutako etxebizitzen parkea e)

Alokabidek, bere parkea kudeatzeaz gain, Eusko Jaurlaritzaren alokairuko etxebizitzak ere 

kudeatzen ditu, baita Bizigune programakoak eta hainbat udalen jabetzako etxebizitza batzuk ere. 

Guztira, 2013an 11.419 etxebizitzako parkea kudeatu du: 5.174 Bizigunerenak (% 45), 3.280 

bereak (% 29), 2.817 Eusko Jaurlaritzarenak (% 25) eta 148 udalenak (guztizkoaren % 1). 

5.4. grafikoa. Alokabidek kudeatutako etxebizitza-parkearen bilakaera (2003-2013) 

  

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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5.3. 2. ardatza: Lehentasunezko taldeei etxebizitza lortzen laguntzea. 

5.3.1. 2.1. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Jarduketa-ildo honen helburua da benetako etxebizitza-eskaria zehatzago definitzea. Etxebideren 

eskatzaileen erregistroan 86.000 lagunek baino gehiagok eman dute izena, baina erregistro hori 

araztu eta benetako beharretara egokitu beharra dago. 

Horretarako, “Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa berriz definitzea” aurreikusten du jarduketa-ildo 

honek. Jarduketa-ildo honek bost ekintza biltzen ditu. Lehenengoak aintzat hartzen du 

erregistroan izena emateko baldintzak dauden talde edo kolektiboen premietara egokitzea. 

 

5.7. taula. 2.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

2. ARDATZA.LEHENTASUNEZKO TALDEEI ETXEBIZITZA LORTZEN LAGUNTZEA 

Helburu orokorra: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lor dezaten bermatzea 

Jarduketa-ildoa: 2.1. Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa berriz definitzea 

Helburu espezifikoa: Etxebizitza babestuen benetako eskaria zehatz definitzea 
Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

2.1.A. Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan izena emateko 
baldintzak premia-egoerei 
egokitzea 

Etxebizitza-eskariaren erregistro 
araztua eta benetakoa izatea 

Izena eman dutenen kopurua 

Etxebizitza-esleipenei uko 
egin diotenen kopurua 

86.616 
 
3.411 

2.1.B. Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan izena emateko 
zerbitzua balioztatzea 

Etxebizitza-eskatzaileen datu 
eguneratuak izatea 

Araudia onartua 
Datuak eguneratuta 
mantentzen dituztenen 
kopurua 

 
 
 

2.1.C. Beste Sailetako informazioa 
biltzea, lehentasunezko 
taldeak egiaztatzeko 

Erregistro fidagarria, eguneratua 
eta benetakoa izatea 

Eusko Jaurlaritzako beste sail 
batzuetatik egindako 
informazio-eskualdatzeen 
kopurua 

 
 
 
 

2.1.D. Babes-etxebizitzak 
eskuratzeko zerrendak 
Udalekin bateratzea 

Etxebizitza babestuak 
eskuratzeko zerrenda bakarra 
izatea 

Etxebizitza babestuak 
eskuratzeko dagoen zerrenda 
kopurua 

 
 
 
 

2.1.E. Etxebideren kudeaketa 
hobetzeko aukera aztertzea 

Etxebide - Etxebizitzaren Euskal 
Zerbitzuaren gardentasuna eta 
arintasuna hobetzea 

ETXEBIDEren erabiltzaileen 
gogobetetasuna hobetzea 

 
 
 

5.3.2. 2.2. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Bigarren jarduketa-ildoa etxebizitza babestuen esleipenetan zentratzen da, eta etxebizitzen 

esleipenean lehentasunezko taldeei mesede egiten dien sistema bat ezartzea planteatzen du. 

Duela gutxi aldatu egin da etxebizitza babestuak esleitzeko araudia: alokairu-erregimeneko 

etxebizitzen esleipenetan kendu egin da zozketa eta haren ordez baremazio-sistema ezarri da. 
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5.8. taula. 2.2. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

2. ARDATZA.LEHENTASUNEZKO TALDEEI ETXEBIZITZA LORTZEN LAGUNTZEA 

Helburu orokorra: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lor dezaten bermatzea 

Jarduketa-ildoa: 2.2. Etxebizitzen esleipenean, lehentasunezko taldeei mesede egiten dien sistema bat ezartzea 

Helburu espezifikoa: Etxebizitza babestuak esleitzeko sistema hobetzea 
Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

2.2.A. Etxebizitza publikoa 
esleitzeko prozesuak 
berrikustea 

Lehentasunezko taldeetako 
esleipendun kopurua handitzea 

Azterketa egitea 
Lehentasunezko taldeetako 
esleipendun kopurua handitzea 

 

2.2.B. Esleipenetan lehentasunezko 
talde berriak txertatzea 

Talde berriak identifikatzea Azterketa egitea 
Talde berriak identifikatuta 

 

2.2.C. BPEak esleitzeko irizpideei 
buruz hausnartzea eta horiek 
berrikustea 

Babes publikoko etxebizitzak 
esleitzeko irizpide berriak sartzea 

Analisia egitea 
Talde berriak identifikatuta 
Horri buruzko araudi berria 
lantzea 

 

5.3.3. 2.3. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Jarduketa-ildo hau etxebizitza babestuen parkearen gizarte-eginkizuna bermatzera zuzenduta 

dago, hots, esleitutako etxebizitzak zuzen erabiltzen direla bermatzera. Horretarako, sailak 

ikuskapenak egiten ditu aldian behin. Orain arte 83.428 ikuskapen egin ditu guztira, 2013. urtean 

4.680. 

5.9. taula. 2.3. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

2. ARDATZA.LEHENTASUNEZKO TALDEEI ETXEBIZITZA LORTZEN LAGUNTZEA 

Helburu orokorra: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lor dezaten bermatzea 

Jarduketa-ildoa: 2.3. Lan-programak garatzea esleipenak kontrolatzeko eta esleitutako etxebizitzak ikuskatzeko 

Helburu espezifikoa: Etxebizitza babestuen parkearen gizarte-eginkizuna bermatzea 
2013. urteko helburu espezifikoa: 7.500 etxebizitza ikuskatuta 
Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

2.3.A. Babes-etxebizitzen parkea 
ikuskatzea, zuzen erabiltzen 
dela bermatzeko 

Esleitutako etxebizitzak 
erabiltzeko baldintzak hobeto 
betetzea 

Egindako ikuskapen kopurua 
Etxebizitza erabiltzeko 
baldintzak zenbateraino bete 
diren 

4.680 
% 99 
 

2.3.B. Koordinazioa sendotzea, 
babestutako etxebizitzak 
iruzurrez erabili eta 
transmititzen direla ekiditeko 

Etxebizitza babestuen iruzurrezko 
erabilera eta eskualdatzea 
murriztea. 

Etxebizitzen gainean egindako 
erregistro-eragiketen kopurua 
Iruzurrez erabili diren 
etxebizitzen kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.3.4. 2.4. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Jarduketa-ildo hau oso kasu berezietan zentratzen da. Izan ere, jabetza partekatua edo 

alderantzizko hipoteka bezalako beste formula berritzaile batzuek konponbidea eman liezaiekete 

talde jakin batzuen etxebizitza-arazoei. 

Lehenengo kasuan, jabetza partekatuaren arloko nazioarteko esperientzietan oinarritutako eredu 

berriak aztertuko lirateke, eta EAEn ezartzeko eta egokitzeko aukera analizatu. Alderantzizko 

hipoteka, bestalde, etxebizitza jabetzan duten baina behar adina baliabide ekonomiko ez duten 

pertsonentzako formula bat izango litzateke, horrela eskudirua lortzeko aukera izango bailukete, 

etxebizitzaren titulartasuna galdu gabe. 
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5.10. taula. 2.4. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

2. ARDATZA.LEHENTASUNEZKO TALDEEI ETXEBIZITZA LORTZEN LAGUNTZEA 

Helburu orokorra: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lor dezaten bermatzea 

Jarduketa-ildoa: 2.4. Neurri berritzaileak sustatzea, biztanleen beharrei erantzuteko 

Helburu espezifikoa: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lortzeko eredu berriak ezartzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

2.4.A. Nazioartean jabetza 
partekatuaren arloan garatu 
diren esperientzietan 
oinarritutako eredu berriak 
ezartzeko aukera ikertzea 

Jabetza partekatuaren eredu 
berria ezartzea 

Azterketa egitea 
Modalitate honen bidez eskura 
daitekeen etxebizitza kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

2.4.B. BPE-en kasuan, alderantzizko 
hipoteka ezartzeko aukera 
ikertzea 

Alderantzizko hipotekaren figura 
ezartzea 

Analisia egitea 
Emandako alderantzizko 
hipoteken kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

 

5.3.5. 2.5. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Azkenik, jarduketa-ildo honek Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen emantzipazio-maila hiru 

ekintzaren bitartez areagotzea du xede. Lehenengoak planteatzen du gazteek tutoretzapeko 

apartamentuak okupatzea, kokaleku jakin batzuetan okupatu gabe daude-eta. 

Bigarren ekintza gazteei laguntzeko estrategia da: 18 eta 35 urte arteko gazteei etxebizitza 

alokatzeko erraztasunak eman nahi zaizkie, diru-sarreren % 30 gaindituko ez duten hileko 

errentak eskainita. Horri dagokionez, gazteen emantzipazioa areagotzea helburu duten hainbat 

formula analizatzea aurreikusten da. 

Azkenik, sailak finantza-erakundeekiko lankidetza bilatzen du, gazteen etxebizitza erostera 

zuzendutako hipoteka-kreditua ahalbidetzeari begira. Ildo horretan, interes-tasak murrizteko 

aukera aztertzen ari dira. 
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5.11. taula. 2.5. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

2. ARDATZA.LEHENTASUNEZKO TALDEEI ETXEBIZITZA LORTZEN LAGUNTZEA 

Helburu orokorra: Lehentasunezko taldeek etxebizitza lor dezaten bermatzea 

Jarduketa-ildoa: 2.5. Gazteei etxebizitza lortzen laguntzeko ekintzak sustatzea 

Helburu espezifikoa: Gazteen emantzipazioa areagotzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

2.5.A. Tutoretzapeko 
apartamentuak gazteentzat 

Gazteei tutoretzapeko 
apartamentuak okupatzeko 
erraztasunak ematea 

Gazteek okupatutako 
tutoretzapeko apartamentuen 
kopurua 
Programa honetara biltzen 
diren gazteak 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

2.5.B. Emantzipazioa laguntzeko 
estrategia berri bat aztertzea 

Gazteei etxebizitza eskuratzeko 
erraztasunak ematea 

Azterketa egitea 
Neurri hauen babesa jaso 
duten gazteen kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

2.5.C. Finantza-erakundeekin 
elkarlanean aritzea hipoteka-
kredituak errazteko, gazteek 
etxebizitza eros dezaten 

Gazteei etxebizitza erosteko 
hipoteka-kredituak eskuratzeko 
erraztasunak ematea 

Hipoteka-kreditu onuragarriak 
eskuratu dituzten gazteen 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.3.6. Etxebide - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren jarduera 

Etxebide - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuak 2013ko amaieran etxebizitza eskatzeko 86.616 

espediente erregistratu zituen2. Nabarmendu beharra dago hiru eskaeretatik bi pertsona bakar 

batek osatutako espedienteei dagozkiela (guztizkoaren % 67), eta gainerako espedienteek, hots, 

herenek, gutxienez bi pertsona hartzen zituztela. 

Esan beharra dago guztizko eskari horretatik, eskatzaile gehienek alokairu-erregimenaren aldeko 

aukera egiten dutela (50.305 espediente, guztizkoaren % 58) eta, erosketak, berriz, 36.311 

eskatzaile (guztizkoaren % 42) biltzen dituela.  Zentzu horretan, ezin da ahaztu 2012an onartutako 

izena emateko eta esleitzeko prozesuari buruzko araudi berriarekin ezinezkoa izango dela bi 

edukitze-erregimenetan izena ematea, eta, ondorioz, izena emateko unean bietako bat aukeratu 

beharko dela. 

5.12. taula. Eskatutako eskuratze-erregimena. 2013an Etxebiden izena eman duten biztanleak 

 Erosketa Alokairua Guztira 

Araba 1.471 8.362 9.833 

Bizkaia 20.243 27.544 47.787 

Gipuzkoa 14.597 14.399 28.996 

EAE 36.311 50.305 86.616 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Etxebideren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuak (www.etxebide.info) guztira 769.067 bisita izan 

ditu webgunean 2013an. Horrez gain, 6.462 kontsulta kontabilizatu dira, guztira, 2013. urtean 

zehar. 

Etxebide zerbitzuak, bestalde, 110.514 komunikazio idatzi egin ditu guztira 2013an. Guztizko 

kopuru horretatik, % 54 izena emateko epea ireki izanari dagozkio, % 20 dokumentazioa 

                                                           
2
 Eskari garbia da, hau da, alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitza bat edo Bizigune programako etxebizitza bat okupatzen 

ari diren inskribatuak edo babes ofizialeko etxebizitzen zozketetan hautatutakoak kenduta. 

http://www.etxebide.info/
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zuzentzeko eskatuz egindako komunikazioak izan dira eta % 11 espedientearen bajaren edo 

artxibatzearen ondoriozko komunikazioak. 

5.13. taula. Etxebide zerbitzuan jasotako kontsulten bilakaera 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kontsultak guztira 7.258 8.812 10.142 13.218 13.561 8.166 8.043 7.692 6.462 

Webgunearen bisitak 
guztira 

412.461 652.958 643.663 575.537 585.573 551.073 498.698 513.693 769.067 

Komunikazio idatziak 
guztira 

181.170 147.837 155.214 183.884 164.154 146.411 172.092 98.096 110.514 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Etxebidek, 2013. urtean, guztira 1.063 etxebizitza zozkatu ditu etxebizitza babestuen eskatzaile 

gisa izena eman duten pertsonen artean. Guztizko horretatik, % 26 alokairu-erregimenean 

esleitutako etxebizitzak dira, eta % 74 salerosketa-erregimeneko etxebizitzak. 

Etxebideren araudi berrian egin diren aldaketen bitartez erdietsi nahi den helburuetako bat 

etxebizitza babestuen esleipenetan uko egiteak gutxitu daitezen lortzea da. Hain zuzen ere, azken 

urteetan huts egin duten esleipenen kasu askori aurre egin behar izan dio Etxebidek. Horrek 

oztopatu egin du prozesua, epeak luzatu egin baitira, eta ikaragarri zaildu du etxebizitzak 

esleitzeko prozesua. 

Uko egite horietako askoren atzean esleitutako etxebizitzaren erosketari aurre egiteko ezintasuna 

zegoen. Egungo prozedurak lagundu egin du etxebizitzak esleitzeko prozesuaren eraginkortasuna 

hobetzen, interesa berariaz adierazi duten eskatzaileek besterik ez baitute parte hartzen 

zozketan. 

5.5. grafikoa. ETXEBIDEk kudeatutako uko egiteen bilakaera (2000-2013). 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.3.7. Babes publikoko parkearen erabilerari buruzko kontrola 

 Ikuskapena eta iruzurren ondoriozko zigorra a)

Etxebizitza babestuen parkearen funtzio soziala bermatzea Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 

Gizarte Politiketako Sailaren helburua eta eskumena da. Helburu horrekin, Sailak sistematikoki 

egiten ditu etxebizitza babestua ikuskatzeko lanak, egon daitezkeen irregulartasunak 

hautemateko eta balizko arau-hausleak zigortzeko. 

2004-2013 aldian, guztira 63.021 etxebizitza ikuskatu dira, eta guztira 83.428 ikuskapen-fitxa bildu 

dituzte; izan ere, etxebizitza berean ikuskapen bat baino gehiago egin ahal izan da hainbat unetan. 
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Azkenik, 10.203 etxebizitzatan antzeman da irregulartasunen bat eta 1.008 izan dira isuna ezarri 

zaienak. Hortaz, hasiera batean irregulartasunen bat zutela hautemandako kasuen % 10 izan dira 

gutxi gorabehera, eta bisitatuko etxebizitza guztien % 1,6. 

Arreta 2013. urtean jarrita, 4.680 etxebizitza ikuskatu dira, eta horietatik 51 izan dira zigorra 

merezi izan dutenak. Beraz, egindako bisita guztien % 1,1 besterik ez dira izan zigorra ezarri 

zaienak. 

5.6. grafikoa. Sailak ikuskatutako etxebizitzak eta zigorra izan duten kasuak 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.4. 3. ardatza: Baliabideak bideratzea eraikinak behar berrietara egokitzeko eta 
sustapenetarako beharrezkoak diren lurzoruak kudeatzeko. 

5.4.1. 3.1. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Ardatz estrategiko honek araudia eta administrazio-prozesuak etxebizitza-premia aldakorren 

errealitate berrira egokitu beharrari erantzuten dio. Alde batetik, egoera ekonomiko latzak 

nabarmen igoarazi du alokairu-eskaria eta, aldi berean, familiaren batez besteko tamaina murriztu 

egin dela ikus daiteke. 

Gainera, eskariaren igoerari administrazioaren baliabide-murrizketa gehitu behar zaio. Hori dela-

eta, inoiz baino beharrezkoagoa da lehentasunak ezartzea eta baliabideak premia handieneko 

jarduketetarantz bideratzea. 3.1. jarduketa-ildoa etxebizitza tipologiak egungo beharretara 

egokitzea xede duten lau ekintzatan banakatzen da. 
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5.14. taula. 3.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

3. ARDATZA.BALIABIDEAK BIDERATZEA ERAIKINAK BEHAR BERRIETARA EGOKITZEKO ETA SUSTAPENETARAKO 
BEHARREZKOAK DIREN LURZORUAK KUDEATZEKO 

Helburu orokorra: Baliabideak premia handieneko jarduketetara bideratzea 

Jarduketa-ildoa: 3.1. Etxebizitza tipologiak egungo beharretara egokitzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

3.1.A. Etxebizitzen txandaketa eta 
aldaketa malgutzea eta 
sustatzea 

Beharrak aldatzean 
etxebizitzaren 
aldaketa/txandaketa 
ahalbidetzea 

Araudia onartua 
Urteko truke, txandaketa edo 
aldaketa kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.1.B. Etxebizitzak sustatzeko 
kooperatibak bultzatzea 

Kooperatiba-etxebizitzen kopurua 
handitzea 

Programa diseinatua eta 
ezarria 
Kooperatibek urtean 
sustatutako etxebizitza 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.1.C. Pribatuentzako alokairuko 
etxebizitza sozialen eta 
zuzkidura-bizitokien 
ekoizpenaren 
errentagarritasuna hobetzea 

Pribatuek ekoitzitako alokairu 
sozialeko etxebizitzen eta 
zuzkidura-bizitokien kopurua 
handitzea 

Araudia onartua eta 
argitaratua 
Pribatuek urtean sustatutako 
alokairuko etxebizitzen eta 
alokairuko zuzkidura-bizitokien 
kopurua. 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.1.D. BPE-en diseinu-ordenantzen 
analisian herritarrek parte 
hartzeko aukera aztertzea 

Herritarrak babes ofizialeko 
etxebizitzen diseinuari buruzko 
ordenantzen aldaketan 
inplikatzea. 

Azterketa egitea 
Herritarren parte-hartzeen 
kopurua 
Babes ofizialeko etxebizitzen 
diseinuari buruzko ordenantzen 
aldaketa 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.4.2. 3.2. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Bigarren jarduketa-ildo hau etxebizitza babestuen administrazio-prozesuak arindu eta malgutzean 

zentratzen da, egungo egoeraren aurrean planteatzen diren balizko soluzio batzuk ezinezkoak 

baitira indarrean dagoen araudiarekin. 
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5.15. taula. 3.2. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

3. ARDATZA.BALIABIDEAK BIDERATZEA ERAIKINAK BEHAR BERRIETARA EGOKITZEKO ETA SUSTAPENETARAKO 
BEHARREZKOAK DIREN LURZORUAK KUDEATZEKO 

Helburu orokorra: Baliabideak premia handieneko jarduketetara bideratzea 

Jarduketa-ildoa: 3.2. Babestutako etxebizitzen prozesu administratiboak gehiago malgutzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

3.2.A. Lursail berean BOE tipologia 
desberdinak konbinatzeko 
baimena ematea 

Hainbat etxebizitza tipologiaren 
malgutasuna eta bateragarritasuna 
hobetzea 

Araudia onartua 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.2.B. BOE kalifikatzeko izapide 
administratiboak sinplifikatzea 
eta arintzea, baliabideen 
eraginkortasuna handitzeko 

Babes ofizialeko etxebizitzen 
administrazio-izapideak arintzea 

Araudia onartua eta argitaratua 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.2.C. BOE-en baldintza 
administratiboak pertsonen 
bizitza-ibilbideari egokitzea 

Babes ofizialeko etxebizitzen 
baldintza administratiboak 
esleipendunen eta horien 
bizikidetza-unitateen  bizitza-
ibilbidera egokitzea 

Araudia onartua eta argitaratua 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.4.3. 3.3. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Baliabideak premia larrienetara bideratzeko helburu orokorrarekin, lurzoruaren kudeaketak 

lehentasunezko jarduketetan ere zentratu behar du; horretarako, etorkizuneko jarduketetarako 

kokalekuak definituko ditu, eskaria izatea, zona estrategikoak edo zona degradatuak kontuan 

hartuta. Horretarako, jarduketak lehentasunez kokatzeko mapa bat lantzea aintzat hartzen da 

(3.3.A ekintza). 

Gainera, erabilgarri dauden lurzoruak aprobetxatzea da jarduketa-ildo honen helburu nagusia. 

Hala, baliabideak lehentasunezko kokalekuetan titulartasun publikoko lurzoruak prestatzera 

bideratzea aurreikusten da (3.3.B ekintza). Jarduketa-ildo honetan aintzat hartzen da, halaber, 

udalekiko eta foru-aldundiekiko lankidetzan aurrera egitea, lurzorua desjabetzeko eta kudeatzeko. 

5.16. taula. 3.3. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

3. ARDATZA.BALIABIDEAK BIDERATZEA ERAIKINAK BEHAR BERRIETARA EGOKITZEKO ETA SUSTAPENETARAKO 
BEHARREZKOAK DIREN LURZORUAK KUDEATZEKO 

Helburu orokorra: Baliabideak premia handieneko jarduketetara bideratzea 

Jarduketa-ildoa: 3.3. Eskuragarri dauden lurzoruak aprobetxatzea etorkizunean lehentasunezko jarduketak sustatzeko 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

3.3.A. Etorkizuneko jarduketetan 
lehentasuna duten kokapenak 
zehaztea 

Lehentasunezko kokalekuak 
definitzea, eskaria izatea, zona 
estrategikoak, zona 
degradatuak… kontuan hartuta 

Lehentasun-mapa definitua 
Babes Publikoko Etxebizitzen 
Lurralde Plan Partziala idatzia, 
izapidetua eta onartua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.3.B. Baliabideak aplikatzea 
lehentasunezko kokapenetan 
titulartasun publikoko 
lurzoruak prestatzeko 

Definitutako lehentasunezko 
kokalekuetan lurzoruak 
prestatzeko baliabideak 
bideratzea 

 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.3.C. Udalekin eta Aldundiekin 
elkarlanean aritzea, 
desjabetzeen eta lurzoruaren 
kudeaketa hobetzeko 

Udalekin eta foru-aldundiekin gai 
horretan lankidetzan jardutea 

Laguntza teknikoa emana  
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5.4.4. 3.4. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak 

Jarduketa-ildo honek araudia aldatu beharra dakar, etxebizitza tipologia bakoitzerako lurzoru 

urbanizatuaren gehieneko jasanaraztea aplikatzeko eredua berrikusteari begira. Etxebizitza 

librearen eta etxebizitza babestuaren arteko prezio-diferentziala gutxitzearen ondorioz sortzen da 

behar hori. 

5.17. taula. 3.4. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

3. ARDATZA.BALIABIDEAK BIDERATZEA ERAIKINAK BEHAR BERRIETARA EGOKITZEKO ETA SUSTAPENETARAKO 
BEHARREZKOAK DIREN LURZORUAK KUDEATZEKO 

Helburu orokorra: Baliabideak premia handieneko jarduketetara bideratzea 

Jarduketa-ildoa: 3.4. Lurzoruaren prestaketa zein etxebizitzak eta horien tipologiak arautzen dituen lege-esparrua 
berrikustea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

3.4.A. Etxebizitza tasatuen 
erabilgarritasuna aztertzea 

Etxebizitza tasatuen 
erabilgarritasuna analizatzea 

Analisia egitea 
Araudia aldatzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

3.4.B. Lurzorua etxebizitza 
publikoetarako prestatzeko 
jarduerak arautzen dituen 
legedian aldaketak eragitea 

Lurzorua prestatzeko araudia 
aldatzea 

Araudi aldatua 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.4.5. Erositako lurzoru-azalera 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 412 etxebizitzatarako (guztizkoaren % 89) adina lurzoru 

eskuratu zuen 2013an. Bestalde, sozietate publikoek 53 etxebizitzatarako adina lurzoru erosi 

zuten (guztizkoaren % 11). 

5.18. taula. Lurzoruaren erosketa, eragile sustatzailearen arabera 

 (etxebizitza kopurua) 

 

2002-2005 batez 
beste 

2006-2009 batez 
beste 

2010-2012 batez 
beste 

2013 

Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 

Saila 1.534 52,7 2.388 63,3 531 68,0 412 88,6 

Orubide – VISESA 1.146 39,3 1.355 35,9 250 32,0 53 11,4 

Pribatuak 234 8,0 29 0,8 0 0,0 0 0,0 

Guztira 2.913 100,0 3.772 100,0 781 100,0 465 100,0 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.4.6. Sailaren lurzoru-ondarea 

Sailak berak egindako zenbatespenaren arabera, sailak erabilgarri duen lurzoru-ondareari esker 

7.176 etxebizitza eraiki ahal izango dira 2013-2017 aldian. 
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5.19. taula. Sailaren lurzoru-ondarearen banaketa geografikoa 

 (etxebizitza kopurua) 

 

ERABILGARRITASUNA 2013-2017 GUZTIRA 

2013 2014 2015 2016 2017 
Etxebizitza 

kopurua 
Bertikalaren 

% 

EAE guztira 252 4.489 2.258 14 163 7.176 100,0 

Araba 0 530 0 0 0 530 7,4 

Araba Erdialdea 0 490 0 0 0 490 6,8 

Aiara (Laudio) 0 40 0 0 0 40 0,6 

Bizkaia 102 2.412 558 14 163 3.249 45,3 

Bilbo Metropolitarra 102 1.932 558 14 163 2.769 38,6 

Enkarterria 
(Balmaseda-Zalla) 0 70 0 0 0 70 1,0 

Igorre 0 0 0 0 0 0 0,0 

Durangaldea 
(Durango) 0 128 0 0 0 128 1,8 

Busturialdea-Artibai 
(Gernika-Markina) 0 282 0 0 0 282 3,9 

Gipuzkoa 150 1.547 1.700 0 0 3.397 47,3 

Donostia 
(Donostialdea - Bidaso 
Beherea) 0 1.140 1.500 0 0 2.640 36,8 

Debabarrena (Eibar) 0 0 0 0 0 0 0,0 

Urola Kosta (Zarautz-
Azpeitia) 130 273 50 0 0 453 6,3 

Debagoiena 
(Arrasate-Bergara) 20 104 0 0 0 124 1,7 

Goierri (Beasain-
Zumarraga) 0 30 0 0 0 30 0,4 

Toloserria (Tolosa) 0 0 150 0 0 150 2,1 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza.  

5.5. 4. ardatza: Birgaitze-eredu berri iraunkorra, soziala, ekonomikoa eta integratzailea 
sustatzea, Europako gidalerroei jarraiki. 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen oinarrizko lehentasunetako bat birgaitzea eta hiri-

berroneratzea sustatzea da, hori baita energia-aurrezpena, gizarte-kohesioa eta enplegu-sorrera 

lortzen laguntzeko bidea. 

Plan Zuzentzailearen 4. ardatz estrategikoak guztira 16 neurri aintzat hartzen ditu, birgaitze-eredu 

berri iraunkorra, soziala, ekonomikoa eta Europako gidalerroekiko integratzailea erdiestera 

zuzenduak. Dena den, Plan Zuzentzailea 2013ko abenduan onartu zenez, ekintza horietako 

gehienak 2014. urtetik aurrera gauzatzea aurreikusten du planak. Zehazki, 4. ardatz estrategikoan 

jasotako 16 ekintzetako hiruk besterik ez dute 2013. urterako helburu espezifiko bat. 

2013ko ekitaldian, horrenbestez, 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen helburu berak 

dituen Etxebizitzak Birgaitzeko 2013-2016 aldirako Renove Planean integratutako bost jarduketa-

ildoetan zentratu da batik bat sailak birgaitzearen alorrean gauzatu duen jarduera. 

Kapitulu honetan analizatzen da sailak zenbateraino egin duen aurrera Plan Zuzentzaileak 2013. 

urterako birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen alorrean ezarritako helburu orokorrak eta 

espezifikoak lortzeko eginkizunean. 



 

 
 
 
Etxebizitza Politiken Ebaluazio Integrala Etxebizitzaren Euskal Behatokia 40 

5.5.1. Etxebizitzak Birgaitzeko 2013-2016 aldirako Renove Plana 

 Partikularrentzako eta jabekideen erkidegoentzako laguntza-programa, a)

eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko 

Programa honen helburua da partikularren eta auzokideen erkidegoen birgaitze-obretan 

laguntzea, bizigarritasuna hobetzeko, ezgaitasunak dituzten pertsonentzako sarbideak egokitzeko 

eta energia-kontsumoa murrizteko. Programa honen esparruan emandako laguntzei esker guztira 

13.409 etxebizitza birgaitu dira EAE osoan. Diru-laguntzen guztizko zenbatekoa 14,53 milioi 

eurokoa izan da. Horren arabera, etxebizitzako batez besteko diru-laguntza 1.084 eurokoa izan da. 

5.7. grafikoa. Birgaitutako etxebizitzen kopuruaren eta birgaitzeko diru-laguntzen guztizko zenbatekoaren bilakaera 
(2006-2011). 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza). 

 

5.8. grafikoa. Diru-laguntzen bilakaera laguntza motaren arabera. 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 Udalentzako eta tokiko erakunde txikientzako irisgarritasun arloko laguntzen programa b)

Programa honen helburua da pertsona guztiek hiri-ingurunean eta espazio publikoetan berdin eta 

ahalik eta modu askeenean moldatzeko aukera izan dezaten lortzea; hori horrela, instalazioak 

Irisgarritasunaren Europako Kontzeptuan zehaztutako diseinu unibertsalaren arabera egokituko 

dira, pertsonen beharretara egokitzeko. 

2013ko deialdian Irisgarritasun Programan barne hartutako guztizko diru-laguntza 1,8 milioi 

eurora iritsi zen; zenbateko hori bi urtetan banatzekoa da (2013-2014). 122 erakunde izango dira 

laguntza horien onuradun eta 37 plan eta 152 obra egiteko izango dira. 

Diru-laguntzak jaso ditzaketen aurkeztu eta onartutako gehieneko irisgarritasun-aurrekontuen 

batura 4,9 milioi eurokoa izan da; hortaz, diruz laguntzeko proposatutako ehunekoa % 37koa izan 

da. 
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5.20. taula. Udalei eta tokiko erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko emandako diru-laguntzak. 2002-2013 

 
2002-2005 batez beste 

2006-2009 batez 
beste 

2010 2012* 2013 

Kopurua m € Kopurua m € Kopurua m € Kopurua m € Kopurua m € 

Planak 19 268 23 267 16 59 28 240 37 407 
Obrak 153 2.467 132 3.034 131 2.101 162 2.940 152 1.393 

Guztira 172 2.735 155 3.301 147 2.160 190 3.180 189 1.800 

* 2011ko deialdia, 2012an gauzatua. 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 Birgaitze Integratuko Eremuetan (BIE) edo Bizitegi Eremu Narriatuetan (EN) ondare urbanizatu c)
eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen programa 

2013ko urriaren 23 Aginduaren bitartez Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak birgaitze 

integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu narriatuetan ondare urbanizatua eta eraikia 

birgaitzeko diru-laguntzak emateko 2013ko deialdia egin eta arautu zuen, Renove Planaren 

laguntza-programaren barruan. 

2013an proposatutako RENOVE, BIE eta EN programaren guztizko diru-laguntza 319.399 eurora 

iritsi da eta hiru urtetan banatuko da. 

Guztira 20 proiektu aurkeztu ziren eta, azkenean, 17 proiektu proposatu ziren onartzeko (9 udali 

zegozkion). 

Eskabideen guztizko aurrekontu zenbatetsia 342.599 eurokoa izan da, hortaz, % 93koa izan da 

diruz laguntzeko proposatu den ehunekoa. 

5.21. taula. RENOVE, BIE eta EN programaren esparruan ematea proposatutako diru-laguntzak 

 
Aurkeztutako 

proiektuak 
Diruz lagundutako 

proiektuak 
Emandako diru-laguntza guztira (€) 

Araba 5 5 102.143,4 

Bizkaia 11 8 134.705,6 

Gipuzkoa 4 4 82.551,0 

EAE 20 17 319.399,9 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

 Etxebizitza eta eraikinetako birgaitze eraginkorreko laguntzen programa, d)
ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko 

2013ko uztailaren 31ko Aginduak, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarenak, Etxebizitza eta 

Eraikinen Birgaitze eraginkorraren alorreko Renove Planaren laguntza-programarako deialdia 

egiten du eta programa hori arautzen du; laguntza horien jomuga Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ondare Eraikiko Esku-hartzeko Proiektuak egitea eta horien ondoriozko obrak egikaritzea da. 

Laguntzak jabekideen erkidegoei zuzentzen zaizkie, baita udalei, tokiko erakunde txikiei, 

etxebizitza-sozietate publikoei eta etxebizitza-sustatzaile publikoei ere, baldin eta jarduketen 

esparruaren barnean hartuta dauden eta errentamendu-helburua duten eraikinen jabeak badira, 

erabat edo partzialki. 

Laguntza horiek emateko guztira 6.060.000 euro bideratzea aurreikusten da; horietatik 206.040 

euro 2013ko ekitaldiari dagozkio. 
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Laguntzak esleitzen dituen ebazpena 

2014ko ekainaren 6an eman zen. Hori 

dela-eta, 2013rako aurreikusitako 

206.040 euroak hurrengo ekitaldira 

pasatu dira. 

 

 Hiri-berroneratzerako diru-laguntzen programa: REVIVE programa e)

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuaren 2012ko uztailaren 18ko Aginduaren bidez, REVIVE 

plana jarri zen martxan. Plan horren xedea zen etxebizitzen bloke edo etxadi osoen jabekideen 

erkidegoei diru-laguntzak ematea, eraikinen irisgarritasun-baldintzak, bizigarritasun-baldintzak 

eta energia-eraginkortasuna hobetzeko. Aipatutako programa gauzatzeko hiru urteko epea ezarri 

zen. 

5.23. taula. 2012 REVIVE Programaren esparruan emandako diru-laguntzak. 
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Emandako 
diru-laguntza 

guztira (€) 
2012. urtea 2013. urtea 2014. urtea 

Araba 7 3 30 450.000 111.285 135.486 203.229 

Bizkaia 10 3 166 2.490.000 615.777 747.690 1.126.534 

Gipuzkoa 17 3 145 2.175.000 537.878 654.849 982.274 

EAE 34 9 341 5.115.000 1.264.939 1.538.025 2.312.036 

2012ko deialdiko Revive programa. 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.5.2. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen 4. ardatza 

Aurreko atalean ikusi den moduan, sailak hiriguneak birgaitzeko eta berroneratzeko egin dituen 

jarduketa nagusiak biltzen ditu Renove Planak. Plan Zuzentzailearen 4. ardatz estrategikoak 

Renove Planak aintzat hartutako jarduketa askoren sustapena nabarmentzen du, birgaitze-eredu 

berri iraunkorra, soziala, ekonomikoa eta integratzailea sustatzen ahalegintzen baita, Europako 

gidalerroei jarraiki. 

 4.1. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak a)

Lehen jarduketa-ildoa irisgarritasun unibertsala sustatzera bideratuta dago. Renove Planaren 

barruan, 5.5.1.b. atalean, dagoeneko analizatu da udalentzako eta tokiko erakunde txikientzako 

irisgarritasun arloko laguntzen programa.  

2013an 1,8 milioi euro bideratu dira guztira onuradun izan diren 122 erakunderentzat, guztira 189 

plan eta obra egiteko. 

Bestalde, 2013an emandako laguntzak kontuan hartuta, guztira 1.936 etxebizitza biltzen dituzten 

462 espedientek jaso dute eraikinetan igogailu berriak instalatzeko diru-laguntza. 

5.22. taula. Etxebizitza eta eraikinetako birgaitze 
eraginkorreko laguntzen programaren 
aurrekontua 

 Aurrekontua 

2013 206.040 

2014 1.999.800 

2015 3.854.160 

Guztira 6.060.000 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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5.24. taula. 4.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

Politika: 4. ARDATZA.BIRGAITZE EREDU BERRI IRAUNKORRA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO GIDALERROEI JARRAIKI 

Helburu orokorra: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. Lau 
urteetan (2013-2016) birgaitzearen arloko 50.000 jarduketa hobetzea lortzea 

Jarduketa-ildoa: 4.1. Irisgarritasun unibertsala sustatzea 

Helburu espezifikoa: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien 
izena: 

Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

4.1.A. 
 

Irisgarritasunaren 
arloko jarduerak 
lehenestea, 
eraikuntzaren eta 
hiriguneetako beharren 
diagnostikoa kontuan 
hartuta 

Irisgarritasunaren arloan egindako 
jarduketak gehitzea 

Irisgarritasunaren arloan 
egindako jarduketa kopurua, 
hartzaileen arabera 

Planetan eta obretan 
onartutako proiektu kopurua 

Irisgarritasuneko jarduketetara 
bideratutako aurrekontua 

122 

 

189 

 

1,8 M€ 

4.1.B. Igogailuak ezartzeari 
bultzada irmoa ematea 

EAEko eraikinetan igogailu kopurua 
handitzea 

Ezarritako igogailu kopurua 462 

4.1.C. Etxebizitzak 
mendekotasunak 
dituzten pertsonentzat 
egoki daitezen 
bultzatzea 

Mendekotasunak dituzten 
pertsonentzako etxebizitzak hobeto 
egokitzeko jarduketa gehiago 
egitea 

Diseinua egitea eta onartzea 
Egindako jarduketa kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.1.D. Irisgarritasunaren 
arloan jarduerak 
egiteko arau-esparru 
egokia sortzea 

Irisgarritasunaren arloko 
jarduketak erraztuko dituen araudi 
egokia onartzea 

Azterketa egitea 

Arau-esparrua onartzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

Adierazleak 

JARRAIPENA 2013. URTEA GUZTIRA 

Emaitzaren adierazleak (helburu espezifikoa betetzeari lotuak) 

 Onartutako plan eta obra kopurua 

 Irisgarritasun-proiektuetara bideratutako aurrekontua (M€) 

 
 

189 
1,8 

Eraginkortasunaren adierazleak 

 Egindako inbertsioa / onartutako proiektua 

 
9.524€ 

 

 4.2. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak b)

Bestalde, 4.2. jarduketa-ildoa eraikinak kontserbatzean eta mantentzean zentratzen da. Eraikinen 

ikuskapen teknikoei dagokienez, 2013. urtean jatorria eraikinen ikuskapen teknikoetan zuten 

birgaitzeko 869 espedientek 773.042,99 euro jaso dituzte guztira.  

Ardatz estrategiko honetan jasotako gainerako neurriei dagokienez, esan beharra dago ez dela 

2013ko ekitaldirako gauzatzeko helbururik aintzat hartzen eta, horrenbestez, ez direla dokumentu 

honetan analizatuko. 
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5.25. taula. 4.2. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 4. ARDATZA.BIRGAITZE EREDU BERRI IRAUNKORRA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO GIDALERROEI JARRAIKI 

Helburu orokorra: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. Lau 
urteetan (2013-2016) birgaitzearen arloko 50.000 jarduketa hobetzea lortzea 

Jarduketa-ildoa: 4.2. Eraikinak kontserbatzen eta mantentzen laguntzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien 
izena: 

Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

4.2.A. 
 

Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoak bultzatzea, 
irisgarritasuna, 
segurtasuna eta 
energia-
eraginkortasunaren 
ziurtagiria barne 
hartuta 

Eraikinen Ikuskapen Tekniko 
gehiago egitea 

Egindako Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoen kopurua 

 

Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoen gaineko 
informatika-plataformaren 
erabilera-indizea 

869 

 

 

 

4.2.B. "Karbono gutxiko 
ekonomian" aurrera 
egitea, energia-
kontsumo handia duten 
etxebizitzetan esku 
hartuta eta etxebizitza-
parkearen 
eraginkortasuna 
hobetuta 

Energia-eraginkortasunaren arloan 
jarduketa gehiago egitea 
 

Programa egitea 
Energia-eraginkortasunaren 
arloan egindako jarduketa 
kopurua, tipologiaren 
arabera 
Zabalkunde-kanpaina egitea; 
prestatutako pertsona 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.2.C. Hiriguneak 
berroneratzeko 
jarduera berriak 
sustatzea 

Hiriguneak berroneratzeko 
egindako jarduketa kopurua 
handitzea 

Identifikatu eta lehenetsitako 
jarduketa kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

 4.3. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak c)

4.3. jarduketa-ildoak birgaitzeetan osoko kudeaketarako eredu berria bultzatzea du xede, eta 

horretarako zazpi ekintza aintzat hartzen ditu guztira. 

Nabarmentzekoa da 4.3.E ekintzak Birgaitzeko Hirigintza Sozietateen rola bultzatzea duela xede, 

eta 4.3.F ekintzak, bestalde, planaren hiru ardatz nagusien gainean jardungo duen laguntza-ildo 

berri bat ezartzea aurreikusten duela. Zehazki, laguntza-programa integrala da, jenderik gabeko 

etxeak mobilizatzea sustatuko duena, birgaitzeko eta gero etxebizitzak alokatzeko. 

Azkenik, jarduketa-ildo honetako azkeneko ekintzak aurreikusten du etxebizitza publikoen euskal 

parkean hiri-ameteria ezartzea bideragarria den analizatzea. Programa hori etxebizitzak edo 

lokalak birgaitzen dituzten pertsonei zuzenduko litzaieke, denbora jakin batean haiek erabiltzeko 

eskubidearen truke. 
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5.26. taula. 4.3. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

Politika: 4. ARDATZA.BIRGAITZE EREDU BERRI IRAUNKORRA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO GIDALERROEI JARRAIKI 

Helburu orokorra: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. Lau 
urteetan (2013-2016) birgaitzearen arloko 50.000 jarduketa hobetzea lortzea 

Jarduketa-ildoa: 4.3. Birgaitzeetan osoko kudeaketarako eredu berria bultzatzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak 
betetzeari lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

4.3.A. 
 

VISESAren gaitasunak 
bultzatzea, hiriguneak 
birgaitzeari, zaharberritzeari 
eta berroneratzeari 
dagokionez 

VISESAren jarduketak hiriguneak 
birgaitzeko eta berroneratzeko 
esparrura hedatzea 

VISESAren jarduketa-
programa arlo honetan 
gauzatzea 

VISESAk gai honetan 
burututako jarduketa 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.B. Izapideak sinplifikatzea 
Birgaitzeko Renove Planaren 
laguntza-programetan 

Kudeaketa-sistema bakarra 
ezartzea, hiriguneak 
birgaitzearen eta 
berroneratzearen gaineko 
informazioa eta laguntzak 
eskuratzeko. 

Kudeaketa-sistema bakarra 
ezartzea. 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.C. Hiriguneen birgaitzea eta 
berroneratzea bultzatzeko 
zerga-pizgarriak ezar 
daitezen bultzatzea 

Birgaitzeko zerga-abantailak 
gehitzea 

Hiriguneak birgaitzea eta 
berroneratzea sustatzeko 
zerga-neurri berriak 
ezartzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.D. Birgaitzeko eta energia-
eraginkortasuna lortzeko 
laguntzak hedatzea 

Birgaitzeko laguntzak daudela 
ezagutzera ematea 

Dibulgazio-materiala 
argitaratzea, hitzaldiak 
egitea… 
Eskatutako laguntza 
kopurua handitzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.E. Birgaitzeko Hirigintza 
Sozietateen rola bultzatzea 

Birgaitzeko Hirigintza Sozietateen 
rola bultzatzea, herritarrengandik 
hurbil daudenez Eusko 
Jaurlaritzari lagundu 
baitiezaiokete laguntzak 
hedatzen eta jasotzen 

Birgaitzeko Hirigintza 
Sozietateak bultzatzera 
zuzendutako baliabideak 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.F. Aztertzea Planaren 3 ardatz 
nagusi hauetan laguntza-
lerro bat txertatzeko aukera: 
jenderik gabeko etxeak 
mobilizatzea, birgaikuntza 
eta etxebizitzen alokairua 

Birgaitu eta alokatzera 
bideratzen diren jenderik gabeko 
etxebizitzen kopurua handitzea 

Etorkizuneko programan 
emandako laguntza 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

4.3.G. Modu xehatuan aztertzea 
Euskadiko BPE parkean 
ameteria urbanoa, 
komertziala eta enpresariala 
txertatzeko aukera 

Hiri-ameteriaren 
bideragarritasun-azterketa egitea 

Azterketa egitea 
Araudia onartzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

 

 4.4. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak d)

Etxebizitzak birgaitzean enplegua bultzatzera bideratutako jarduketa-ildoa da. Ezin da ahaztu 

Renove Plana dela Enplegua Suspertzeko Planaren programa operatiboetako bat. Ekintza egun 

dauden enplegagarritasun-formulak aztertzean datza, hala nola birgaitzea, autoeraikuntza, 

irisgarritasuna eta mendekotasuna bezalako gaietan prestatzea langabeak. 
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5.27. taula. 4.4. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

Politika: 4. ARDATZA.BIRGAITZE EREDU BERRI IRAUNKORRA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO GIDALERROEI JARRAIKI 

Helburu orokorra: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. Lau 
urteetan (2013-2016) birgaitzearen arloko 50.000 jarduketa hobetzea lortzea 

Jarduketa-ildoa: 4.4. Enplegua sustatzeko modu berriak bultzatzea birgaitzearekin lotuta 

Helburu espezifikoa:  

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien 
izena: 

Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

4.4.A. 
 

Aztertzea enplegua 
sustatzeko modu 
berriak, etxebizitzak 
birgaitzeko lanekin 
lotuta 

Dauden enplegagarritasun-formula 
berriei buruzko azterketa egitea 

Azterketa egitea 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

 4.5. jarduketa-ildoaren helburuak eta horiek lortzeko neurriak e)

Eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko politikarekin jarraitzea planteatzen du azkeneko jarduketa-

ildo honek. Horretarako, kalitatea kontrolatzeko araudia indarrean dagoen legeriara egokitzea 

aurreikusten da, hura beteko dela bermatzeko behar diren kontrolak ezarrita. 

5.28. taula. 4.5. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa 

Politika: 4. ARDATZA.BIRGAITZE EREDU BERRI IRAUNKORRA, SOZIALA, EKONOMIKOA ETA INTEGRATZAILEA 
SUSTATZEA, EUROPAKO GIDALERROEI JARRAIKI 

Helburu orokorra: Irisgarritasun unibertsala bermatzea eta auzo, eraikin eta etxebizitzen egoera orokorra hobetzea. Lau 
urteetan (2013-2016) birgaitzearen arloko 50.000 jarduketa hobetzea lortzea 

Jarduketa-ildoa: 4.5. Etxebizitzaren kalitatea sustatzea 

Helburu espezifikoa:  

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien 
izena: 

Helburu orokorra 
Egin izanaren adierazleak 

(ekintzak/neurriak betetzeari 
lotuak) 

Erdietsitako 
mugarriak 

4.5.A. 
 

Eraikuntzen kalitatea 
kontrolatzeko 
politikarekin jarraitzea 

Kalitatea kontrolatzeko araudia 
indarrean dagoen legeriara 
egokitzea, hura beteko dela 
bermatzeko behar diren kontrolak 
ezarrita. 

Araudia egokitzea eta onartzea 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

 

5.6. 5. ARDATZA: Jenderik gabeko etxebizitzak murriztea 

5.6.1. 5.1. jarduketa-ildoa. Jenderik gabeko etxebizitzak babes-alokairurako baliatzea 

Ardatz honen helburu nagusia da jenderik gabeko etxebizitzen kopurua murriztea eta alokairu 

babestuaren merkatura bideratzea. Bizigune programari esker, hutsik zeuden etxebizitza asko 

alokairuko merkatuan jarri dira azken urte hauetan, baina programaren kostu handiek 

ezinbestekoa egin dute gogoeta, eta etxebizitza eskuratzea ahalbidetuko duten beste formula 

batzuk bilatu behar izan dira, administrazioarentzat kostu txikiagoa dutenak. 
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5.29. taula. 5.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 5. ARDATZA. JENDERIK GABEKO ETXEBIZITZAK MURRIZTEA 

Helburu orokorra: EAEn hutsik dauden etxebizitzen kopurua murriztea. 

Helburu espezifikoa: Bizigune eta ASAP programetan jatorria duten alokairuko etxebizitzak: 8.080 etxebizitza 

Jarduketa-ildoa: 5.1. Jenderik gabeko etxebizitzak babes-alokairurako baliatzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra Adierazlea/Helburua 
Erdietsitako 
mugarriak 

5.1.A. Bizigune Programaren 
eraginkortasuna hobetzea 

Programaren 
eraginkortasuna areagotzea 

Programaren araudia 
aldatzea: Bai/Ez 

Bai 

5.1.B. ASAP programa aztertzea eta 
berrikustea 

ASAP programaren emaitzak 
hobetzea 

ASAP programaren 
araudia aldatzea: 
Bai/Ez 
ASAP programa 
berriaren babespean 
egindako kontratu 
kopurua: 2.330 

Bai 
 
 
30 

5.1.C. Sustatzaileen eta finantza-
erakundeen eskuetan dauden 
jenderik gabeko etxebizitzak 
atzematea. 

Hutsik dauden etxebizitza 
gehiago atzematea 

Sustatzaileekin eta 
finantza-erakundeekin 
izandako harremanak 
Sustatzaileekin eta 
finantza-erakundeekin 
egindako hitzarmenak 

Aribidean 
 
 
Aribidean 

Adierazleak 

JARRAIPENA 2013AN EGINDAKOAK 

Emaitzaren adierazleak (helburu espezifikoa betetzeari lotuak) 

 Bizigune programako alokairuko etxebizitza kopurua 

 Bizigune programan egindako inbertsioa (milioi eurotan) 

 ASAP programako alokairuko etxebizitza kopurua 

 ASAP programan aseguru-polizetan egindako inbertsioa 
(eurotan) 

 
 

5.174 
20,49 

144 
3.591,3 

Efikaziaren adierazleak 

 Bizigune programan alokatutako/aurreikusitako etxebizitza 
kopurua (%) 

 ASAP programan alokatutako/aurreikusitako etxebizitza 
kopurua (%) 

 
95,8 
51,4 

Eraginkortasunaren adierazleak 

 Bizigune programan egindako inbertsioa / alokatutako 
etxebizitza (eurotan) 

 ASAP programan egindako inbertsioa / alokatutako etxebizitza 
(eurotan) 

 
3.960 

132,01 

Inpaktuaren adierazleak (helburu orokorra betetzeari lotuak) 

 Parke babestuaren alokairuaren kuotaren % 

 
% 24,3 

Oharrak: grisez markatuta daude 2013ko ekitaldirako definitutako helbururik ez duten eta aurreikuspenen arabera 2014. 
urtean edo hurrengoetan gauzatuko diren ekintzak. 

5.6.2. 5.2. jarduketa-ildoa. Jenderik gabeko etxebizitzak detektatzeko eta identifikatzeko 
sistemak hobetzea 

5.2. jarduketa-ildoak, bestalde, jenderik gabeko etxebizitzak detektatzeko sistemak hobetzea 

aurreikusten du, horiek alokairuko merkatuan sartzea baita helburua. Horretarako, foru-

aldundiekin eta udalekin batera lan egitea planteatzen da, jenderik gabeko etxebizitzak 

hautemateko metodologia egokia abian jartzeko. Halaber, informazio gehiago lortu nahi da 

jenderik gabeko etxebizitzen egoerari eta ezaugarriei buruz. 
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Azkenik, planak beharrezkotzat jotzen du herritarrak jenderik gabeko etxebizitzak okupatu 

beharraz kontzientziatzeko kanpainak egiten jarraitzea. Horretarako, dibulgazio-materiala 

diseinatzea eta informazio-saioak egitea planteatzen du. 

5.30. taula. 5.2. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 5. ARDATZA. JENDERIK GABEKO ETXEBIZITZAK MURRIZTEA 

Helburu orokorra: EAEn hutsik dauden etxebizitzen kopurua murriztea 

Jarduketa-ildoa: 5.2. Jenderik gabeko etxebizitzak detektatzeko eta identifikatzeko sistemak hobetzea. 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: 
Neurriaren/neurrien 

deskribapen kualitatiboa 
Egin izanaren 
adierazleak 

Erdietsitako 
mugarriak 

5.2.A. Jenderik gabeko etxebizitzak 
detektatzeko ekintzak 
garatzea. 

Foru-aldundiekin eta 
udalekin batera lan egitea, 
jenderik gabeko 
etxebizitzak hautemateko 
metodologia egokia 
identifikatzeko eta abian 
jartzeko. 

Erregistroan 
inskribatutako etxebizitza 
kopurua 
Egindako hobari kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.2.B. Jenderik gabeko etxebizitzen 
karakterizazioa hobetzea 

Jenderik gabeko 
etxebizitzen eraikuntza-
egoera zein den jakitea 
ahalbidetuko duen sistema 
bat diseinatzea eta abian 
jartzea 

Sistema ezartzea 
Eraikuntza-egoera 
ezaguna duten jenderik 
gabeko etxebizitzen 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.2.C. Gizartea kontzientziatzeko 
programak, jenderik gabeko 
etxebizitzak okupatzea 
beharrezkoa dela 
ohartarazteko. 

Dibulgazio-materiala eta 
publizitatea diseinatzea eta 
informazio-saioak egitea 

Jenderik gabeko 
etxebizitza kopurua 
murriztea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.6.3. Etxebizitza hutsak atzematea: Bizigune programa 

2003an abian jarri zenetik, sekulako arrakasta lortu du Bizigune programak. 2013. urtean 5.174 

dira parkea osatzen duten etxebizitzak. Hala ere, ezin ukatuzkoa da programak kostu handia 

duela, sailak bere gain hartzen baitu jabeen eta maizterren errenten arteko aldea. 2013ko 

abenduan, alokairu librearen errentak behera egin duenez, araudia aldatu egin da eta gehieneko 

errentaren muga hileko 600 eurotik 450 eurora jaitsi da. 

5.9. grafikoa. Biziguneren etxebizitza-parkearen bilakaera (2003-2013) 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Etxebizitzen jabeek jasotzen duten batez besteko errenta hileko 601 eurokoa da batez beste 

2013an, Gipuzkoako hileko 581 € eta Arabako hileko 611 € artean. Kontuan izan behar da errenta 

horiek merkatuko balioen gainean kalkulatzen direla, balio horiek hiriburuetan handiagoak direla, 

eta Araban etxebizitzak batez ere Gasteizen kokatzen direla eta Gipuzkoan, aldiz, etxebizitza 

gehienak hiriburutik kanpo daudela. 
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Maizterrek ordaintzen duten batez besteko errentari dagokionez, EAE osorako batez bestekoa 

hileko 257 eurokoa da 2013an, hots, jabeek jasotzen duten batez besteko zenbatekoaren % 43. 

Lurralde historikoei dagokienez, aldea handiagoa da Araban, jabeentzako batez besteko errentarik 

handiena eta maizterrentzako batez bestekorik txikiena erregistratzen baita bertan. 

Azkenik, adierazi beharra dago sailak 2013. urtean Bizigune programara zuzendutako guztizko 

diru-laguntza 20,5 milioi eurokoa dela, hau da, etxebizitza bakoitzerako 3.960 euroko batez 

besteko diru-laguntza guztira. 

5.31. taula. Sailak Bizigune programari atzemandako etxebizitza bakoitzerako emandako batez besteko diru-
laguntzaren zenbatespena 

 
Atzemandako 
etxebizitzak 

Sailaren diru-laguntza 
(milioi eurotan) 

Sailaren batez besteko diru-
laguntza etxebizitza 

bakoitzeko (eurotan) 

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 

Iturria:  Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.6.4. Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekotza-programa: ASAP (Alokairu 
Segurua, Arrazoizko Prezioa) 

Sailak, errentamendu-erregimena bultzatzeko premiaz jabeturik, merkatu libreko etxebizitzen 

alokairurako bitartekotza-programa berri bat jarri zuen abian 2012. urtean, ASAP programa 

izendatu zuena. Bizigune programak arrakasta handia izan duen arren, arestian adierazi den 

moduan, oso kostu handia du sailarentzat. Finantzaketari ezarritako murrizketek, bestalde, 

zailtasun ikaragarriak jartzen dizkiote alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen eraikuntzari. 

5.32. taula. ASAP programaren emaitza nagusiak 

 2012 2013 

 Izena eman duten eragile laguntzaileak 16  16 

 Atzemandako etxebizitzak 56 144 

 Egindako erreserbak 110 1.253 

 Sinatutako errentamendu-kontratuak 3 30 

Iturria:  Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.7. 6. ARDATZA: Administrazioen arteko kudeaketa eta koordinazioa 

5.7.1. 6.1. jarduketa-ildoa: Sektore-politiken arloko koordinazioa areagotzea 

Gogoan izan behar da etxebizitza-politikak sektore anitz hartzen dituela eta bertan 

administrazioaren hainbat mailak eta sozietate publikoek esku hartzen dutela, eta zenbaitetan 

zailtasunak izaten direla sektoreko eragile guztiak koordinatzeko. Horregatik, etxebizitza-

politikaren gaineko koordinazioa hobetuko duten neurriak hartzea (6.1. ildoa), etxebizitza-politika 

kudeatzeko dauden tresnak eta baliabideak optimizatzea (6.2. ildoa) eta herritarren parte-hartzea 

sustatzera bideratutako jarduketak gauzatzea (6.3. ildoa) planteatzen da jarduketa-ardatz 

honetan. 
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5.33. taula. 6.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 6. ARDATZA. ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA 

Helburu orokorra:  

Jarduketa-ildoa: 6.1. Sektore-politiken arloko koordinazioa areagotzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra Egin izanaren adierazleak 
Erdietsitako 
mugarriak 

6.1.A. Erakundeen artean jarduera-
esparru komuna ezartzea 

Etxebizitzaren Plan 
Zuzentzaileak ezarritako 
helburuen betetze-maila 
hobetzea eta gastu publikoa 
murriztea 

Planaren helburuak hobeto 
betetzea 
Koordinazio-bilerak egitea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.1.B. Etxebizitza-politika beste gizarte-
politika batzuekin koordinatzea 

Beste gizarte-politika 
batzuekiko koordinazioa 
hobetzea 

Koordinazio-bilerak egitea 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.1.C. Foru Aldundiekin koordinatuta, 
etxebizitza lortzen laguntzeko 
zerga-eredu berria sustatzea 

Zerga-abantailak handitzea Bilerak egitea eta hartu 
beharreko zerga-neurriak 
aztertzea 
Alokairuaren zerga-
tratamendua aldatzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.1.D. Erakundeen informazio estatistikoa 
homogeneizatzea eta hobetzea 

Informazioa eta datuen 
homogeneizazioa hobetzea 

Datuak biltzeko irizpide 
komunak ezartzea 
Informazioa batera biltzea eta 
eguneratzea ahalbidetuko duen 
sistema 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.7.2. 6.2. jarduketa-ildoa: Tresnak eta baliabideak optimizatzea etxebizitza-politikaren 
gaineko gobernantza berria sortzeko 

Etxebizitza-politikaren kudeaketaren zerbitzurako tresnak eta baliabideak optimizatu nahi ditu 

jarduketa-ildo honek. Horretarako aurreikusten du Orubide Visesan integratzea, finantzaketa 

bultzatzea nazioarteko organismoen eta finantza-erakundeen bitartez, eta etxebizitza babestuak 

inskribatzeko, esleitzeko eta mantentzeko prozesuaren parte diren sail eta administrazio guztien 

kudeaketa eta haien arteko koordinazioa hobetzea. 

5.34. taula. 6.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 6. ARDATZA. ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA 

Helburu orokorra:  

Jarduketa-ildoa: 6.2. Tresnak eta baliabideak optimizatzea etxebizitza-politikaren gaineko gobernantza berria 
sortzeko 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren 
adierazleak 

Erdietsitako 
mugarriak 

6.2.A ORUBIDE zentroa VISESAn 
sartzea 

Visesa eta Orubide 
sozietateak integratzea 

Integrazioa egina 2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.2.B Finantzaketa bultzatzea 
nazioarteko organismoen eta 
finantza-erakundeen bitartez 

Europako finantzaketa 
lortzea 

Nazioarteko 
organismoen eta 
finantza-erakundeen 
finantzaketa lortua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.2.C Babestutako etxebizitzen 
inskripzio-, esleipen- eta 
mantentze-prozesuetan parte 
hartzen duten Sail eta 
Administrazio guztien kudeaketa 
eta koordinazioa hobetzea 

Administrazioentzako eta 
herritarrentzako prozesua 
erraztea 

Herritarrek egin 
beharreko izapide 
kopurua 
Administrazioetatik egin 
beharreko izapide 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 
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5.7.3. 6.3. jarduketa-ildoa: Herritarrek parte har dezaten sustatzea 

Azkeneko jarduketa-ildo hau herritarren parte-hartzea sustatzen zentratzen da, hiru ekintzaren 

bitartez: herritarrak hobeto informatzeko elkarguneak bultzatzea; informazioaren eta 

komunikazioaren teknologien erabilera sustatzea; eta Etxebizitza Sailburuordetzak garatutako 

jarduketak argitaratzea eta ezagutzera ematea. 

5.35. taula. 6.1. jarduketa-ildoa ebaluatzera bideratutako jarraipena egiteko fitxa teknikoa. 

Politika: 6. ARDATZA. ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA 

Jarduketa-ildoa: 6.3. Herritarrek parte har dezaten sustatzea 

Nomen-
klatura 

eta 
neurria: 

Neurriaren/neurrien izena: Helburu orokorra 
Egin izanaren 
adierazleak 

Erdietsitako 
mugarriak 

6.3.A Elkarguneak sortzea herritarrak 
hobeto informatzeko 

Herritarrekiko komunikazioa 
hobetzea 

Egindako elkarretaratze 
kopurua 
Elkarretaratzeetan 
parte hartu dutenen 
kopurua 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.3.B Herritarrek parte hartzeko 
jardunbide berritzaileetan 
sakontzea 

Herritarren parte-hartzea 
hobetzea 

Herritarren parte-
hartzeak gehitzea 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

6.3.C Etxebizitza Sailburuordetzak 
garatutako zerbitzuak eta 
jarduerak argitaratzea eta 
hedatzea 

Herritarren informazioa 
hobetzea 

Jendearen eskueran 
jarritako argitalpen 
kopurua (formatu 
digitalean edo 
paperean). 

2014rako 
aurreikusitako 
ekintza 

5.8.  Sailaren beste jarduketa batzuk 

5.8.1. Etxebizitza babestuen eraikuntza 

EAEn 2013an eraikitzen hasitako etxebizitza babestuen kopuruak (2.032 etxebizitza) behera egin 

du berriz ere (2012an baino % 16 gutxiago); hori izan da 2000. urteaz geroztik analizatutako 

seriean izan den bolumenik txikiena. Azken urtean bere horretan jarraitzen dute etxebizitza 

berriak eraikitzeko baldintza txarrek, eta eskariak atxikita jarraitzen du, krisialdiaren, lan-

ziurgabetasunaren eta finantza-murrizketen agertokian geldiarazita. 

Dena den, gogoan izan behar da merkatu librea ere egoeraren eraginpean egon dela eta 2013an 

berdindu egin direla segmentu librean eta babestuan eraikitzen hasitako etxebizitzak. Emaitza 

horrek islatzen du zer-nolakoa izan den premia handiena duten kolektiboentzat arrazoizko 

prezioko etxebizitzak abian jartzeko egin den ahalegina. Amaitutako etxebizitza publikoei 

dagokienez, 2013. urtean merkatu babestuaren kopurua 1.842 unitatekoa izan da eta merkatu 

libreak 3.994 etxebizitza amaitzea lortu du. 
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5.10. grafikoa. Eraikitzen hasitako etxebizitzen bilakaera, edukitze-erregimenaren arabera 

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. 

5.11. grafikoa. Eraikitzen hasitako eta amaitutako etxebizitzen bilakaera (2000-2013). 

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK 

 
ETXEBIZITZA LIBREAK 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Sustapen Ministerioa. 

5.8.2. Alokairua ordaintzeko laguntzak 

 Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema a)

Alokairua ordaintzeko laguntzak 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen ekintzetan 

halakotzat jasota ez badaude ere, helburu kuantitatibo globalen taulan sartu dira (25.100 hartzaile 

2013ko ekitaldiaren itxieran). 

i) Etxebizitzaren prestazio osagarria 

Etxebizitzaren prestazio osagarria 25.897 lagunek hartzen zuten 2013ko abenduan. Beraz, % 18ko 

igoera izan da 2012ko abenduko onuradun kopuruaren aldean. 2013an emandako laguntzen 

guztizko zenbatekoa 76,03 milioi eurokoa izan da (2012an baino % 7 gehiago). 
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5.12. grafikoa. Etxebizitzaren prestazio osagarria jasotzen duten pertsonen hileko bilakaera (2011-2013). 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

ii) Gurasobakartasunaren subsidioa 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsonek (62.817 hartzaile 2013ko abenduan 

EAEn) gurasobakartasunaren subsidioa ere jaso dezakete. Hain zuzen, Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errentaren % 6,4ko laguntza da. 2013ko ekitaldiaren itxieran, gurasobakartasunaren subsidioa 

jasotzen zuten 8.626 lagun zeuden guztira (2012ko abenduan baino % 14 gehiago). 

5.13. grafikoa. Gurasobakartasunaren subsidioa jasotzen duten lagunen hileko bilakaera 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

iii) Gizarte Larrialdietako laguntzak 
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5.14. grafikoa. Etxebizitza alokatzeko Gizarte Larrialdietako 
Laguntzetan egindako guztizko gastuaren 
garrantzia (2013) 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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estaltzera bideratu zen. EAE osoan 6.058 laguntza kontabilizatu ziren guztira, 6,58 milioi euroko 

guztizko zenbatekoaz. Batez besteko laguntza 1.085 eurokoa izan da, Arabako 1.067 euroren eta 

Gipuzkoako 1.105 euroren artean. 

 Emantzipatzeko Oinarrizko Errenta b)

Emantzipatzeko Oinarrizko Errentaren programa ezabatu egin zen 2011ko abenduan. Dena den, 

ordu arte eskatu zutenek laguntza jasotzen jarraitu ahal izan dute, 2012ko uztailean emandako 

zenbatekoa murriztu bazen ere (hileko 210 eurotik 147 eurora). 

Alokairu-erregimeneko etxebizitza bat eskuratu duten eta urtean 22.000 euroko diru-sarrerak 

gainditzen ez dituzten 22 eta 30 urte bitarteko gazteei bideratzen zaie programa. 2013ko 

abenduan 2.109 hartzaile zeuden Euskal Autonomia Erkidego osoan, hots, 2012ko hartzaileen 

(3.997) erdiak eta 2011ko hartzaileen (6.576) herenak ia. 

 Diruz lagundutako alokairuko parkearen zenbatespena c)

Atal honetan zehar egiaztatu ahal izan dugunez, laguntza-bolumen handia dago alokairua 

ordaintzera bideratuta. Oro har, egindako zenbatespenen arabera, laguntzak 90 milioi eurotik 

gorakoak izan dira 2013an, eta 34.064 hartzaile izan dituzte guztira. 

5.36. taula. EAEn diruz lagundutako alokairuko parkearen zenbatespena (2013) 

 Hartzaileak/Laguntzak Alokairuko guztizko 
parkearen gaineko % 

Guztizko gastua 
(eurotan) 

Emantzipatzeko Oinarrizko Errenta 2.109 2,5 3.720.276 

Etxebizitzaren Prestazio Osagarria 25.897 30,5 76.027.239 

Gurasobakartasunaren subsidioa* 8.073 9,5 4.812.652 

Gizarte Larrialdietako Laguntzak 6.058 7,1 6.576.050 

Guztira 34.064 40,1 91.136.217 

* Gurasobakartasunaren subsidioaren hartzaileak Etxebizitzaren Prestazio Osagarriaren barruan daude. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. 

5.8.3. Etxebizitzen finantzaketa 

Kreditu-erakundeek etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan babes daitezkeen jarduketetarako 

emandako mailegu kualifikatuen finantza-baldintzak aldian behin arautzen dira Eusko 

Jaurlaritzaren Dekretu bidez. 

2013an Lan eta Gizarte Politiketako Sailak guztira 551 mailegu onartu zituen, 70 milioi euroko 

guztizko kopuruarekin. Urtean 555 mailegu formalizatu ziren, eta 79,3 milioi euroko zenbatekoa 

finantzatu zen. 
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5.15. grafikoa. 2013an onartu eta formalizatutako maileguak 

MAILEGU KOPURUA MAILEGUEN ZENBATEKOA (milioi €) 

551 onartuak 555 formalizatuak 70 M€ onartuak 79 M€ formalizatuak 

 
 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Emandako maileguen kopuruari erreparatuz, etxebizitza erosteko eragiketak izan dira eragiketen 

gehiengoa, hain zuzen ere: 2013an onartutako maileguen % 55 (302) eta formalizatutako 

maileguen % 57 (318 mailegu). Bestalde, finantzaketa kualifikatua etxebizitza birgaitzera zuzendu 

da, onartutako maileguen % 44 (244) eta formalizatutakoen % 42 (231). 

Maileguen kopuruari erreparatuta, emandako finantzaketaren zatirik handiena etxebizitza 

erostera  (2013an onartutako zenbatekoaren % 46 eta formalizazioen % 42) eta etxebizitza 

sustatzera  (onartutako zenbatekoaren % 44 eta formalizazioen % 49) zuzendu da. 

5.16. grafikoa. Emandako mailegu formalizatuen xedearen bilakaera 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Finantza-hitzarmenaren esparruan bederatzi finantza-erakundek kredituak eman dituzten arren, 

kreditu horiek batez ere bi erakundetan metatzen direla ikus daiteke. Hartara, eskura ditugun 

datuen arabera, BBVA erakundeak metatzen du emandako finantzaketaren zatirik handiena, 

2013an guztira onartutako zenbatekoaren % 57 (40,1 milioi euro) eta urtean formalizatutakoaren 

erdia (39,9 milioi euro). 

Bigarren, Kutxabank erakundeak onartutako zenbatekoaren % 30 hartzen du (20,7 milioi euro), 

eta formalizatutakoaren laurden bat  (20 milioi euro). Gainerako erakundeek askoz ere zenbateko 

apalagoan hartzen dute parte finantza-hitzarmenaren esparruan babes daitezkeen jarduketen 

finantzaketan. 

5.8.4. Eraikal programa 

Oro har, orain arte abian jarritako Eraikal programaren hamahiru deialdietan guztira diruz 

lagundutako 1.363 proiektu erregistratu dira eraikuntzen kalitatea hobetzeko. Azken deialdia, 

Eraikal-13, 2011n hasi eta 2013ko abenduan amaitu zen. Deialdi horretan 916.637 euroko 
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guztizko zenbatekoa bildu zuten laguntzak esleitu ziren 166 proiektu egiteko. Proiektu horiek 

honako lurralde-banaketa hau dute: Bizkaiak % 56 hartzen du, Gipuzkoak % 28 eta Arabak 

gainerako % 16a. 

5.37. taula. Eraikal programak diruz lagundutako proiektuak* 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA 

Eraikal 1 36 32 147 215 

Eraikal 2 1 15 84 100 

Eraikal 3 21 31 56 108 

Eraikal 4 20 42 117 179 

Eraikal 5 25 42 47 114 

Eraikal 6 43 60 113 216 

Eraikal 7 9 45 83 137 

Eraikal 8 13 127 95 235 

Eraikal 9 9 82 36 127 

Eraikal 10 8 146 49 203 

Eraikal 11 9 106 63 178 

Eraikal 12 17 115 53 185 

Eraikal 13 27 96 43 166 

GUZTIRA 238 936 989 1.363 

* K-21 Ereduko parte-hartzeak ez dira kontuan hartu. 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.8.5. Laneko segurtasuna eraikuntzan 

2005. urtean, sailak eta VISESAk akordio bat sinatu zuten –hitzarmen bidez ezarria– sektorean 

ordezkaritza gehien duten sindikatuekin. Akordio horren bidez, lan-baldintza egokiak ahalbidetzen 

dituzten irizpideak eta jarduketak finkatzen dira. Ekimen horren emaitzak oso positiboak izan dira 

eta oso lagungarriak izan dira herri-lanetan istripu kopurua murrizteko; izatez, obren osotasunean 

erregistratutako istripu kopurua baino askoz ere txikiagoa izan da. 

Hain zuzen ere, 5.51. grafikoan ikus daitekeen moduan, urteetan laneko ezbehar-tasa baxuagoa 

izan da sailak eta VISESAk egindako lanetan, eraikuntzaren sektoreko gainerako eragileekin 

alderatuta, nahiz eta, oro har, ezbehar-tasak beheranzko bideari ekin dion sektorean egiten diren 

obra guztiak batera hartuta. 

5.17. grafikoa. Laneko ezbehar-tasaren eraginaren indizea eraikuntzaren sektorean 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

5.8.6. Lurzorua azalera-eskubidean saltzea 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen sustapenerako baliabide ekonomikoak sortzeko 

helburuarekin, eraikitako etxebizitzen lurzorua azalera-eskubidearen erregimenpean saltzeko 

aukera planteatzen da. Aldi berean, neurri horrekin jabeek ez diote aurre egin beharko azalera-
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eskubidea iraungitzen denean gertatzen den etxebizitzaren etorkizuneko galerari. 2013. urtean 

egin zen eraikitako higiezinen lurzorua azalera-eskubidean erosteko laugarren deialdia (azkena). 

Lau deialdietan, arestian adierazitako etxebizitza horiei dagozkien jabekideen erkidegoetan 

dauden merkataritza-lokalen eta lotu gabeko eranskinen titularrek lurzoruaren jabetza eskuratu 

ahal izango dute. 

Lau deialdiak batera hartuta, 4.159 jabek lortu dute lurzoruaren erosketa gauzatzea. Lurzoru-

erosketaren mende izan diren elementu guztien banaketa geografikoa hau da: Bizkaian 

guztizkoaren % 51 metatzen da, Gipuzkoan % 36 eta Araban gainerako % 13a. 

5.18. grafikoa. Azalera-eskubideko eraikinetako lurzoruaren balizko erosleak, eskaerak eta erosleak. 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
 

5.38. taula. Egindako lurzoru-erosketak, jabetzako elementu motaren arabera. Lau fase guztira. 

Elementu mota 
Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % 

Etxebizitzak 474 88,9 1.270 59,7 1.084 72,3 2.828 68,0 

Garajeak 43 8,1 677 31,8 271 18,1 991 23,8 

Trastelekuak 2 0,4 49 2,3 14 0,9 65 1,6 

Lokalak 14 2,6 130 6,1 131 8,7 275 6,6 

ELEMENTUAK GUZTIRA 533 100,0 2.126 100,0 1.500 100,0 4.159 100,0 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

5.39. taula. Lurzoruaren salmentagatik lortutako guztizko sarrerak 

 
Lurzoruaren 

prezioa 
BEZa Prezioa + BEZa Gastuak 

I. fasea 14.791.153,2 2.526.700,9 17.317.854,10 1.733.414,2 

II. fasea 14.009.193,2 2.521.654,7 16.530.847,90 1.427.496,1 

III. fasea 8.675.877,2 1.704.939,7 10.380.816,90 792.730,7 

IV. fasea 4.043.534,3 819.660,1 4.863.194,40 333.126,0 

GUZTIRA 41.519.757,9 7.572.955,4 49.092.713,30 4.286.767,0 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
 

5.40. taula. Lurzoruaren salmentagatik lortutako guztizko sarrerak, elementu motaren arabera 

 
Salerosketa 

kopurua 
Lurzoruaren 

prezioa 
Prezioa + BEZa Gastuak 

Etxebizitza 2.828 36.284.059,2 42.869.180,2 3.455.773,2 

Garajea 991 1.908.489,8 2.261.123,4 606.496,1 

Trastelekua 65 50.300,2 59.898,5 52.328,5 

Lokala 275 3.276.908,7 3.902.511,2 172.169,2 

GUZTIRA 4.159 41.519.757,9 49.092.713,3 4.286.767,0 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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 JARDUKETEN KOSTU EKONOMIKOAREN ADIERAZLEAK 6.

6.1. Sailak eta sozietate publikoek erabilitako baliabide ekonomikoak 

2013an etxebizitzara zuzendutako aurrekontua aurreko bi urteetan ikusitakoaren antzeko mailan 

mantendu da, baina aurreko etapako (2006-2010) aurrekontuen oso azpitik egon da. Zehazki, 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Taldearen guztizko gastu bateratua, hots, Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Sailak eta hari atxikitako VISESA eta Alokabide sozietate publikoek etxebizitzan 

egindako gastuen multzoa, 250 milioi eurokoa izan zen 2013an, hau da, 2012ko aurrekontua (238 

milioi euro) baino % 5 handiagoa. 

Zuzeneko inbertsioek guztizko gastuaren % 42 hartu dute (104,1 milioi euro), kapital-

transferentziek eta kapitaleko diru-laguntzek % 38 (93,9 milioi euro) eta gastu arruntak % 21 (52,5 

milioi euro). 

Analisia sailaren gastuetan zentratuta, egiazta daiteke, joan den urtean izandako igoera 

garrantzitsuaren ondoren, berriz ere atzerakada izan dela Etxebizitza programaren gastuen 

likidazioan. 

Hala, Etxebizitza Sailak 2013an gauzatutako gastuaren maila 126 milioi eurokoa izan da, hots, 

2012. urteko gastua (145 milioi euro) baino % 13 txikiagoa, baina 2011n izandakoa (123 milioi 

euro) baino handixeagoa). Bestalde, ez da ahaztu behar 2013ko aurrekontua sailak 2009an 

erdietsi zuen gauzatze historiko handiena (207 milioi euro) baino % 39 txikiagoa dela. 

Bestalde, sozietate publikoen gastua aurreko urtean gauzatutakoaren maila bertsuan mantendu 

da. Zehazki, 2013ko zenbatekoa 145 milioi eurokoa izan da eta aurreko urtean 144 milioi eurokoa 

izan zen (2012koa baino % 1 gutxiago). 

Kapital-eragiketen banaketari dagokionez, eta izaera instrumentalak bultzatuta, sozietateetan 

inbertsio-osagaiak gora egin duela hautematen da, eta sailaren gastuen kapituluan pisu handiagoa 

hartu du kapital-transferentzien eta kapitaleko diru-laguntzen kapituluak. Gauzak horrela, eta 

sailaren kasuan, zuzeneko inbertsioak gauzatutako guztizko gastuaren % 17 izan diren bitartean, 

sozietateetan inbertsioen kapitulua gauzatutako guztizkoaren % 57ra arte iritsi da. 
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6.1. grafikoa. Etxebizitzan egindako guztizko gastuaren bilakaera (2001-2013). 

ETXEBIZITZA TALDEAREN GUZTIZKO GASTUAREN BILAKAERA* 

 

SAILAREN GASTUAREN BILAKAERA 

 

VISESAREN ETA ALOKABIDEREN GASTUAREN BILAKAERA** 

 

 * Etxebizitza Taldearen guztizko gastuan, kontuan izan behar da ez dela zuzeneko batuketa egiten; aitzitik, ezabatu egiten dira 
Biziguneren baterakuntza eta eroslehentasunak eta sailak VISESAri sustapenerako emandako diru-laguntzak. 

 ** 2011. urteaz geroztik, hori baita Alokabideren publifikazioaren eta, ondoren, EASPren xurgatze bidezko fusioaren urtea, 
VISESA+ALOKABIDEri dagozkion datuak. 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. 

6.2. Lurzorua lortzeko eta urbanizatzeko kostua 

Babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko lurzorua lortzeko eta urbanizatzeko kostua etxebizitzako 

6.432 eurokoa izan zen batez beste 2013an. Balio hori 2012an erregistratutako batez bestekoa 

(12.813 euro/etxebizitza) baino nabarmen txikiagoa da. Bilakaeraren analisiak gorabehera 

handiak erakusten ditu erregistratutako batez bestekoetan. Gorabehera horiek neurri handiagoan 

erantzuten diote sustapen bakoitzaren kasuistikari portaera-jarraibide bereiziei baino. 6.4. taulan 

ikus daiteke datuen aldakortasun handia, etxebizitza motaren, eskuratzeko erregimenaren eta 
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sustatzailearen arabera; edonola ere, lehentxeago aditzera eman den bezala kasuistikak 

markatzen du desberdintasuna. 

6.1. taula. Lurzorua lortzeko eta urbanizatzeko batez besteko kostuaren bilakaera 

(euro/etxebizitza) 

KONTZEPTUA 
2002-2005 
batez beste 

2006-2009 
batez beste 

2010 2011 2012 2013 

Etxebizitza mota       
Babes ofizialeko etxebizitzak 10.125 14.613 6.522 8.075 16.853 6.152 

Sozialak 8.923 13.583 2.925 5.789 8.360 6.873 

Eskuratzea       
Alokairua 5.328 14.298 2.104 2.799 7.873 6.420 

Salmenta / Azalera-eskubidea 11.510 14.237 6.933 9.070 16.681 6.466 

Sustatzailea       
Itundua: Saila/Pribatuak 8.826 17.951 11.185 12.140 0 6.718 

Saila 13.806 16.826 12.422 16.784 7.104 17.061 

Saila. VISESA 7.802 12.366 2.411 5.999 17.782 3.832 

Batez besteko kostua 9.455 14.130 4.624 7.412 12.813 6.432 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

6.3. Sustatutako etxebizitzak eraikitzeko kostua, sustatzailearen arabera 

6.3.1. Sailaren etxebizitzak eraikitzeko kostua 

Sailaren etxebizitzak eraikitzeko kostua 2013an etxebizitzako 106.880 eurokoa izan zen batez 

beste. Balio hori txikixeagoa izan zen (2012an baino % 4,8 gutxiago), baina aurreko bi urteetako 

batez bestekoen antzeko magnitudekoa. 

Sailak berak sustatutako etxebizitzak eraikitzeko kostua handixeagoa da, baina aldeak aurreko 

urteetan antzemandakoak baino txikiagoak dira. Zehazki, sailak sustatutako etxebizitzen kostua 

etxebizitzako 113.450 eurokoa da batez beste, sustapen itunduen batez bestekoa etxebizitzako 

109.065 eurokoa eta VISESAk sustatutakoena etxebizitzako 104.451 eurokoa. 

Azpimarratzekoa da normalean Sailaren sustapenen kasuan handiagoak izaten direla zailtasunak 

eta, kasu askotan, hiri-berroneratzeko esku-hartze integralak garatu behar izaten direla. Horrelako 

esku-hartzeak gizarte-balio handiagoko esku-hartzeak dira, baina, aldi berean, inpaktu ekonomiko 

handikoak ere badira. 

Azkenik, etxebizitza mota kontuan hartuta, babes ofizialeko etxebizitzen modalitateak eraikitzeko 

kostu nabarmen handiagoa du (124.289 euro/etxebizitza) etxebizitza sozialen batez bestekoak 

baino (86.124 euro/etxebizitza). 

6.2. taula. Sailaren etxebizitzak eraikitzeko batez besteko kostuaren bilakaera 

Euro/etxebizitza 
2002-2005 
batez beste 

2006-2009 
batez beste 

2010 2011 2012 2013 

Etxebizitza mota       
Babes ofizialeko etxebizitzak 74.655 99.921 121.890 122.690 114.588 124.289 

Sozialak 83.142 111.888 107.324 98.752 109.853 86.124 

Eskuratzea       
Alokairua 82.848 106.863 101.545 92.344 103.942 102.579 

Salmenta / Azalera-eskubidea 76.305 102.897 125.805 124.160 118.910 135.581 

Sustatzailea       
Itundua: Saila/Pribatuak 63.653 101.461 126.763 120.223 122.830 109.065 

Saila 92.631 140.660 152.274 162.671 140.455 113.451 

Saila. VISESA 76.440 99.452 107.635 111.694 99.254 104.451 

Batez besteko kostua 78.877 103.237 114.206 115.750 112.336 106.880 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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6.3.2. VISESAren etxebizitzak sustatzeko kostua 

VISESArekin izenpetutako programa-kontratuei esker 628 etxebizitza berri sustatu ziren 2013. 

urtean, 82,8 milioi euroko guztizko kostuarekin. VISESAk jasotako guztizko diru-laguntza 3,7 milioi 

eurokoa izan zen. 

Etxebizitzako kostuari dagokionez, 2013an etxebizitzako 131.869 eurokoa izan zen batez beste. 

Horrenbestez, 2011n sustatutako etxebizitzen batez besteko kostua baino % 9 txikiagoa izan da, 

baina 2010eko sustapenetan antzemandako balioaren antzekoa. Horren inguruan, gogoan izan 

behar da etxebizitza kopuru txikiak sustatzeak –hori izan zen 2011ko ekitaldiko kasua– etxebizitza-

bolumen handiagoak eraikitzeak baino kostu handiagoak ekartzen dituela beti eskala-

ekonomiaren ondorioz. 

Halaber, VISESAk 2013an jasotako diru-laguntza (5.870 euro/etxebizitza) 2011koa (8.333 

euro/etxebizitza) baino txikiagoa izan zen, baina 2010ean jasotakoaren antzeko mailakoa (6.607 

euro/etxebizitza). 

6.3. taula. VISESAren sustapenen kostua eta diru-laguntza 

(mila eurotan) 

KONTZEPTUA 
2002-2005 
batez beste 

2006-2009 
batez beste 

2010 2011 2013 

 Programa-kontratuen etxebizitza kopurua 1.324 1.589 1.333 42 628 

 Sustapenen kostua guztira 135.464,5 186.991,6 174.939,6 6.117,4 82.813,47 

 Programa-kontratuen diru-laguntzak  16.912,6 20.615,8 8.806,8 350,0 3.686,37 

*2012an ez zen izan VISESAren sustapenetako programa-kontratu berririk 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

6.4. Alokairua sustatzeko politiken kostua 

6.4.1. Alokairuko etxebizitzak sustatzeko laguntzak 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen sustapena bultzatzeko, sailak, eragile sustatzaile gisa 

jarduteaz gainera, diruz laguntzeko politika garatzen du eta laguntzak ematen dizkie beste eragile 

batzuei etxebizitzak alokairu-erregimenean sustatzeko. 

2013ko ekitaldian laguntza bakar bat eman da alokairu-erregimeneko 22 etxebizitza babestu 

eraikitzeko. Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 880.000 eurokoa izan da eta subsidioak 

916.957 eurora iritsi dira. 

6.4. taula. Alokairua sustatzeko laguntzen bilakaera (2010-2013) 

(eurotan) 

 Diru-laguntzak Subsidioak Laguntzak guztira 

2010 17.489.000 11.872.821 29.361.821 

2011 3.177.000 942.117 4.119.117 

2012 19.014.000 14.101.675 33.115.675 

2013 880.000 916.957 1.796.957 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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6.4.2. Alokabiderentzako laguntzak  

 Errentamendu babesturako erosteko laguntzak a)

Etxebizitza Sailak 2013an etxebizitzak erosteko eta errentamendu babestuan jartzeko Alokabideri 

emandako diru-laguntza 38,2 eurokoa izan da oro har. Balio hori orain arte antzemandakoa baino 

askoz ere handiagoa da, eta 2013an erosketa-eragiketak osotasunean estali izanaren emaitza da 

(eta ez zati bat bakarrik, erosketa-prezioaren gainerakoa banku-maileguekin osatu baita). Esan 

beharra dago hasierako aurrekontua 8,5 milioi eurokoa zela. 

6.5. taula. Etxebizitza Sailak Alokabideri eta EASPri emandako diru-laguntza 

(milioi eurotan) 

KONTZEPTUA 
2002-2005 
batez beste 

2006-2009 
batez beste 

2009 2010 2011 2012 2013 

Alokabide 1,5 6,5 5,9 2,8 4,8 5,3 38,2 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 Alokairua kudeatzeko laguntzak b)

Aurreko atal batean aztertu den bezalaxe, Alokabidek bere parkea kudeatzeaz gain, Etxebizitza 

Sailaren jabetzako etxebizitzak ere kudeatzen ditu, baita udalen eta sustatzaile pribatuen beste 

etxebizitza batzuk ere; 11.419 etxebizitza kudeatu ditu guztira. 

Etxebizitza Sailak Eusko Jaurlaritzaren 2.817 etxebizitzak kudeatzeko diru-laguntza ematen dio 

Alokabideri. 2013an diru-laguntza hori kudeatutako etxebizitzako 728 eurokoa izan zen. 

6.6. taula. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzak kudeatzeko Sailak Alokabideri ematen dion diru-laguntzaren 
bilakaera 

 Sailaren diru-laguntza Sailaren etxebizitzak 
Kudeaketa bakoitzeko batez 

besteko diru-laguntza 

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 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

6.4.3. Bizigune programarako laguntzak 

Etxebizitza Sailak Bizigune programari emandako diru-laguntza 20,49 milioi eurora iritsi da 

2013an. 2013ko ekitaldiaren amaieran, programak 5.174 etxebizitza mobilizatu ditu 

errentamendu babestuan jartzeko. Datu horiek kontuan izanik, sailaren batez besteko diru-

laguntza etxebizitzako 3.960 eurokoa da. 
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6.7. taula. Etxebizitza Sailak Bizigune programari atzemandako etxebizitza bakoitzerako emandako batez 
besteko diru-laguntzaren zenbatespena 

 Atzemandako etxebizitzak 
Sailaren diru-laguntza 

(milioi eurotan) 

Sailaren batez besteko 
diru-laguntza etxebizitza 

bakoitzeko (eurotan) 

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 4.511,9 

2013 5.174 20,49 3.959,6 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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 ADIERAZLEEN LABURPENA 7.

7.1. Egin izanaren adierazleak 

7.1. taulan 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen esparruko etxebizitzaren alorreko 

adierazle nagusiak biltzen dituen laburpena aurkezten da. 

7.1. taula. 2013ko ekitaldian 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen esparruan etxebizitzaren 
alorrean egindako jarduketen adierazleen laburpen-taula eta aurreko planaren jarduketekiko 
konparazioa (I) 

Adierazlea 2010 2011 2012 2013 

Hasitako etxebizitza babestuak guztira (etxebizitza kopurua) 4.950 4.540 2.420 2.032 

Hasitako alokairuko etxebizitzak 952 780 111 79 

Hasitako salerosketako / azalera-eskubideko etxebizitzak 3.998 3.760 2.309 1.953 

Alokairuko sustapenetarako diru-laguntzak (etxebizitza kopurua) 701 117 638 22 

Alokairuko etxebizitzak 666 96 398 22 

Alokairuko zuzkidura-bizitokiak 32 21 240 0 

Landa-eremuko alokairua 3 0 0 0 

Alokairuko sustapenetarako diru-laguntzak (milioi €) 17,49 3,18 19,01 0,88 

Alokairuko etxebizitzak 17,13 2,89 9,41 0,88 

Alokairuko zuzkidura-bizitokiak 0,16 0,29 9,60 0,0 

Landa-eremuko alokairua 0,20 0,00 0,00 0,0 

Alokairuko sustapenetarako subsidioak (milioi €) 11,87 0,94 14,10 0,0 

JARDUKETA BABESGARRIETARAKO EMANDAKO MAILEGUAK     

Mailegu kopurua 1.621 631 605 555 

Etxebizitzak sustatzea 21 16 0 4 

Etxebizitzak birgaitzea 780 440 306 231 

Babes ofizialeko etxebizitzak erostea 745 149 273 273 

Etxebizitza erabiliak erostea 64 17 31 45 

Errentamendu babestuan jartzeko erostea 8 5 10 0 

Zuzkidura-bizitokiak 2 0 0 2 

Lurzorua eta urbanizazioa 1 4 0 0 

Maileguen zenbatekoa (milioi €) 287,39 143,57 49,07 79,29 

Etxebizitzak sustatzea 130,25 120,41 0,00 38,73 

Etxebizitzak birgaitzea 6,15 3,26 2,31 1,92 

Babes ofizialeko etxebizitzak erostea 78,37 14,52 28,83 28,83 

Etxebizitza erabiliak erostea 6,61 1,90 3,14 4,69 

Errentamendu babestuan jartzeko erostea 34,86 2,35 19,18 0,00 

Zuzkidura-bizitokiak 6,06 0,00 0,00 5,13 

Lurzorua eta urbanizazioa 25,00 1,13 0,00 0,00 

Alokabidek kudeatutako parkea (etxebizitza kopurua) 9.339 10.172 11.073 11.419 

Parke propioa 2.452 2.677 3.070 3.280 

Eusko Jaurlaritzaren parkea 2.257 2.577 2.697 2.817 

Biziguneren parkea 4.576 4.840 5.150 5.174 

Udalen parkea 57 78 156 148 

Bizigune programa     

Atzemandako etxebizitzak (etxebizitza kopurua) 4.741 4.802 5.102 5.174 

Maizterrekin formalizatutako kontratuak (etxebizitza kopurua) 4.347 4.506 4.661 4.561 

Jabeei ordaindutako alokairuko errenta (€/hil) 580,3 597,5 596,7 600,8 

Maizterrek ordaindutako alokairuko errenta (€/hil) 304,7 302,9 297,2 256,8 

Sailak programari emandako diru-laguntza (milioi €) 22,29 23,15 23,02 20,49 

Emantzipatzeko Oinarrizko Errenta     

Hartzaile kopurua 6.560 6.576 3.997 2.109 

Eskaera kopurua 4.072 3.739 596 0 

Etxebizitza babestuak eraikitzeko erositako lurzorua (etxebizitza kopurua) 1.398 677 269 465 

Eraikal programa     

Diruz lagundutako proiektu kopurua 185 167 --  

Diru-laguntzen guztizko zenbatekoa (milioi €) 1,30 0,92 --  

Etxebizitza babestuen ikuskapenak     

Bisitatutako etxebizitza kopurua 4.657 6.566 3.816 4,680 

Zigorra ezarri zaien kasuen kopurua 89 121 98 51 

Zigorraren batez besteko zenbatekoa (€) 1.873 2.294 2.300 2.326 

Eroslehentasunak eta atzera-eskuratzeak (etxebizitza kopurua) 288 274 169 151 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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7.2. taula. 2013ko ekitaldian 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen esparruan etxebizitzaren alorrean 
egindako jarduketen adierazleen laburpen-taula eta aurreko planaren jarduketekiko konparazioa (II) 

Adierazlea 2010 2011 2012 2013 

ETXEBIZITZAK ETA ERAIKINAK BIRGAITZEA (etxebizitza kopurua) 19.947 16.333 15.529 13.409 

Birgaitzeko diru-laguntzen guztizko zenbatekoa (milioi €) 20,65 15,76 16,98 14,53 

Elementu komunak birgaitzeko partikularrentzako laguntzak 13,70 9,09 9,24 7,30 

Bakarkako elementuak birgaitzeko partikularrentzako laguntzak 1,14 0,84 0,60 0,51 

Auzokideen erkidegoentzako laguntzak 5,80 5,83 7,14 6,71 

Diru-laguntzen zenbatekoa, obra motaren arabera (milioi €)     

1. motako obrak: egitura eta eraikuntza egokitzea 14,66 10,81 9,79 7,77 

2. motako obrak: bizigarritasun-baldintzak egokitzea 0,03 0,04 0,02 0,00 

3. motako obrak: etxebizitzak egokitzea irisgarritasuna hobetzeko 5,32 4,66 5,60 4,53 

4. motako obrak: akabera 0,43 0,25 0,16 0,15 

Inguratzailea -- -- 0,41 1,31 

EITen ordainsariak -- -- 0,99 0,77 

Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko maileguak     

Mailegu kopurua 785 475 291 231 

Emandako maileguen zenbatekoa (milioi €) 5,99 3,55 2,21 1,92 

HIRI BERRONERATZEKO PROGRAMAK     

Irisgarritasun-programa     

Diruz lagundutako proiektu kopurua 147 -- 190 189 

Diru-laguntzen guztizko zenbatekoa (milioi €) 2,16 -- 3,18 1,80 

Hiri-berroneratzeko udalei zuzenean emandako diru-laguntzak (M€) 7,58 0,70 -- -- 

Hiriber programa    -- 

Diruz lagundutako proiektu kopurua 45 -- -- -- 

Diru-laguntzen guztizko zenbatekoa (milioi €) 15,0 -- -- -- 

REVIVE programa    -- 

Diruz lagundutako proiektu kopurua -- -- 7 -- 

Diru-laguntzen guztizko zenbatekoa (milioi €) -- -- 5,12 -- 

ETXEBIDE - ETXEBIZITZAREN EUSKAL ZERBITZUA  --   

Etxebizitza babestua eskatzeko espediente kopurua 86.896 84.376 84.780 86.616 

Alokairuan soilik izena eman dutenen % % 30,7 % 38,2 % 43,6 % 58,1 

Alokairua onartzearen % (alokairua soilik + bereizi gabea) % 69,7 % 75,0 % 78,4 -- 

Alta berriak (espediente kopurua) 14.976 19.061 13.672 7.099 

Bajak (espediente kopurua) 19.137 20.921 16.794 11.696 

Herritarrentzako arreta     

Jasotako kontsulta kopurua 8.166 8.043 7.692 6.462 

Etxebideren webgunearen bisita kopurua 551.073 498.698 513.693 769.067 

Sailaren webgunearen bisita kopurua 154.692 233.749 167.121 177.306 

Bizilagunen webgunearen bisita kopurua 47.913 44.065 35.208 43.442 

Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren webgunearen bisita kopurua 5.640 13.563 16.091 18.359 

Idatzizko komunikazioen kopurua 146.411 172.092 98.096 110.514 

Zuzenean: jasotako dei kopurua 32.252 48.435 35.875 37.666 

Zozkatutako etxebizitzak (guztizko etxebizitza kopurua) 2.252 2.546 1.265  

Etxebideren bitartez zozkatuak 1.434 1.322 517 1.063 

Udalek edo pribatuek Etxebideren zerrendekin zozkatuak 694 750 503  

Udalek beren zerrendekin zozkatuak 124 474 245  

Etxebizitza babestuei uko egin dietenen kopurua 5.788 5.346 4.691 3.411 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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7.2. Laguntzen hartzaileen adierazleak 

7.2.1. Etxebizitzak sustatzeko laguntzen hartzaileak 

Alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen eta zuzkidura-bizitokien sustatzaileek eta 

errentamendu babestuan jartzeko etxebizitza eskuratzen dituztenek funts galdurako diru-

laguntzak jaso ditzakete, baita mailegu kualifikatuak ere, interesak subsidiatuta.  

2013. urtean Bilboko Udal Etxebizitzak erakundea izan da laguntza horien onuradun bakarra; 

guztira 1,8 milioi euro jaso ditu diru-laguntzen eta subsidioen kontzeptupean. 

2012. urtean, laguntza horien hartzaile nagusia Alokabide izan zen, guztizkoaren % 40 hartu 

baitzuen (13,4 milioi euro). 

7.3. taula. Errentamendu babestuko etxebizitzak sustatzeko diru-laguntzen eta subsidioen hartzaileak (2010-
2012). 

2010EKO LAGUNTZEN HARTZAILEAK 

Hartzailea  
Etxebizitza 

kopurua 
Diru-laguntza Subsidioa 

Laguntzak 
guztira 

Etxebizitza 
bakoitzeko 

batez besteko 
laguntza 

2012KO LAGUNTZEN HARTZAILEAK 

Alokairuko babes ofizialeko 
etxebizitzen sustapena 

    
 

Bilboko Udal Etxebizitzak 80 3.440.000 1.904.453 5.344.453 66.806 

Alokairuko etxebizitza sozialen 
sustapena 

    
 

Miguel Imaz, SA 25 675.000 -- 675.000 27.000 

Usurbilgo Udala 1 43.000 -- 43.000 43.000 

Alokabide 292 5.256.000 8.144.297 13.400.297 47.118 

Zuzkidura-bizitokiak      

Tolosako Udala 25 1.000.000 1.285.872 2.285.872 91.435 

Bilboko Udal Etxebizitzak 160 6.400.000 -- 6.400.000 40.000 

Donostiako Etxegintza 55 2.200.000 2.767.053 4.967.053 90.310 

GUZTIRA 638 19.014.000 14.101.675 33.115.675 405.669 

2013KO LAGUNTZEN HARTZAILEAK 

Bilboko Udal Etxebizitzak 22 880.000 916.957 1.796.957 81.678 

Etxebizitza erosteko laguntzak, gero alokairu babestuan jartzeko. 
2009an diru-laguntzaren zatirik handiena jasota zegoen: 1.120.000. Zuzkidura-bizitokien batez besteko diru-laguntza 
bizitokiko 40.000 eurokoa da. 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

7.2.2. Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko emandako diru-laguntzen hartzaileak 

 Birgaitzeko bakarkako laguntzak hartzen dituzten familien ezaugarriak a)

Aurreko atal batean ikusi den moduan, birgaitzeko laguntzen programari esker 13.409 etxebizitza 

erreformatu dira. Epigrafe honetan laguntza horien hartzaile diren pertsonen ezaugarriak 

analizatuko dira.  

Urteko diru-sarrera gordinak kontuan hartuta, hartzaileen % 19 ez dira iristen urteko 9.000 

eurora, % 34k urteko 9.000 eta 15.000 euro gordin arteko diru-sarrerak dituzte, % 35ek urteko 

15.000 eta 21.000 euro artekoak eta gainerako % 12ak sarrera-maila hori gainditzen du. 

Kontuan hartu behar da aipatutako datuak urteko diru-sarrera gordinen datuak direla, eta 

indarrean dagoen araudiak (2006ko abenduaren 29ko Agindua) ezarritako urteko 21.000 euroko 
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gehieneko muga diru-sarrera haztatuei dagokiela, hau da, kontuan hartzen direla diru-sarrerak 

dituzten pertsona guztiak eta familia-unitatea osatzen duen kide kopurua. 

 

7.1. grafikoa. Birgaitzeko laguntzen hartzaileen banaketa, sarrera-mailaren arabera. 

 

LURRALDE HISTORIKOEN ARABERAKO BANAKETA 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Kide bakarreko familien presentzia areagotu egiten da bakarkako erreformen kasuan, 

guztizkoaren % 49ra iristen baita. Halaber, birgaitzeko laguntzen onuradunen artean emakumeen 

presentzia handiagoa da bereizgarri. Ikus 7.4. grafikoa. 

7.2. grafikoa. Birgaitzeko laguntzen hartzaileen banaketa, familiako kide kopuruaren arabera. 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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7.3. grafikoa. Birgaitzeko laguntzen hartzaileen banaketa, sexuaren eta birgaitze motaren arabera 

BAKARKAKO BIRGAITZEA 

 

BIRGAITZE KOMUNITARIOA 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

7.2.3. Irisgarritasun-programako laguntzen hartzaileak 

2013an emandako laguntzen onuradunak 122 udal izan ziren guztira: Arabako 28 udal, Bizkaiko 49 

udal eta Gipuzkoako 45 udal. 

7.4. taula. Udalei eta tokiko erakunde txikiei irisgarritasuna hobetzeko ematea proposatutako diru-laguntzak (2013). 

 Udal kopurua 
Diru-

laguntzen 
kopurua 

Emandako diru-laguntza 

Emandako diru-laguntza 
guztira (€) 

2013. urtea 2014. urtea 

Araba 28 39 228.839 22.884 205.955 

Bizkaia 49 74 697.860 69.786 628.074 

Gipuzkoa 45 76 873.301 87.330 785.971 

EAE 122 189 1.800.000 180.000 1.620.000 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

7.3. Gogobetetasunaren adierazleak 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak inkesta bat egiten du Etxebiden etxebizitza babestuaren 

eskatzaile gisa izena eman duten pertsonen artean. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren arloko 

politikei buruz, izena emateko prozesuei buruz eta beste gai batzuei buruz zer iritzi duten eta 

haien gogobetetze-maila jakin nahi du. Era berean, inkestatutako pertsonek Eusko Jaurlaritzak 

ezarritako hainbat programari eta neurriri buruzko galderak erantzun behar dituzte. 

Eskatzaileek egindako balorazioak erabilgarritasun handikoak dira sailarentzat, egindako 

jarduketak eskatzaileen premietara zein mailatan egokitzen diren eta egokiak diren ebaluatzeko. 

Etxebideren eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren arloko jarduketaren balorazio orokorra 5,79 

eta 4,69 puntukoa da, hurrenez hurren. Udalei emandako puntuazioa, aldiz, txikixeagoa da (4,40 

puntu). Jasotako arreta (7,41 puntu) eta webgunearekiko gogobetetasuna (6,69 puntu) dira 

hobekien baloratu dituzten alderdiak. 
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Aitzitik, etxebizitza-eskatzaileek etxebizitza babestuak esleitzeko prozesuetan eta zozketetan 

jarritako konfiantza txikia nabarmendu behar da, 4,43 puntukoa besterik ez baita ematen dioten 

puntuazioa. 

7.5. taula. Etxebiden izena eman duten pertsonen gogobetetasunaren adierazlea (2010-2013) 

Batez besteko puntuazioa (0-10) 2010 2011 2012 2013 

ETXEBIDEREN BATEZ BESTEKO BALORAZIO OROKORRA  5,80 5,55 5,63 5,79 

EUSKO JAURLARITZAREN BATEZ BESTEKO BALORAZIOA   5,14 5,15 4,79 4,69 

UDALEN BATEZ BESTEKO BALORAZIOA   4,65 4,35 4,45 4,40 

IZENA EMATEKO PROZESUAREKIKO BATEZ BESTEKO GOGOBETETASUNA  6,89 6,14 6,96 6,33 

JASOTAKO ARRETAREN BATEZ BESTEKO BALORAZIOA  7,34 6,87 7,41 7,15 

WEBGUNEAREKIKO BATEZ BESTEKO GOGOBETETASUNA  6,68 6,69 6,49 6,69 

ZOZKETEN ETA ESLEIPEN-PROZESUEN GAINEKO KONFIANTZAREN BATEZ BESTEKO 

MAILA  
4,43 4,46 4,32 4,43 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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 SAILAREN ETXEBIZITZA POLITIKEN EBALUAZIO INTEGRALA 8.

8.1. 2013-2016 Plan Zuzentzailearen helburuen betetze-mailaren ebaluazioa 

Txosten hau Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren etxebizitza-politiken ebaluazio integrala da. 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea sailaren etxebizitzaren alorreko helburuak lau 

urterako definitzen dituen dokumentu estrategikoa da. Dena den, plana 2013ko abenduan onartu 

zenez, planteatzen dituen ekintza asko eta asko 2014. urtetik aurrera gauzatzeko aurreikusita 

daude. 

Beraz, analisi honetan gogoan izan behar da 2012ko abenduan amaitutzat eman zen 2010-2013 

Plan Zuzentzaile zaharretik 2013-2016 Plan Zuzentzaile berrira igarotzeko urtea izan dela 2013ko 

ekitaldia. 

8.1. taulan ikus daiteke Plan Zuzentzailearen 2013. urterako helburu nagusiak zein diren eta 

zenbateraino bete diren. 

Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen aginte-koadroaren helburu kuantitatiboak lau multzo 

handitan sailkatzen dira: etxebizitzak sustatzeko helburuak, birgaitzeko helburuak, lurzoruari 

dagozkion helburuak eta beste jarduketa batzuekin erlazionatutako helburuak. 

Etxebizitza sustatzeko helburua izan da arrakastarik handiena erdietsi duena, 2013ko ekitaldian 

% 116ko betetze-maila lortu baitu, guztira 2.032 etxebizitza eraikitzen hasita. Halaber, emandako 

etxebizitzaren prestazio osagarriek (25.897 unitate, % 103) eta Bizigune programak (5.174 

etxebizitza, % 96) ere erdietsi dute aurreikusitako helburua3. 

Birgaitzearen alorrean gauzatu den jarduketa kopuru handia (13.409) aurreikusitako helburutik 

gertu geratu da baina ez du erdietsi (% 86). Lurzoru-erosketa berriei dagokienez, helburuaren 

% 62 besterik ez da lortu (465 etxebizitza). Aurreikuspenak bete ez dituen beste programa bat 

alokairuko etxebizitzen merkaturako bitartekotza-programa (ASAP) izan da, 144 etxebizitza 

atzematea besterik ez baitu lortu (helburuaren gaineko % 51). 

Etxebizitza berrien sustapenari erreparatuta, Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileak, etxebizitzak 

sustatzeko helburu orokor batzuk ezartzeaz gain, helburu zehatzak ere finkatzen ditu, 

etxebizitzaren edukitze-erregimena, etxebizitzaren tipologia eta eragile sustatzailea kontuan 

hartuta. 

Horri dagokionez, esan behar da salmenta-erregimenak aise gainditu duela aurreikusitako 

helburua (% 163), baina errentamendu-erregimeneko produkzioa oso urria izan dela eta hasieran 

aurreikusitako bolumenaren % 14ra besterik ez dela iritsi. 

Eragile sustatzailea kontuan hartuta, VISESAk (719 etxebizitza, % 144) eta eragile pribatuek (1.053 

etxebizitza, % 132) aise gainditu dute aurreikusitako helburua, saila helburutik hurbil ibili da (208 

etxebizitza, % 83) eta udalak eta udal-sozietateak helburutik oso urrun geratu dira (52 etxebizitza, 

% 26). 

                                                           
3
 % 95etik gorako betetze-maila erdietsitako helburutzat jo da: semaforo berdea aginte-koadroan. % 80 eta % 94 arteko 

betetze-mailari laranja-kolorea esleitu zaio eta % 80tik beherakoari gorria. 
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8.1. taula. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen helburu kuantitatiboak 

Jarduketa kopurua (etxebizitza kopurua) 

Helburuak Egindakoak 

2013-2016 
guztira 

2013 
2013an 

egindakoa 
Betetze-

maila 
Ebaluazioa 

ETXEBIZITZA BERRIAK SUSTATZEKO JARDUKETAK 

Sustapen berriaren helburua guztira 8.000 1.750 2.032 116,1 
 

 

 Alokatzeko etxebizitzak guztira 3.950 550 79 14,4 
 

 

 Saltzeko etxebizitzak guztira 4.050 1.200 1.953 162,8 
 

 

Eragile sustatzailearen arabera      

 Saila 1.150 250 208 83,2 
 

 

 VISESA 2.450 500 719 143,8 
 

 

 Udalak eta Udal Sozietateak 1.000 200 52 26,0 
 

 

 Pribatuak 3.400 800 1.053 131,6 
 

 

ETXEBIZITZAREN ALORREKO BESTE JARDUKETA BATZUK 

Bizigune programa – Hutsik dauden etxebizitzak 
mobilizatzea 5.750 5.400 5.174 95,8 

 

 

ASAP programa – Alokairuko bitartekotza-programa 
berria 2.330 280 144 51,4 

 

 

Etxebizitzak erostea alokatzera zuzentzeko 650 -- -- -- -- 

Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzea alokatzera 
zuzentzeko 650 

-- 
-- -- -- 

Birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko prozesuetan 
sortutako etxebizitza berriak 2.950 -- -- -- -- 

Etxebizitzaren prestazio osagarria 106.100 25.100 25.897 103,2 
 

 

BIRGAITZEKO JARDUKETAK 

Birgaitzeko laguntzak 
73.480 15.580 13.409 86,1 

 

 

 Birgaitze integratua 3.400 400 1.201 300,3 
 

 

 Birgaitze bakartua 69.000 15.000 12.208 81,4 
 

 

 Irisgarritasunerako birgaitzea 1.080 180 189 105,0 
 

 

LURZORUAREN ALORREKO JARDUKETAK 

Lurzoruaren alorreko helburua guztira 
3.000 750 465 62,0 

 

 

 Saila 2.000 500 412 82,4 
 

 

 VISESA 1.000 250 53 21,2 
 

 

JARDUKETAK GUZTIRA 

Jarduketak guztira 
202.910 48.860 47.121 96,4 

 

 

% 95 baino gehiago: berdea. % 80 eta % 94 artean: laranja. % 80 baino gutxiago: gorria. 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileak aintzat hartutako helburuez gain, 2013ko Etxebizitza 

Programan jasotako helburuak ere gogoan izan behar dira. Programa horrek gutxi gorabeherako 

helburu batzuk ezarri zituen, estrategia berriaren zain, nahiz eta hori azkenean 2013ko abendura 

arte ez zen onartu. 

Esan beharra dago helburu horietako asko azkenean 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailean 

integratu zirela. 

8.2. taulan urdinez nabarmendu dira 2013ko Etxebizitza Programak jasotzen dituen eta 2013-2016 

Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen aginte-koadroan berariaz bilduta ez dauden helburuak. 

Zehazki, 2013ko Etxebizitza Programak helburu gisa ezartzen du alokairu-erregimeneko 

etxebizitzen parke publikoa 19.000 unitatera iristea, alokairuko parke publikoak guztizko parke 

babestuaren gaineko % 25eko kuota izan dezan. Alokairuko etxebizitza babestuen parkea 18.129 

unitatekoa da 2013an; horrenbestez, etxebizitza babestuen guztizko parkearen % 24,3 hartzen du. 

Betetze-maila, hortaz, aurreikusitako helburuaren gaineko % 95ekoa izan da. 
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Etxebizitza Programak, bestalde, finantza-hitzarmenen bitartez 60 milioi euro finantzatzeko 

helburua ezartzen du. 2013an formalizatutako maileguen 79 milioi euroek aise gainditzen dute 

ezarritako helburua. 

Etxebizitza Programak, halaber, guztira 7.500 etxebizitza ikuskatzea planteatzen du. 2013ko 

ekitaldian 4.680 etxebizitza ikuskatu dira guztira eta, horrenbestez, aurreikusitako helburua ez da 

erdietsi. Horri dagokionez, esan behar da zigorra ezarri zaien kasuak nabarmen murriztu direla. 

8.2. taula. 2013ko Etxebizitza Programa. 

HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK HELBURUA* 

1. ARDATZA: BALIABIDEAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATZEA ETXEBIZITZA ESKURATZEKO AUKERA 
SUSTATZEKO  

Alokairuko babes publikoko etxebizitzak eraikitzea (hasitako etxebizitza kopurua) 550 

 1. Zuzkidura-bizitokiak eraikitzea 150 

 2. Udalek zuzkidura-bizitokiak eraikitzea 200 

 3. Etxebizitza sozialak eraikitzea 200 

Erosketako babes publikoko etxebizitza berriak sustatzea (hasitako etxebizitza kopurua) 1.200 

 1. Etxebizitza itunduak eraikitzea 500 

 2. Etxebizitza babestuak eraikitzea  700 

Alokairu babestuko parkea dimentsionatzea  

 1. Alokairuko etxebizitzen parke publikoaren kuota guztizko parke babestuaren gainean (%, 2013-12-31n) % 25 

 2. Alokairu babestuko parkearen bilakaera (2013-12-31n alokairuko parke publikoa osatzen duten 
etxebizitzen kopurua) 19.000 

Partikularren etxebizitzen eskaintza alokairuan sustatzea 5.680 

 1. Biziguneren alokairu babestuko parkea osatzen duten etxebizitzen kopurua 5.400 

 2. Bitartekotzapeko etxebizitzen kopurua 200 

 3. Garatu beharreko parke berriak osatzen dituzten etxebizitzen kopurua 80 

Finantzaketa-esparru egoki eta egonkorra ezartzea 60 

 1. Sistemarako finantzaketa, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten kreditu-
erakundeen arteko finantzaketa-hitzarmenen mekanismoaren bidez (milioi eurotan). 60 

2. ARDATZA: BIRGAITZEKO ETA HIRIGUNEAK BERRONERATZEKO POLITIKA BERRIA INPLEMENTATZEA  

 1. Auzoak eraberritzeko eta hiriguneak berroneratzeko jarduketak (onartutako proiektu kopurua) 400 
 2. Irisgarritasun-programa eta oztopo arkitektonikoak ezabatzekoa (planetan eta obretan onartutako 

proiektu kopurua) 180 
 3. Etxebizitzak birgaitzea (adierazlea: diruz lagundutako birgaitutako etxebizitza kopurua = arlo horretako 

administrazio-ebazpenak) 15.000 
3. ARDATZA: LURZORUA KUDEATZEKO POLITIKA AKTIBOA SUSTATZEA  

Lurzorua lortzea (eragileek lortutako lurzoruaren gainean eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzen 
kopurua) 750 

 1. Sailak kudeatutako lurzorua lortzea 500 

 2. Orubide-VISESAk kudeatutako lurzorua lortzea 250 
4. ARDATZA: 2013-2016KO ETXEBIZITZA POLITIKAREN PLANGINTZA ESTRATEGIKOA ELKARLANEAN BULTZATZEA  

 1. Etxebizitza-politikaren plangintza estrategikoa onartzea 1 
5. ARDATZA: ETXEBIZITZA POLITIKAK ERABILGARRI DITUEN BALIABIDEAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA  

 1. Etxebizitzako eta hiri-berroneratzeko politikaren urteko ebaluazioa (txosten kopurua) 5 
 2. Parke publiko babestuaren ikuskapena (2013ko ekitaldian ikuskatutako etxebizitza kopurua)  7.500 
 3. ETXEBIDE - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua. Egindako zerbitzuaren balorazioa, erabiltzaileek eta bezeroek 

egina (adierazlea: gogobetetasuna neurtzeko inkesta, 0-10 balorazio-eskalarekin)  7 
 4. Administrazio elektronikoaren plataformatik kudeatutako etxebizitza-prozesuak (gehitutako prozesu 

kopurua) 4 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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8.2. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren 2013ko ekitaldiko 
etxebizitza-politiken ebaluazio integrala 

Txosten honetan zehatz-mehatz aztertu da Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 2013ko Etxebizitza 

Programa eta 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea betetzeko gauzatu dituen jarduketa eta 

programetako bakoitza. 

Ebaluazio integral hau egin aurretik beste zenbait ebaluazio partzial egin dira jarduketa zehatzen 

gainean: Plan Zuzentzailearen ex ante ebaluazioa, alokairu-politiken ebaluazioa, birgaitzeko 

jardueraren ebaluazioa, finantzaketaren ebaluazioa edo beste kolektibo batzuen ikuspegitik 

egindako hainbat ebaluazio, sailaren etxebizitza-politiken pertzepzioa eta horiekiko 

gogobetetasuna analizatzeko eginak. 

Oraingo honetan Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitza 

Sailburuordetzak garatu dituen etxebizitza-jarduketen osotasunaren ebaluazioaren ikuspegi 

integratua eskaini nahi da. Horretarako, lortutako emaitzen efikazia eta eraginkortasuna, 

laguntzak ekitatez banatzea eta onuradunen gogobetetasuna kontuan hartu dira. 

8.2.1. Estrategiaren diseinuaren ebaluazioa: egokitasuna eta koherentzia 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen estrategia diseinatzeko diagnostiko zorrotza egin 

da. Planak oinarri hartuko duen diagnostiko horretan, egungo krisialdiaren testuinguruan 

etxebizitzaren merkatuan eragina duten aldagaiak kontuan hartu dira eta argi eta garbi 

identifikatu dira planak erantzunen bat eman beharko dien arazo eta premia nagusiak. 

Laburbilduz, hauek dira diagnostikoaren ondorio nagusiak: etxebizitza eskuratzeko zailtasunak 

dituzten gero eta pertsona gehiago; gizarte-bazterketa pairatzeko arrisku handia duten kolektibo 

berriak; alokairu-erregimeneko etxebizitzen eskari handiagoa eta, aitzitik, edukitze-erregimen 

horren eskaintza urria; eta etxebizitzak birgaitzeko premia handiagoak. Hots, etxebizitza-premiek 

nabarmen egin dute gora krisialdi latzaren eta aurrekontu-murrizketa handien testuinguruan. 

Egindako diagnostikoak bost arlo tematikotan biltzen ditu hauteman diren arazoak eta premiak: 

sustapen berria eta lurzoru; jenderik gabeko etxebizitzak; alokairua; etxebizitzak birgaitzea; eta 

administrazioen arteko koordinazioa. 

Nabarmentzekoa da estrategiaren egituraren eta diagnostikoan hauteman diren arazoak eta 

premiak biltzeko erabili diren dimentsioen artean dagoen paralelismoa. 

Diseinuaren ebaluazioa egiterakoan landutako estrategia/arazo matrizeak nabarmentzen du 

estrategia egokia dela eta aukerako orientazioa eman zaiola, zeren diagnostikoan hauteman diren 

arazo guztiak baitaude planak premia/arazo horiei erantzuteko diseinatutako ekintzaren batean 

jasota. 

Hala eta guztiz ere, xehetasunetan sartuta, egiaztatu da kasu batzuetan argi eta garbi definitutako 

helbururik ez izatea oztopoa izan daitekeela erdietsitako emaitzak gero ebaluatzeari begira. 

Bestalde, ezarritako helburu batzuk hirugarrenek erdietsi behar dituzte (udalak, sustatzaile 

pribatuak…), eta horrek hirugarrenekiko mendetasun handiegia erakusten du estrategiaren 

helburuak betetzeko. Gainera, erronka horiek gainditzeko mekanismoak ez daude garbi 

definituta: Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen helburuetan jasota dauden eta hirugarrenek 

gauzatzen dituzten ekintzen jarraipena eta kontrola eta horretarako lankidetza. 
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Diagnostikoak eta estrategiak agerian uzten dute etxebizitza-politikak batez ere lehentasunezko 

kolektiboetarantz bideratu behar direla. Kolektibo horiek araudiak definitzen ditu, baina 

beharrezkotzat jotzen da politika publikoen lehentasunak eta kolektibo bakoitzean espero den 

inpaktua hobeto kotatzea. 

Halaber, barne-koherentzia maila handikoa dela ondorioztatzen da, zeren egiaztatzen baita 

ekintzak eta ildo estrategikoak helburu orokor komunak lortzera bideratuta daudela, eta kasu 

askotan ekintza sinergikoak direla. 

Estrategia oro har nabarmen bideratuta dago alokairu-erregimena bultzatzera, lehentasunezko 

kolektiboei etxebizitza eskuratzeko aukera eskaintzera eta prozesu guztietan eraginkortasuna 

hobetzera. 

8.2.2. Bitarteko ebaluazioa plana gauzatu den lehen urtean 

a) Efikazia 

Efikaziaren adierazleei dagokienez, aurreikusitakoen gainean egindako etxebizitza edo jarduketa 

kopuru gisa definituak, Plan Zuzentzailearen jarduketa-ildoek arrakasta-maila desberdina izan 

dutela egiaztatu da. Hala, Bizigune programak eta alokairua ordaintzeko zuzeneko laguntzek 

(Etxebizitzaren Prestazio Osagarria) arrakasta handia izan dute, baina alokairu-erregimeneko 

etxebizitza berrien eraikuntzak ez du lortu espero zen hasitako etxebizitzen bolumena. 

Aurreko Plan Zuzentzailea gauzatu zenean antzeman zen alokairu-erregimeneko etxebizitza 

berriak eraikitzeko zailtasun ikaragarriak zeudela eta, horregatik, plan berriak apalagotu egin zuen 

eraikuntzaren helburua. Hala eta guztiz ere, zailtasunek bere horretan jarraitzen dute eta saila 

izan da alokairuko sustapen berriak abian jartzea lortu duen erakunde bakarra, 32 etxebizitza 

sozial eta 47 zuzkidura-bizitoki eraikitzen hastea lortu baitu. 

Puntu honetan, gogorarazi beharra dago, hasitako alokairu-erregimeneko etxebizitza babestu 

berriak alde batera utzita, sailak 11.500 etxebizitza inguruko alokairuko etxebizitza-parkea 

kudeatzen duela Alokabideren bitartez. Horrek kudeaketa-lan itzela egin beharra dakar, txosten 

honetan zehar emandako kopuruek berresten dutena: 90.000 dei baino gehiago, 11.500 

gorabehera tekniko baino gehiago konpondu beharra… 

Lan hori nabarmendu beharra dago beraz, horren bitartez sailak alokairuko parke garrantzitsua 

mantentzen baitu, baliabide ekonomiko urriak dituzten eta/edo gizarte-bazterketa pairatzeko 

arriskuan dauden familiei zuzendua. 

Bestalde, errentamendu babestuko sustapen berriak abian jartzeko zailtasunak izan arren, 

salmenta-erregimeneko etxebizitza-bolumen handia eraikitzen hasi ahal izan da (2.032 unitate), 

merkatu librean eraikitzen hasitako etxebizitza-bolumenaren antzekoa (2.029 etxebizitza). 

Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzeari dagokionez, Bizigune programak oso emaitza onak 

biltzen jarraitzen du, eta atzemandako 5.147 etxebizitzek aurreikusitako helburuaren % 95,8 

ordezkatzen dute. 2013an guztira 20,49 milioi euro bideratu dira programa horretara. 

ASAP programa, bestalde, ez da espero ziren emaitzak lortzen ari hasieran. Izan ere, 2013an 280 

etxebizitza atzematea aurreikusten zen, baina 144 besterik ez dira lortu (helburuaren gaineko 

% 51,4). Azpimarratu beharra dago, alabaina, programan 2014an atzemandako etxebizitzei eta 

etxebizitza-erreserbei buruz erabiltzen diren kopuruen arabera etorkizun irekiagoa izan 
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dezakeela. Ez da ahaztu behar Bizigune programaren hasiera ere ez zela batere erraza izan eta 

programak gaur egun duen arrakasta nabarmentzekoa dela. 

Halaber, Plan Zuzentzaileak hasiera batean aurreikusten zituenak baino zuzeneko laguntza 

gehiago eman dira alokairua ordaintzeko. Zehazki, Etxebizitzaren Prestazio Osagarriak ohiko 

etxebizitzaren alokairua ordaintzeko 76,32 milioi euro bideratu ditu guztira. 2013ko ekitaldiaren 

itxieran Etxebizitzaren Prestazio Osagarriaren 25.897 hartzaile zeuden guztira (helburua: 25.100), 

eta hileko batez bestekoa 23.992 onuradunekoa izan da. 

Arreta birgaitzeko jardueran jarrita, planak ezarritako helburu kuantitatiboen betetze-maila 

aztertzean ikus daitekeenez, arrakasta handia lortu da. Zehazki, 2013ko ekitaldian, etxebizitzak 

eta eraikinak birgaitzeko jarduketak diruz laguntzeko partikularrei bideratutako 14,53 milioi 

euroei esker 13.409 etxebizitza birgaitu dira (helburuaren gaineko % 87). 

Laguntza horiek 248 milioi euro inguruko obra-bolumena mobilizatu dute eta, hartara, oso 

lagungarriak izan dira sektorea eta enplegua mantentzeko. 

Hori partikularrentzako laguntzen programei dagokienez, baina Renove Planak, gainera, beste lau 

programa ditu hiri-berroneratzeari laguntzeko. Laguntza horiek udalek berek ematen dituzten 

laguntzekin osatzen dira askotan eta guztiek batera laguntzen dute hiri-inguruneen irisgarritasuna 

hobetzen. 

Irisgarritasun-programak 1,8 milioi euro eman ditu 2013. urtean laguntzen kontzeptupean, 189 

jarduketa egiteko. Jarduketa horien artean, 37 irisgarritasun-plan eta 152 hobekuntza-obra egin 

dira, hiri-ingurunearen eta eraikuntzen irisgarritasuna bermatzeko.  

Bestalde, REVIVE programak, ondare eraikian esku hartzeko proiektuak lantzeko eta gauzatzeko 

laguntzak ematen dituenak, 7 proiektu lagundu ditu diruz eta guztira 5,2 milioi euroko laguntzak 

eman ditu (1,54 milioi euro 2013. urteari dagozkio). 

Lurzoruaren alorreko jarduketak kontuan hartuta, sailak betetze-maila handia erdietsi du 

etxebizitza babestuak eraikitzeko lurzoru-erosketen bolumenean (% 82), baina VISESA 

aurreikusitako helburutik urrun geratu da (% 21). Ildo horretan, ez da ahaztu behar VISESAk aise 

gainditu duela etxebizitza berriak eraikitzeko helburua, hasieran aurreikusitakoak baino 219 

etxebizitza gehiago hasi baititu 2013an, % 144ko betetze-maila erdietsita. 

Ezin ahaztu dugu, halaber, txosten honetan hainbat aldiz aipatu den moduan, plana 2013ko 

ekitaldiaren itxieran onartu zela eta, horrenbestez, 2014ko ekitaldian egin beharko dela ezarritako 

helburuak lortzeari begira diseinatutako estrategiaren eraginkortasuna zehazkiago baloratuko 

duen ebaluazioa. 

b) Eraginkortasuna 

Atal honetan, Plan Zuzentzailea eraginkortasunaren aldetik ebaluatzen da; hau da, lortutako 

emaitzak zein neurritan diren finantza-baliabideak, giza baliabideak eta baliabide materialak 

egokiro erabiltzearen ondorio aztertzen da. 

Alokairu-erregimeneko etxebizitza berrien eraikuntzari dagokionez, 2013an 1,80 milioi euro 

bideratu ziren diru-laguntzetara eta subsidioetara, eta 12,83 milioi bideratu ziren maileguetara, 

kreditu-erakundeekin egindako finantza-hitzarmenaren esparruan. Etxebizitza bakoitzeko batez 
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besteko laguntza 82.000 eurokoa izan zen 2013an (52.000 eurokoa 2012an eta 35.000 eurokoa 

2011n). 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, bestalde, 20,49 M € bideratu ditu guztira 2013an Bizigune 

programara (23,02 M € 2012an). Hortaz, etxebizitzako batez besteko diru-laguntza urteko 3.960 

eurokoa izan da, hots, 2012an baino % 12 gutxiago batez beste. Azken urteotako joerak erakusten 

duenez, programara bideratutako diru-laguntza atzera egiten ari da pixkanaka, etxebizitza-

parkeak hazten jarraitzen duen aldi berean. Hortaz, programaren eraginkortasuna hobera egiten 

ari dela nabarmentzen du horrek. 

Hala ere, nabarmendu beharra dago inbertsio hori nabarmen handiagoa dela Etxebizitzaren 

Prestazio Osagarriak alokairua ordaintzera bideratutako zenbatekoa baino (urtean 2.947 euro 

Etxebizitzaren Prestazio Osagarriaren hartzaileko). 

ASAP programari dagokionez, 2013an guztira 3.591,3 euro bideratu dira programara. Horri esker, 

guztira 30 etxebizitza jarri ahal izan dira alokairuan. Etxebizitzako batez besteko inbertsioa, hortaz, 

120 eurokoa izan da, beste programetan bideratutako zenbatekoa baino nabarmen txikiagoa. 

Gaur egungo egoera ekonomikoaren eraginez baliabide publikoak urriak dira. Hori dela-eta, inoiz 

baino beharrezkoagoa da bikoiztasunak saihestea eta sistema eraginkorrago bihurtzea, eta, 

horretarako, laguntzak lehentasun handieneko jardueretara bideratu behar dira, bai gizarte-

ikuspegitik garrantzitsuak direlako (gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua), bai etxebizitzen 

egituraren ikuspegitik beharrezkoak direlako (bizigarritasun-arazoak eta osasunerako arriskuak). 

Kontuan hartuta irisgarritasun-programarekin laguntzen diren jarduketek gizartean duten 

garrantzia eta familia onuradunen diru-sarrera urriak, ezinbestekoa da laguntzak eraginkortasunez 

erabiltzea eta lehentasun handieneko beharrei erantzutera bideratzea. 

Etxebizitza-politika publikoen eraginkortasunari dagokionez, azpimarratu beharra dago laguntzen 

den euro bakoitzak 33 euro sortzen dituela produkzio-jarduerari dagokionez. Sailak diruz 

laguntzen dituen politikak ildo horretatik garatu behar dira, modu horretara diruz lagundutako 

euro bakoitzak gizartearentzako onura handiagoa lortzeko eta eraginkortasuna hobetzeko. 

Azkenik, nabarmentzekoa da Plan Zuzentzailea ez dela estrategia zurruna izan behar, premia 

berrietara moldatu behar den baliabidea baizik. Eginkizun hori betetzeko, espero den arrakasta ez 

duten ildoetan erabili ez diren baliabideak beste jarduketa batzuetara bideratzen ditu, horietan 

eskariak hasierako itxaropenak gainditu dituenean. 

 

c) Lurralde-mailako estaldura edo ekitatea  

Plan Zuzentzailearen helburuetako bat da lurralde-mailan estaldura egokia lortzea, hots, ekitate-

irizpideei erantzungo dien etxebizitzen eta laguntzen lurralde-banaketa erdiestea. Aurreko 

etapetan egiaztatu zen etxebizitza babestuaren eraikuntza Arabako lurraldean kontzentratzen ari 

zela, eta aurreko plana ahalegindu zen desoreka hori zuzentzen. 

2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen helburua da eskaria duten herrietan bakarrik 

sustatzea etxebizitza, lurralde-oreka egokia lortu nahi baitu gainera. 
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Eraikuntza berriari dagokionez, esan beharra dago EAEn 2013an eraikitzen hasitako alokairu-

erregimeneko etxebizitzen bolumen urria Gipuzkoan (% 59,5) eta Bizkaian (% 40,5) banatu dela. 

Araban ez da alokairu-erregimeneko etxebizitza babestu bakar bat ere eraikitzen hasi 2013an. 

Horrenbestez, nabarmentzekoa da behintzat, alokairu-erregimeneko etxebizitzen eskaintza urria 

eskari handiena duten esparru geografikoetara bideratu izana. 

Salmenta-erregimeneko etxebizitzen eraikuntzei dagokienez, Araban ez da eraikuntza berririk 

erregistratu, zeren eraikitzen hasitako etxebizitzen hiru laurdenak Bizkaian kokatzen baitira eta 

beste laurdenak Gipuzkoan.  

2013ko ekitaldian birgaitzeko emandako diru-laguntzen zenbatekoa honela banatzen da 

geografikoki: Bizkaiak diru-laguntzen % 60 bereganatu ditu, Gipuzkoak % 29 eta Arabak gainerako 

% 11. Plan Zuzentzaileak lurralde-banaketa hau erdiestea zuen helburu: % 50 Bizkaian, % 34 

Gipuzkoan eta % 16 Araban. Beraz, Bizkaiko lurraldean kontzentrazio handiegia dagoela egiazta 

daiteke, Gipuzkoaren eta Bizkaiaren kalterako. Analisi horretatik ondoriozta daiteke, beraz, 

laguntzak neurri handiagoan bideratu behar direla Gipuzkoako eta Arabako lurraldeetarantz, Plan 

Zuzentzaileak proposatutako helburua erdietsi nahi bada. 

d) Diru-sarreren araberako ekitatea 

Sarrera-mailaren araberako ekitatea analizatzean, gogoan izan behar da araudiak gutxieneko eta 

gehieneko diru-sarreren mugak ezartzen dituela nola babes ofizialeko etxebizitzak hala Enplegu 

eta Gizarte Politiketako Sailak emandako laguntzak eskuratu ahal izateko, diru-sarrera txikienak 

dituzten kolektiboei nolabait ere lehentasuna emateko. 

Zehazki, Bizigune programa erosteko ahalmen txikieneko kolektiboari bideratuta dago, diru-

sarreren gehieneko muga urteko 21.100 € haztatukoa da-eta. Etxebizitza sozialen kasuan muga 

urteko 25.000 eurokoa da, eta muga urteko 39.000 € haztaturaino igotzen da ASAP programako 

etxebizitzetarako eta zuzkidura-bizitokietarako. 

Ildo horretan, nabarmendu beharra dago 2012ko urrian onartutako araudi-aldaketari esker, 

alokairuko etxebizitzak jada ez direla zozketa bidez esleitzen; orain baremazio-sistema bat 

erabiltzen da, premia handiena duten pertsonei esleituko zaizkiela bermatzeko. Baremazioa 

egiteko honako irizpide hauek erabiltzen dira: diru-sarrerak, familia-unitateko kideen kopurua, 

eskatzaileen zentsuko antzinatasuna, erroldatzea eta etxebizitza-premia berezia duten 

kolektiboren bateko kide izatea. 

Neurri horiekin sailak ziurtatzen du etxebizitzak gehien behar dituzten pertsonei esleituko 

zaizkiela. Hortaz, etxebizitza-parke publikoaren gizarte-funtzioa betetzen dela bermatzen du. 

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak emandako birgaitzeko laguntzen onuradunen 

azterketak erakusten duenez, nabarmenki areagotu dira kide bakar batek osatutako familientzako 

laguntzak, eta emakumeek eta adineko pertsonek osatutako familiak dira nagusi. Nabarmendu 

behar da 2013an laguntzak jaso dituztenen % 56 65 urtetik gorako pertsonak izan direla eta % 30 

zirela duela bost urte. 

2006ko abenduaren 29ko Aginduak urteko 21.000 euroko zenbatekoa ezartzen du laguntzak 

eskuratzeko gehieneko muga gisa. Izan ere, zailtasun handieneko familiak dira baliabideen xede 

nagusia. Gainera, laguntza horiek jaso dituztenak aztertzean ikus daitekeen moduan, onuradunen 
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erdiak baino gehiago ez dira iristen urteko 15.000 euro gordineko diru-sarrak izatera (guztizkoaren 

% 54 diru-sarreren maila horren azpitik dago). 

e) Gogobetetasuna 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren helburuetako bat, urteko etxebizitza-programan berariaz 

jasotzen duena, Etxebide - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren erabiltzaile eta bezeroen 

gogobetetasun handia lortzea da. Helburua da 0tik 10era bitarteko eskalan 7 puntuko balorazioa 

lortzea. 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen eskatzaileek osatzen dute gehienbat Etxebideren erregistroa 

(guztizkoaren % 58). Etxebizitza babestuen eskatzaileen artean egindako inkestaren emaitzak 

kontuan hartuta, eman dituzten balorazioak lortu nahi zen puntuazioaren azpitik geratzen dira. 

Zehazki, alokairu-erregimeneko etxebizitza eskatzen dutenek 5,5 puntu lortzen dituzte eta 

puntuazioa 6,3 puntura iristen da etxebizitza erosi nahi dutenen kasuan. 

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eta udalei etxebizitza-politikaren alorrean emandako puntuazioa 

ere okerragoa da alokairuko etxebizitza eskatzen dutenen artean. Ikus 8.1. grafikoa. 

8.1. grafikoa. Etxebizitza babestuen eskatzaileek Etxebideren, Eusko Jaurlaritzaren eta udalen etxebizitza-alorreko 
jarduketari emandako batez besteko balorazioa (2013). 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. Etxebiden izena eman duten biztanleei egindako inkesta. 

Alabaina, hobekuntza handia sumatzen da gogobetetasun orokorrean, etxebizitza-itxaropenak 

betetzen diren heinean. Hala, inkesta etxebizitza babestu baten esleipendun suertatu direnen 

artean egitean, Etxebideri buruzko balorazioa asko hurbiltzen da 7 puntuko helburura. Zehazki, 

bai erosteko etxebizitza bat eskuratu dutenek eta bai alokairu-erregimeneko etxebizitza baten 

esleipendun izan direnek 6,8 puntu ematen dituzte 0tik 10era bitarteko eskala horretan. 
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8.2. grafikoa. Etxebizitza babestuen esleipendunek Etxebideren, Eusko Jaurlaritzaren eta udalen etxebizitza-alorreko 
jarduketari emandako batez besteko balorazioa (2013). 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. Esleipendunei egindako inkesta. 2013. 

Nabarmentzekoa da, oro har, etxebizitza babestuak esleitzeko prozesuaren alderdi guztiak hobeto 

baloratzen dituztela alokairu-erregimeneko esleipendunek erosketaren aldeko aukera egin 

dutenek baino. 

8.3. taula. Esleipen-prozesuaren balorazio-adierazleak, etxebizitza eskuratzeko erregimenaren arabera 

Esleipen-prozesuaren balorazioa Erosketa Alokairua 

Esleipen-prozesuaren batez besteko balorazioa 6,9 7,3 

Esleipen-prozesuen gardentasunaren batez besteko balorazioa 6,3 6,9 

Esleitutako etxebizitzari buruz jasotako informazioarekiko batez besteko 
gogobetetasuna 

6,8 7,1 

Entrega-epearekiko batez besteko gogobetetasuna 6,3 7,2 

Langileen aldetik jasotako arretarekiko batez besteko gogobetetasuna 6,9 7,4 

Eskatutako izapideekiko eta dokumentazioarekiko batez besteko 
gogobetetasuna 

7,1 7,3 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Etxebizitza babestuaren biztanle esleipendunen inkesta, 2013. 

Gogobetetasunari dagokionez, esan beharra dago ez dagoela birgaitzeko laguntzen onuradunen 

gogobetetasuna neurtzeko adierazlerik. Hortaz, komenigarria izango litzateke inkesta espezifiko 

bat egitea gaur egungo programak eta EAEko familien beharrak zenbateraino bat datozen 

neurtzeko. Inkesta hori 2014tik aurrera sartuko da. 

Eusko Jaurlaritzak egindako Etxebizitzaren Behar eta Eskariari buruzko Inkestak, bestalde, 

herritarrek sailaren etxebizitza-politikak nola baloratzen dituzten eta zein neurritan ezagutzen 

dituzten jakitera zuzendutako galderak jasotzen ditu. Etxebizitza birgaitzeko beharra duten 

pertsonei dagokienez, 0 eta 10 puntu arteko eskalan 5 puntu ematen dizkiote Etxebideren 

jarduketari, 4,8 puntu Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloan egindako jarduketei eta 4,4 puntu 

udalei. 

Halaber, kolektibo horren iritziz bi alderdi hauetan lan egin behar da etxebizitzaren arazoari 

konponbidea aurkitzeko: alokairu-erregimena arrazoizko errenten bidez sustatzea, eta hutsik 

dagoen alokairu-parkea mobilizatzea. 
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 ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 9.

9.1. Ondorioak: ebaluazio-galderei emandako erantzunak 

Egindako ebaluazioaren helburua eta erabilgarritasuna hasieran planteatu diren galderei erantzun 

ahal izatean eta, hartara, estrategia hobetzen lagundu dezaketen gomendio egokiak emateko 

aukera izatean datza. Ondoren, egindako lanaren ondorio gisa, ebaluazioaren galderei erantzungo 

diegu: 

 Lortu dira 2013. urterako ezarritako helburu orokorrak? a)

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren alokairu-politiken helburu orokor bat da alokairuko 

parkearen % 26ko kuota erdiestea, hau da, etxebizitza babestuen parke publikoaren laurdenak 

baino gehiago errentamendu babestuko erregimenean okupatuta egon daitezen lortzea. Esan 

behar da 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea amaitzean erdietsi beharreko helburua dela, 

eta 2013ko ekitaldiaren amaieran % 24,3an dagoela. 

Hortaz, hurrengo ekitaldietan alokairu-erregimenean eraikitzeko helburuak bete beharko dira 

2016ko ekitaldiaren itxieran helburu hori erdiesteari begira. 

2013ko ekitaldian ezin izan da erdietsi alokairuko etxebizitza babestuak eraikitzeko helburu 

orokorra. Txosten honetan zehar aipatu den moduan, finantzaketa-eskakizun zorrotzek eragotzi 

egiten dute errentamendu babestuko erregimeneko proiektu berriak abian jartzea. 

Aitzitik, Bizigune programaren arrakasta handiak bere horretan jarraitzen du, eta aurreikusitako 

helburua erabat betetzera hurbiltzen ari da (% 96). Etxebizitzaren Prestazio Osagarriak, bestalde, 

premia zuten familia askoren alokairua ordaintzen lagundu du, eta Plan Zuzentzaileak ezarritako 

helburua gainditzera ere iritsi da. 

Bestalde, ASAP programa hasi berria da eta oraindik ez ditu lortu espero ziren emaitzak, baina 

hurrengo ekitaldietan bilakaera egokia izango duela espero da. 

Birgaitzeko jarduerari dagokionez, esan beharra dago aginte-koadroan ezarritako helburua 

erdietsi ez bada ere, sailaren politiketan arrakasta handia duen jarduketa dela oraindik ere. 

Azkenik, esan behar da plana gauzatu den lehen urtean, aginte-koadroan jasotako adierazle 

kuantitatibo nagusiak kontuan izanik, betetze-maila oso handia izan dela, aurreikusitako 

jarduketen % 96 erdietsi baita (47.121 jarduketa gauzatu dira 2013an). 

 Lortu dira 2013. urterako ezarritako helburu espezifikoak? b)

Eragileen araberako helburu espezifikoei dagokienez, egiaztatu da zailtasun ikaragarriak daudela 

alokairu-erregimeneko etxebizitzak eraikitzeko. Izan ere, saila izan da alokairu-erregimeneko 

etxebizitzak eraikitzeko proiektu berriak abian jartzeko gai izan den bakarra, beste eragile batzuk 

beste etxebizitza mota batzuetan zentratu dira-eta. 

Etxebizitza tipologiaren arabera, aurreikusitako bi modalitateetako bakar bat ere (etxebizitza 

sozialak eta zuzkidura-bizitokiak) ez da hurbildu helburu-kopuruetara. 
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Alokairu-erregimeneko proiektu berriak garatzeko zailtasunen aurrean, salmenta-erregimeneko 

sustapenak aise gainditu du aurreikusitako helburua. 

Plan Zuzentzaileak aurreikusitako ekintza sortari dagokionez, gogoan izan behar da plana 2013ko 

amaiera aldera onartu zela eta, horrenbestez, planteatutako ekintza gehienak 2014. urtetik 

aurrera gauzatuko direla. 

Zehazki, Plan Zuzentzaileak planteatutako 72 ekintzetatik 8 ekintzek besterik ez dute 2013. 

urterako helbururen bat aurreikusita. 

9.1. taula. Plangintzak ezarritakoaren arabera 2013ko ekitaldian erdietsi beharreko helbururen bat duten 
ekintzak 

Ekintza Adierazlea/Helburua Gauzatutakoa 

1.1.A. Etxebizitzak eskuratzeko modu berrietan sakontzea: 
erosketa-aukera malguagoa eskaintzen duen alokairua, ordainketa 
geroratua duen salerosketa… 

Analisia egina? 
Araudi berriari atxikitako kontratu 
kopurua 

Bai 
 

76 

2.1.A. Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko 
baldintzak premia-egoerei egokitzea 

Izena eman dutenen kopurua 
Esleipenei uko egin diotenen 
kopurua 

86.616 
 

3.411 

2.3.A. Babes-etxebizitzen parkea ikuskatzea, zuzen erabiltzen dela 
bermatzeko 

Egindako ikuskapen kopurua 
Etxebizitza erabiltzeko baldintzak 
zenbateraino bete diren 

4.680 
 

% 99 

3.3.C. Udalekin eta Aldundiekin elkarlanean aritzea, desjabetzeen 
eta lurzoruaren kudeaketa hobetzeko 

Laguntza teknikoa emana  

4.1.A. Irisgarritasunaren arloko jarduerak lehenestea, 
eraikuntzaren eta hiriguneetako beharren diagnostikoa kontuan 
hartuta 

Irisgarritasunaren arloan egindako 
jarduketa kopurua 
Planetan eta obretan onartutako 
proiektu kopurua 
Irisgarritasuneko jarduketetara 
bideratutako aurrekontua 

122 
 

189 
 
 

1,8 M€ 

4.1.B. Igogailuak ezartzeari bultzada irmoa ematea Ezarritako igogailu kopurua 462 

4.2.A. Eraikinen Ikuskapen Teknikoak bultzatzea, irisgarritasuna, 
segurtasuna eta energia-eraginkortasunaren ziurtagiria barne 
hartuta 

Egindako Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoen kopurua 

869 

5.1.A. Bizigune Programaren eraginkortasuna hobetzea Programaren araudia aldatzea Bai 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Zortzi ekintza horiek kontuan hartuta, esan behar da planak betetze-maila handia erdietsi duela, 

zeren egindako ikuskapen kopuruan besterik ez baita erregistratu aurreikusitakoa baino kopuru 

txikiagoa: 4.680 ikuskapen egin dira eta 2013ko Etxebizitza Programak 7.500 egitea aurreikusten 

du. Alabaina, ikuskapen horiek egiteko arrazoiaren atzean dagoen helburu nagusia erdietsi da, 

hots, etxebizitzak zuzen erabiltzen direla bermatzea, zeren egiaztatu baita kasuen % 99an 

betetzen direla etxebizitzak erabiltzeko baldintzak. 

 Baliabideak eraginkortasunez erabili dira? c)

Arreta eraginkortasunaren adierazleetan jarrita, datuek nabarmentzen dute Bizigune 

programaren kostua oso handia dela Etxebizitzaren Prestazio Osagarriari dagozkion alokairua 

ordaintzeko zuzeneko laguntzen aldean (urtean 3.960 € etxebizitzako eta 2.950 € etxebizitzako, 

hurrenez hurren). 

Bilakaerari dagokionez, alabaina, programaren kostua pixkanaka behera egiten ari dela ikus 

daiteke, 2012an etxebizitzako 4.512 eurokoa baitzen eta 2011n etxebizitzako 4.821 eurokoa. 

Beherakada horren atzean jabeari ordaindutako gehieneko errentaren murrizketa dago, 2011n 

hileko 750 eurokoa baitzen eta 2012an hileko 600 eurokoa. 2013ko azken arau-aldaketak hileko 

450 euroraino jaitsi du errenta hori. 
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Bizigune programak arrakasta handia izan arren, kostu handi horrek beste formula batzuk 

bilatzera bultzatu du saila. ASAP programa da horietako bat, arrazoizko prezioko alokairuko 

eskaintza areagotzea bilatzen duena, baina sailari kostu txikiagoa eraginda, hartara 

eraginkorragoa izan dadin. 

Eraikuntzari dagokionez, etxebizitzako batez besteko diru-laguntza (diru-laguntza gehi subsidioak) 

82.000 eurokoa da. Horrela, 15 urteko aldi baterako txandakako etxebizitzen parkea sortzen 

laguntzen da. 

Bestalde, etxebizitzak birgaitzeko laguntzak kontuan hartuta, 2013an emandako 14,5 milioi euroei 

esker 13.409 etxebizitza birgaitu ahal izan dira guztira. Hortaz, etxebizitzako diru-laguntza 1.084 

eurokoa izan da batez beste. 

Halaber, ezin da ahaztu birgaitzeko jarduketek inpaktu ekonomiko handia sortzen dutela, zeren 

diruz laguntzeko ematen den euro bakoitzak 33 euro sortzen baititu produkzio-jarduerari 

dagokionez. Birgaitzeko politiken eraginkortasunaren adierazle ona da hori. 

 Laguntzen banaketak lurralde-ekitateko irizpideei erantzuten die? d)

Lurralde-helburuak kontuan hartuta, Plan Zuzentzaileak lurraldea berrorekatzea bilatzen du 

jarduketa-estrategia osatzen duten jarduketa guztietan. 

Ildo horretan aurrerapen handia izan dela nabarmendu behar da, bai eraikitzen hasitako 

etxebizitza berriei dagokienez eta bai beste laguntza mota batzuen banaketan. Alabaina, ez da 

ahaztu behar aurreko etapetatik heldu den desorekaren ondorioz zaila dela erdietsi nahi den 

banaketa lortzea. 

Hala, adierazitako aurrerapenak egin diren arren, Alokabideren etxebizitza-parkean lurralde-

desoreka handia dagoela ikus daiteke, etxebizitzen % 71 Araban daude-eta (% 69 Gasteizen). 

Horrenbestez, gogoan izan behar da emaitza horrekin oso korapilatsua izango dela lurralde-oreka 

berrezartzea. Dena den, plana ahal den neurrian zuzentzen ahaleginduko da, desoreka areagotu 

ez dadin. 

Aitzitik, Bizigune programak etxebizitza-kontzentrazio handia erakusten du Bizkaian. Hori dela-eta, 

Gipuzkoan etxebizitza gehiago atzeman beharra dago, programa horren bitartez edo, bestela, 

alokairuko etxebizitzen merkaturako bitartekotza-programa berriarekin (ASAP). 

 Arindu da, zati batean bederen, konpondu nahi zen arazoa? e)

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 2013. urtean Etxebizitza Programara 

bideratutako gastu bateratua4 250 milioi eurokoa izan da. Zenbateko horri esker: 

 2.032 etxebizitza berri abian jarri dira. Etorkizun hurbilean etxebizitzaren beharra duten 

baliabide ekonomiko gutxiko 2.032 familiaren premiei erantzuteko erabili ahal izango 

dira. 

 1.063 etxebizitza berri esleitu zaizkie modu horretan etxebizitza-premia aseta ikusi duten 

1.063 familiari. 

                                                           
4
 Etxebizitza Taldearen gastu bateratua, hots, sailaren eta haren sozietate publikoen gastua. 
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 5.174 etxebizitza alokairu-merkatuan errenta baxuekin mantendu dira Bizigune 

programaren bitartez. Baliabide ekonomiko urriak dituzten 5.174 familiak okupatzen 

dituzte. 

 Alokairua ordaintzeko laguntzak (Etxebizitzaren Prestazio Osagarriak) eman zaizkie 25.897 

hartzaileri. Horri esker, etxebizitzaren errentaren ordainketari aurre egin ahal izan diote. 

 13.409 etxebizitza birgaitzen lagundu da.  

 Hiri-inguruneen irisgarritasuna hobetu da, pertsona guztiek berdin eta ahalik eta modu 

askeenean moldatzeko aukera izan dezaten bermatzeko 37 plan eta 152 obra gauzatzeko 

diru-laguntzari esker. 

 

Ondoriozta daiteke, beraz, Plan Zuzentzaileak eraginkortasunez laguntzen duela EAEn 

etxebizitza bat eskuratzeko erraztasunak ematen. 

9.2. Gomendioak 

Azken kapitulu honetan egindako ebaluazio-lanaren emaitzazko gomendioak egingo dira. Bi arlo 

bereizitako gomendioak izango dira: batetik, ebaluazio-prozesua hobetzeko berezko gomendioak, 

eta, bestetik, garatutako etxebizitza-politikak hobetzeko gomendioak. 

9.2.1. Ebaluazio-prozesua 

Azken urteotan sailak aurrerapauso handiak egin ditu bere etxebizitza-politikak ebaluatzeko 

ereduan. Izan ere, sailaren prozedurak etengabe hobetzeko dinamika batean murgilduta dago. 

Informazioaren kudeaketan egindako hobekuntza handiek ebaluazio-prozesua errazten dute, 

ebaluazio-prozesuak hainbat iturritatik datorren informazio-bolumen handia behar du-eta. 

Ebaluazio-ereduak aurrerapauso handiak egin ditu alderdi horretan; alabaina, oraindik ere, behar-

beharrezkoa da ebaluazioa egiteko unean berariazko eskaerak egitea saihestuko duen informazioa 

biltzeko protokoloan aurrera egitea. 

Bestalde, ebaluazio-prozesuaren zailtasun nagusietako bat da, batzuetan, helburuak edo 

erreferentziazko balioak definituta ez egotea, eta, hala, ebaluazio egokia egiteko eragozpenak 

izatea. Hain zuzen ere, egindako analisiak nabarmendu du behar-beharrezkoa dela Plan 

Zuzentzaileak definitutako ekintza guztietarako adierazleak eta helburuak finkatzea. 

Horrenbestez, 2014ko ekitaldia ebaluatzeari begira, behar-beharrezkoa izango da Plan 

Zuzentzaileak aintzat hartutako ekintza bakoitzak adierazle bat eta helburu bat ezarrita izatea. 

9.2.2. Etxebizitza-politika 

a) Alokairua sustatzea 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak beharrezkotzat jotzen du errentamendu babestua 

bultzatzea, premiarik handiena duten pertsonen etxebizitza-beharrak konpontzeko formularik 

komenigarriena dela irizten dio-eta. Horregatik, 2013-2016 Plan Zuzentzailearen oinarrietako bat 

da alokairu-erregimena bultzatzea, horretarako hainbat alderdi jorratuta: eraikuntza berria, hutsik 

dauden etxebizitzak atzematea eta alokairua ordaintzeko laguntzak. 

Egoera zailaren ondorioz, alabaina, sailak ezin izan ditu bete eraikuntza-helburuak, ez aurreko 

planaren aldian (2010-2012) ez 2013. urtean. Ez da ahaztu behar sailak apalagotu egin zituela 
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alokairuko eraikuntzaren helburuak gisa horretako etxebizitzak sustatzeko zeuden zailtasun 

ikaragarriak ikusi zituenean. 

Hori dela-eta, ahaleginak beste formula batzuetan zentratu dira, hala nola Bizigune programan, 

ASAP programa berrian eta alokairua ordaintzeko zuzeneko laguntzetan. Etxebizitza eskuratzeko 

zailtasun handienak dituztenei zuzendutako arrazoizko errentako errentamendu babestuaren 

eskaintza areagotzea da azken helburua. 

Egindako ebaluazioari esker, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak jarraian adierazten diren 

gomendioak eman ahal izan ditu, sailaren alokairu-politiken efikazia eta eraginkortasun handiagoa 

lortzeko helburuarekin: 

 ASAP PROGRAMA BULTZATZEARI LEHENTASUNA EMATEA. Alokairuko etxebizitzen 

merkaturako bitartekotza-programa berria (ASAP) ez da espero ziren emaitzak lortzen ari 

(aurreikusitako helburuaren gaineko % 51). Hortaz, sakonki berrikusi beharra dago. 2014an 

onartutako araudi berriak etxebizitza horiek esleitzeko prozesua arintzen lagunduko du. 

Etxebideren webgunean txertatutako tresnari esker, Etxebiden izena eman dutenek 

interesatzen zaien etxebizitza eska dezakete. Ahalmen handiko tresna izan daitekeela uste 

da, baina publizitatea egin behar zaio etxebizitza kopuru handiagoa atzemateari begira, 

horrela etxebizitza behar duten familia gehiagoren premia asetzeko aukera izango baita. 

 PLAN ZUZENTZAILEAK DEFINITUTAKO EKINTZA GUZTIETARAKO ADIERAZLEAK ETA 

HELBURUAK FINKATZEA. 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen Ekintza Planean 

sartu diren ekintza zehatz gehienak 2014. urtetik aurrera gauzatzea aurreikusten da. Hori 

dela-eta, orain arte ez da beharrezkoa izan haien jarraipena eta ebaluazioa egiteko 

adierazlerik izatea. 2014ko ekitaldia ebaluatzeari begira, ordea, behar-beharrezkoa izango 

da Plan Zuzentzaileak aintzat hartutako ekintza bakoitzak adierazle bat eta helburu bat 

ezarrita izatea. 

 ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEAREN GIZARTE EGINKIZUNA BERMATZEA. Gizarteak, 

inoiz baino gehiago, baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko eskatzen du. Ildo horretan, 

sailak bermatu beharko luke alokairuko etxebizitzak beren eginkizuna betetzen ari direla, 

hots, lehenik, okupatuta daudela, eta bigarrenik, indarrean dagoen araudiak haiek 

eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek okupatzen dituztela. Sailak 

aldian behin ikuskatzen du etxebizitza babestuen parkea, eta aldatu egin du etxebizitzak 

esleitzeko araudia, alokairu-erregimenean zozketak kendu eta haien ordez baremazio-

sistema ezartzeko. Garrantzi handikotzat jotzen da ildo horretan jarraitzea, eta alokairu-

erregimenean okupatuta dauden etxebizitzak ikuskatzeko plan espezifikoak abian jartzea. 

b) Birgaitzeko jarduerak bultzatzea 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak beharrezkotzat jotzen du hiriguneak birgaitzeko eta 

berroneratzeko jarduketak bultzatzea, irisgarritasun unibertsala bermatzeko, etxebizitzen 

bizigarritasun-baldintzak hobetzeko eta bizitegi-eraikinetan energia-eraginkortasuna areagotzeko. 
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Helburu hori garbi izanik, Renove Planak bost laguntza-plan jasotzen ditu, partikularrei, 

auzokideen erkidegoei, udalei eta tokiko erakunde txikiei zuzenduak. 

Halaber, 2013-2016 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen 4. ardatzak honako hau du xede: 

birgaitze-eredu berri iraunkorra, soziala, ekonomikoa eta integratzailea sustatzea, Europako 

gidalerroei jarraiki. 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak EAEko eraikinak eta etxebizitzak 

birgaitzeko jarduketak sustatzen egin duen lanak onura garrantzitsuak ekarri ditu euskal 

gizartearentzat, oso mesedegarria izan baita euskal familien bizi-kalitate handiagoa lortzeko. Aldi 

berean, hiri-inguruneak hobetzen parte hartu du eta, horren ondorioz, irisgarriagoak eta 

seguruagoak egin ditu. 

2013-2016 Plan Zuzentzaile berria 2013ko abenduan onartu zen; hori dela-eta, birgaitzeko 

jarduerak areagotzeko planteatutako ekintza gehienek oraindik ez dute emaitzarik izan 2013ko 

ekitaldian. 

Egindako ebaluazioari esker, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak jarraian adierazten diren 

gomendioak eman ahal izan ditu, sailaren birgaitzeko politiken efikazia eta eraginkortasun 

handiagoa lortzeko helburuarekin: 

 LAGUNTZAK ESKATZEKO ADMINISTRAZIO IZAPIDEAK SINPLIFIKATZEKO MODUA 

ANALIZATZEA. Informazio-lana egiten den aldi berean, beharrezkotzat jotzen da izapideak 

sinplifikatzea: behar den dokumentazioa gutxitzea eta eskaerak ebazteko epeak laburtzea. 

 ERAGILEEI JABEKIDEEN ERKIDEGOEN BETEBEHARREI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEA. 

Emandako informazioak helburu bikoitza bete beharko luke: alde batetik, jabekideei 

gogoraraztea eraikinak osoan birgaitzeko eragiketak beharrezkoak direla eta abantailak 

ekartzen dituztela, eta, bestetik, eskakizun berriak zein diren jakinaraztea, hala nola 

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egin beharra 50 urtetik gorako antzinatasuna duten eraikinen 

kasuan. 

 PLAN ZUZENTZAILEAK DEFINITUTAKO EKINTZA GUZTIETARAKO ADIERAZLEAK ETA 

HELBURUAK FINKATZEA. 2014ko ekitaldia ebaluatzeari begira, behar-beharrezkoa izango 

da Plan Zuzentzaileak aintzat hartutako ekintza bakoitzak adierazle bat eta helburu bat 

ezarrita izatea. 

 ETXEBIZITZETARAKO IRISGARRITASUNA HOBETZEKO LAGUNTZEI BURUZKO 

INFORMAZIOA EMATEA. Adineko pertsonen kolektiboa da eraikinen irisgarritasuna eta 

egoera orokorra hobetzeak onura handiena ekartzen dienetako bat. Halaber, laguntzen 

onuradunen artean 65 urtetik gorakoak nagusi direla egiaztatu da. Gogoeta egin beharko 

litzateke adineko pertsonen artean laguntza horiek ezagutzera emateko moduaren 

inguruan. Etxebizitzen irisgarritasuna hobetzea izango litzateke laguntza horien helburua, 

pertsona horiek beren etxebizitzan ahalik eta denbora luzeenean bizi izaten jarraitzeko 

aukera izan dezaten. 
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c) Beste jarduera batzuk 

Alokairu-erregimena sustatzea eta birgaitzeko jarduerak bultzatzea dira Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Sailaren etxebizitza-politikaren oinarrizko bi zutabeak, eta sailak bi zutabe horietan 

oinarritu beharko ditu bere jardunak eta baliabideak. 

Haatik, sailaren jardunak jarduera, programa eta zerbitzu anitz hartzen du, eta horiek ere 

ebaluatu egin dira txosten honetan. Egindako analisitik sailaren etxebizitza-politikaren zenbait 

alderdiri buruzko honako gomendio hauek ondoriozta daitezke: 

 Aurrerapauso handiak egin dira etxebizitza babestuen esleipenetan izaten diren uko egiteak 

gutxitzeko, baina kontu horretan lanean jarraitu behar da arrazoi horregatik hutsik dauden 

etxebizitza babestuen bolumena ahalik eta gehien murrizteko. 

 Ahalegin handiagoa egin beharko litzateke etxebizitza-politiken eta birgaitzeko politiken 

onuradunen gogobetetasuna ezagutzeko adierazle gehiago lortzeko; gogobetetasun-

inkestak egin litezke horretarako. Gaur egun, sailak etxebizitza babestuen eskatzaileei 

egiten die inkesta. Interes handikotzat jotzen da honako inkesta hauek egitea: 

o Birgaitzeko laguntzen onuradun suertatu direnentzako inkesta. 

o Alokairuko etxebizitzen parke publikoaren maizterrentzako inkesta. 

 Alokairu-erregimeneko etxebizitzen parkearen bolumena handitzeko, interes handikotzat 

jotzen da Bizigune programan barne hartutako etxebizitzen jabeei inkesta bat egitea. 

Hainbat alderdi jasoko lituzke: Bizigune programari buruzko balorazioa, ASAP programari 

buruzko ezaguera, iritzia eta balorazioa eta alokairu babestuaren merkaturako etxebizitzak 

atzemateari begira interesgarritzat jotzen dituzten beste neurri batzuk. 

 Azkenik, etxebizitza-politiketan esku hartzen duten eragileen ugaritasuna kontuan izanik, 

aurrera egiten jarraitu behar da beste administrazio publiko batzuekiko, Eusko Jaurlaritzako 

beste sail batzuekiko eta eragile pribatuekiko koordinazioa hobetzen, etxebizitza-politiken 

eraginkortasun handiagoa lortzeari begira.  

 


