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Alokabide

Alokabide. 2017ko txostena

1.1. Konpromisoa pertsonekin
Pertsonak dira Alokabideren funtsa, sozietate hau osatzen dugun eta
lan egiten dugun pertsona guztiok; adjudikaziodunak, errentariak, jabeak
eta elkarlanean dihardugun beste erakunde, enpresa eta entitate batzuk.
Etxebizitza eskuragarriagoa egiteko gure konpromisoa betetzeko, hainbat
alokairu parke kudeatzen ditugu Alokabiden. Hala, bada, jatorri eta tipologia
desberdinetako etxebizitza sorta zabala eskaintzen dugu, alokairua
eskuratzeko hainbat modalitate ahalbidetzen duena, betiere ahal den
neurrian pertsonen beharretara egokituta:

Gizarte alokairurako
sozietate publikoa gara,
Eusko Jaurlaritzaren
menpekoa eta Ingurumen,
Lurralde Plangintza eta
Etxebizitza Sailari atxikia.
Kalitatezko alokairu publikoa
sustatzeko eta eskaintzeko
lanean dihardugu.

••

Alokabideren jabetzapeko etxebizitza soziala

••

Eusko Jaurlaritzaren jabetzapeko alokairu sozialeko parkea

••

EAEko udalerrietako etxebizitza sozialak

••

Kutxabanken partaidetza duen sozietate pribatu bateko
(Harri1 S.L.) araubide orokorreko BOE etxebizitzak

••

Jabe partikularren eta finantza-erakundeen (Kutxabank eta
Caixabank, esaterako) etxebizitza libreetarako Bizigune
programarako

••

ASAP programa

Gure jarduerari esker, alokairuen kudeaketa bizkortu eta etxebizitzekin
loturiko izapideak egiten laguntzen dugu, betiere hurbileko tratu
pertsonalaren bidez.
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1.2. Eginkizuna, Ikuskera, Balioak
eta Gizarte Konpromisoa

1.2.3. BALIOAK

1.2.1. EGINKIZUNA
Alokabide sozietate publikoa gara, Eusko Jaurlaritzaren menpekoa
eta etxebizitzak gizartean betetzen duen eginkizuna garatzen duena
alokairu politikaren bidez.
Alokairu babestuko araubideko etxebizitza mobilizatu eta
kudeatzen dugu etxebizitzaren beharra dutela egiaztatzen dutenentzat,
iraunkortasun irizpideak oinarri hartuta eta EAEn parte hartzen duten
beste eragile publiko eta pribatu batzuekin koordinatuta.

1.2.2. IKUSKERA
Alokabiden Eusko Jaurlaritzarentzako funtsezko eragilea izan
nahi dugu etxebizitza politikaren garapenean, baita erreferentzia
ere alokairu babestuaren kudeaketan.
•

Eskaintza egokituz eskariaren beharrei erantzuna emateko.

•

Eraginkortasunez eta modu iraunkorrean jokatuz.

Etxebizitzaren gizarte erabilera hobetzen lagunduta.
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1.2.4. GURE KONPROMISOA GIZARTEAREKIN
Alokabiden gizartearekin konpromisoa dugula adierazten dugu
Eginkizunetik bertatik hasita, eta konpromiso hori Enpresaren Gizarte
Erantzukizunaren (EGE) ikuspegitik gauzatzeko, hainbat ekimenetan
egiten dugu lan eta horiei esker, aurrera egin dezakegu kudeaketan
gardentasuna lortzeko gure helburuan:

• Gardentasun ataria
Gardentasun atariaren bidez, beste urrats bat egin du Alokabidek
herritarren zerbitzura jarduteko bere konpromisoan, bi ikuspegirekin:
balio publikoa sortuz eta gardentasun kulturako eredua hartuz, baliabide
publikoen erabileran bere eginkizunak betetzeko eta erabakiak hartzeko.
Eta hala egiten du uste sendoa baitu bere jarduerari eta gobernu onari
buruzko informazio garrantzitsua aldian-aldian eta eguneratuta argitaratzeak
eta herritarren informazio-eskaerak betetzeko prest egoteak (informazio
publikoa eskuratzeko eskubideei buruzko eskabideak) zabaldu eta indartu
egingo duela herritarrek Alokabiden duten konfiantza, eta lagungarria
izango da bere eremuko gai publikoetan baterako erantzukizunez parte
hartzeko kultura sortzeko.

• Iraunkortasunari buruzko memoria
Iraunkortasunari buruzko memoria txosten publikoa da, Alokabidek hala
nahi duelako eskaintzen duena, eta erakundearen posizioa eta jarduerak
biltzen ditu gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren arloan.
Finantza-balantzearen dokumentu osagarria da, urtero argitaratzen da
eta gure akziodunentzat, bezeroentzat, pertsonentzat, aliatuentzat eta
oro har gizartearentzat diren proiektuen, etekinen eta gizarte ekintzen
berri ematen du.
Memoria, berez, gizarte erantzukizuna jakinarazteko oinarria da, eta haren
ezaugarri nagusia den gardentasun printzipioaren etsenplua da. Global
Reporting Initiative (GRI) da nazioarte mailako estandarrik ospetsuena,

eta horixe hain zuzen aukeratu du Alokabidek iraunkortasunari buruzko
memoria egiteko.
2011tik 2015erako aldia hartzen du iraunkortasunari buruzko memoriako
datuen bilaketak; 2. memoriaren azken bertsioa 2016an argitaratu zen.
Hauxe da Alokabideren konpromisoa: datuak eguneratzea eta memoria
bi urterik behin argitaratzea.
Iraunkortasunari buruzko memoria argitaratuta eta eskuragarri dago
www.alokabide.euskadi.eus web orrian.

• Arriskuen kudeaketa eta Gobernu Arduratsua
2009. urtetik, Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko
Sektore Publikoko Erakundeen, Sozietateen eta Fundazioen Gobernu
arduratsurako gida” darabilgu erreferentziatzat Alokabiden, Kontrol
Ekonomikoko Bulegoak zuzenduta (KEB). Hainbat alderdi biltzen dira
bertan erakundearen kudeaketa eraginkorra egiteko ekonomiaren,
ingurumenaren eta gizartearen aldetik, betiere Ekonomia, Lankidetza
eta Garapenerako Antolamenduak (ELGA) ezarritako gardentasun
printzipioak eta gobernu ona betez.
Aldi berean, “EAEko Sektore Publikoko Erakundeen, Sozietateen eta
Fundazioen Barne Kontrolerako Eginkizuna ezartzeko eta garatzeko
eskuliburua” jarri dugu martxan.
Hiru hilean behin, Alokabidek KEBari jakinarazten dio bi bide horien
ezarpen maila.
2013. urtean eginiko kanpoko auditoriaren arabera, Alokabidek %60,7ko
betetze-maila lortu zuen Gobernu Arduratsuaren gidan, eta gainerako
erakundeena, berriz, %58,66 izan zen; gainerako erakundeen batez
besteko betetze-maila, aldiz, %62,25 da Barne Kontroleko Eskuliburuari
dagokionez.
Horretatik identifikatzen ditugu hobekuntza arloak, eta jarraitu beharreko
ekintza plan bat zehazten dugu gidak betetzeko bidean aurrera egiten
jarraitzeko.
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2016an, autoebaluazioa burutu genuen bi gidekiko posizioa baloratzeko,
eta eginiko zenbatespenen arabera, betetze-mailaren aurrerapena %77,5
da Barne Kontroleko Gidan eta %75,3koa Gobernu Arduratsuaren Gidan.
Beraz, Alokabidek berretsi egiten du arlo horietan aurrera egiten jarraitzeko
duen konpromisoa.

• Kapitalak Zuritzearen Kontrako
Prebentzioa egitea
Kapitalak zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren kontrako
prebentzioari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean ezarritakoa betez,
hainbat neurri eta prozedura hartu ditu Alokabidek. Eskuliburu eta prozedura
horiek abiarazita daude, etengabe eguneratzen dira eta uneoro erantzuten
diete Alokabidek eginiko jarduerei.
Urtero, Alokabideren martxoko Administrazio Kontseiluan, Kapitalak
Zuritzearen Kontrako Prebentziorako Prozeduren Eskuliburuan sartutako
azken aldaketen berri ematen da, proposaturiko Ekintza Plana (aurreikusitako
epearen barruan burutu da) eta ekitaldiari dagokion Kanpoko Adituaren
Urteko Txostena aurkezten dira.

• Compliance - Delitu penalen
prebentzioa eta detekzioa
Gai honetan aurrera egite aldera, Alokabideren Administrazio Kontseiluan,
2017ko irailaren 25ean, zaintzako eta kontroleko neurri egokiak biltzen
dituen antolamendu eta kudeaketa eredua onetsi zen, delituen kontrako
prebentzioa egiteko edo horiek egiteko arriskua nabarmen gutxitzeko,
betiere Zigor Kodearen 31. bis artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz
(2015ko uztailaren 1eko bertsioaren arabera).
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2.1. Giza taldea
Alokabiden pertsona-talde finkatua eta esperientzia ditugu. Aldi berean,
talde gaztea da, pertsonen beharrak kudeatzera eta zerbitzua ematera
bideraturiko profila duena.

2.1.1. Funtzioen organigrama
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2.1.2. Berdintasuna, Bateratzea
eta Gizarte Etekinak

Aldian-aldian laneko giroari buruzko inkestak egiten dira pertsonen
gogobetetasun maila zein den jakiteko, eta horiek abiapuntu hartuta, gure
emaitzak hobetzeko ekintzak zehazten dira.

Alokabidek pertsonen garapen pertsonala eta lanbide-garapena bultzatzen
eta errazten ditu pertsona horien esku hainbat neurri jarrita hala nola
prestakuntzako jarduerak, barne-sustapenak, ordutegi malguak, senideak
zaintzeko erraztasunak, lana etxetik hurbilen dagoen tokian egiteko aukera,
etab., betiere pozik eta gaituta dagoen pertsona-taldea izateko asmoz, lana
eta familia bateratzeko modua duen taldea.

2014an arrisku psikosozialei buruzko inkesta egin ondoren zehazturiko
zuzenketak abiarazteko prozesua bukatu zen 2017an, inkesta horretan
antzemandako egoera hobetzeko. Inkestaren ondorioz abiarazitako
ekintzen eraginkortasuna ebaluatze aldera, berriz ere egin zen inkesta
2017ko urrian.

2017. urtean, Berdintasun Batzordeak Alokabideren Emakumeen eta
Gizonen Arteko Berdintasunerako I. Plana abiarazteko lana egin du,
2016ko diagnostikoaren arabera eta EMAKUNDEk zehazturiko Euskal
Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI.
Planarekin bat etorriz.

Esan beharra dago antzemandako zuzenketen artean, BAT proiektuan
(2014) zehazturiko antolamendu-egitura egonkortzea izan zela handiena.
Egitura hori finkatu egin da, ALOKABIDE GARATZEN proiektuaren itzalpean
Alokabideko liderrak jabearazi izanari esker. Horrez gain, sozietatea
estrategiaren aldetik ordenatzeko lagungarria izan da. Hala, proposaturiko
kultura aldaketa finkatu eta erakundearen prozesu operatiboak hobetu dira.

2.1.3. Komunikazioa eta koordinazioa
Alokabidek hainbat komunikabide eta elkarlanerako gune ditu ezarrita
barneko komunikazioa eta koordinazioa errazteko jardueraren garapenean.
Intranet korporatiboa eta pertsona gehienok parte hartzen dugun
kudeaketa-talde operatiboak nabarmentzen dira.

Ildo horretan, Alokabideren egitura-plantilla egonkortzeko prozesua bukatu
da, bi zuzendaritza berri sortuta, Pertsonen eta Zerbitzuen Zuzendaritza
eta Ekonomia-finantzen Zuzendaritza.

Horrez gain, lau hilean behingo topaketak ezarri dira lantokietan, hain
zuzen ere maila estrategikoko (bezeroari begira) nahiz barne mailako
informazio eta helburu garrantzitsuak helarazteko langileei.

11

Alokabide. 2017ko txostena

2.2. Bezeroak
2.2.1. Alokabideren bezeroak:
••

Alokairuaren adjudikaziodunak

••

Alokabideren eskutik etxebizitzak lagata jasotzen dituzten erakundeak

••

Alokairuko etxebizitzen errentariak

••

Etxebizitzak alokairu sozialerako lagatzen dituzten jabeak

••

Bigarren eskualdaketako babes ofizialeko etxebizitzen
saltzaileak eta erosleak

••

Udalak, Eusko Jaurlaritza eta Harri 1 S.L., zeinentzat
Alokabidek etxebizitza parkea kudeatzen duen

••

Etxebizitzak alokairurako lagatzen dituzten finantza-erakundeak

••

Errentarien erkidegoak

••

Eta oro har... herritar guztiak

Alokabide. 2017ko txostena

2.2.2. Alokabidek EAEn kudeatzen dituen
alokairu modalitateak:
••

Alokairuko araubideko babes ofizialen errentamenduak
Alokabideren jabetzapeko etxebizitza sozialak
Eusko Jaurlaritzaren jabetzapeko gizarte alokairuko parkea

2.2.3. Bezeroen zerrenda
Alokabidek pertsonekin duen konpromisoa dela-eta, gure bezeroekin
ahalik eta harremanik erosoenak eta gertukoenak izaten saiatzen gara
eta, horretarako, honako baliabide hauek erabiltzen ditugu:
••

Telefono bidezko arreta zerbitzua

••

Presentziazko arreta zerbitzua, arretarako hiru bulego izanik
hiru lurralde historikoetan

••

Web orria eta posta korporatiboak

••

Telefono mugikorretarako SMS mezuak

••

Focus Group

Udalen etxebizitza sozialak
Harri1 S.L.ren etxebizitzak
••

ASAP Programa
Programa honek oinarrizko bermeak eta alokairurako bitartekaritza
zerbitzua eskaintzen dizkie etxebizitza libreen jabeei. 2017an
berriz ere etengabeko hazkundea izan da.

••

Programa Bizigune
Programa honek etxebizitza hutsa mobilizatzea sustatzen du
eta etxebizitzaren erabilera errazten die etxebizitza merkatu
librean eskuratzeko nahikoa diru-baliabiderik ez duten
pertsonei. 2017an, eutsi egin zaio programako etxebizitza
kopuruari, eta etorkizuneko hazkundea bultzatzeko oinarriak
jarri dira (jabeek ordaindu beharreko errentaren gehikuntza,
txosten teknikoak egokitzea, harremanetarako lehen mailako
errefortzua sortzea, berrikuntzarako aurrerakineko formulak
berreskuratzeko proposamena, etab.).

Horrez gain, herritarren arretarako beste eremu batzuekiko harremanak
indartzen jarraitzen dugu hala nola Arartekoa, Zuzenean, Kontsumobide,
udaletako herritarren arretarako saila, etab., halako moldez non bezeroek
ez baitute zertan ibili leihatilaz leihatila eta zerbitzu koordinatuagoa eta
eraginkorragoa eskaintzeko modua izango baitugu.
Esan beharra dago 2017an, Alokabideren Bezeroaren Arretarako ereduaren
garapenaren baitan, talde-lana bultzatu dela, eta horren xedea bezeroei
bidaltzen dizkiegun dokumentuak pixkanaka berrikustea da. Hartara,
estilo, hizkuntza, berdintasun eta hizkuntza irizpideak ezarri dira, idazki
bateratuagoak, gertukoagoak eta ulergarriagoak izan daitezen.
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Hona hemen Alokabidek bezeroen esku
jartzen dituen biderik garrantzitsuenak:
a. Telefono bidezko arreta zerbitzua
Call Center erabiliz
Zerbitzua lagungarria izango zaigu Alokabiden jasotzen dugun kontsulta,
dei, eskaera edo erreklamazio kopuru handia bideratzeko. Hala, erakundeko
pertsonok kudeaketa azkarragoa eta eraginkorragoa egingo dugu.

Gure bezeroekin 2017an izan ditugun topaketetan, hain zuzen Focus
Group direlakoen bidez, kontsulta egin diegu zerbitzu honen erabiltzaileei,
halako moldez non aldi horri dagozkion datuak baititugu eta zerbitzua
bezeroen beharretara egokituz joateko hurrengo urratsei buruzko
informazio baliotsua ematen baitigute.

b. Presentziazko arreta
Alokabidek hiru lurralde bulego jarri ditu bezeroen esku, presentziazko
arretarako. Toki hauetan daude:

Aurten hainbat ekintza burutu dira, eta horiei esker, zerbitzua finkatuta
dago eta homogeneoa, eraginkorra eta kalitate handikoa da. Azken
finean, zerbitzua erabiltzen duten bezeroen mesederako da hori guztia.
2017. urtean, 87.493 dei jaso genituen jarritako telefono zenbakietan,
hots, 944 044 708 (deien %94) eta 900 251 251 zenbakietan (Bizigune
eta ASAP programetan interesa dutenentzat, gainerako deien %6 jasota).
Dei kopururik handiena, %74 hain zuzen ere, 9:00etatik 13:00etara izaten
da. Dei trafikorik handieneko egunak, berriz, astelehena eta asteartea
dira. Deien %65 telefono mugikorretatik egiten da.
Funtsezko bi adierazleren bidez neurtzen dugu zerbitzuaren kalitatea:
••

Arreta maila, hots, jasotako dei guztiekiko hartutako dei kopurua:
2017. urtean %91 izan da.

••

Zerbitzu maila, hots, 20 segundoren barruan hartutako dei
guztien kopurua. Ia %74raino igo da.
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Bulegoek harrera-zerbitzua dute, eta horren helburu nagusia bezeroei
informazioa ematea eta bisiten arreta bideratzea da. Izan ere, 2017an,
jarduketa garrantzitsuak egin dira arreta hobetzeko lehen maila horretatik,
erabiltzailearen beharretan lagunduta.
Datu bat ematearren, zerbitzu honen bidez 25.000 lagun hartu ditugula
esan behar da.

Halaber, alokabide@alokabide.eus helbidea daukagu galdera orokorragoei
edota instituzionalei erantzuna emateko.

d. Telefono mugikorretarako SMS mezuak

Barne mailan antolatu ahal izateko eta, horrela, ahalik eta arretarik
handiena emateko, aurretiazko hitzordua hartu behar da gure telefono
zenbakietan.

Azkenik, bide garrantzitsua, finkatua eta balioetsia izaten ari da SMS mezuak
bidaltzea hainbat izapide egiteko hala nola hitzorduak eta dokumentuak
gogorarazteko, gorabeherak jakinarazteko, etab. 2017an, mezuen kopurua
11.200 ingurukoa izan zen.

c. Web orria eta posta korporatiboak

e. Focus Group

Web orria daukagu (www.alokabide.euskadi.eus) gure bezeroentzat,
hornitzaileentzat eta gure kudeaketan interesa duen edozein herritar edo
erakunderentzat.

Horrez gain, maiatzaren amaieran, gure bezeroen beharretara gehiago
hurbiltzeko asmoz, Focus Group bat egin genuen. Talde horren xedea
Alokabidek emandako zerbitzua ebaluatzea da zuzeneko bezeroen bidez
eta, hala, gure indarguneak eta hobetu beharreko arloak antzematen dira.

2017an, web orria berrikusteko lana egin dugu alderdi teknikoetan eta
edukietan. Hala, beharrezko egokitzapenak egin ditugu bezeroaren
esperientzia hobetzeko.
Bestalde, web orriaren erabilera ebaluatzen jarraituko dugu, hain zuzen
edukiak ager litezkeen behar berrietarako egokitze aldera. Gure atarira,
2017. urtean, 90.000 bisita baino egin dira guztira eta, beraz, azken
urteetako goranzko joerari eusten zaio.
Horrez gain, errebotearen portzentajea %47,61 da. Adierazle horrek joera
positiboa islatzen du, zeren eta, aditzera ematen duenez, Alokabideren
atarian sartzen den pertsonak bilatzen duena aurkitzen baitu eta behar
duen informazioa ematen baitzaio.
Era berean, oraindik baditugu posta elektronikoko helbideak, araba@
alokabide.eus, bizkaia@alokabide.eus eta gipuzkoa@alokabide.eus, gurekin
harremanetan jar zaitezten. 2017. urtean, 7.400 posta elektroniko baino
gehiago jaso ditugu eta barneko kudeaketa sistema berria definitu dugu,
erregistroa eta horientzako erantzuna hobetzeko.

Oraingoan, Bizkaiko jabeen eta errentarien talde txiki batekin bildu ginen.
Gure zerbitzuen funtzionamenduari buruzko iritziak eman genizkion elkarri
eta, zalantzarik gabe, oso esperientzia aberasgarria izan zen. Besteak
beste, errentariekin batzartu ondoren bildu genituen ondorio orokor
positiboetako bi nabarmendu nahi ditugu, hain zuzen Araban eginiko
aurreko Focus-en bildutakoarekin bat datozenak: positibotzat jotzen
da Alokabideren lana; izan ere, merkatu libreaz gaindiko aukera
eskaintzen die bezeroei beren bizi-proiektua garatu ahal izateko
eta, gainera, oso positibotzat jotzen da horrelako topaketak egitea gure
erabiltzaileek beren iritziak adieraz ditzaten.
Focus Group-ak bezeroen jokabidea aztertzeko metodoen osagarriak dira:
gogobetetasun-inkestak, erreklamazioak, iradokizunak... Horien ondorioz,
seguru asko, proiektu edo ekintza berriak sortuko dira.
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2.3. Gizartea

••

2 etxebizitza Arabako Foru Aldundiarentzat Gasteizen,
larrialdietarako harrera zentrorako (15 gazte har litzake), babesik
gabeko egoera larrian dauden eta etxetik kanpora egon behar
duten haurrei arreta emateko.

••

Etxebizitza 1 Eguzkilore Fundazioarentzat Bilbon, gizarte
erakundeek proposaturiko gizarteratze-programen barruan
dauden pertsonei eta familiei aldi baterako etxe duina izaten
laguntzeko xedea duena.

••

Etxebizitza 1 Askabide elkartearentzat Arrigorriagan. Euskadin
prostituzioan diharduten pertsonen normalizaziorako eta
gizarteratzeko lana egiten duten elkartea da, baita gizartebazterketa larrian dauden emakumeen aldekoa ere.

Alokabiden zerbitzua ematen dugu eta oro har gizartearekin izaten gara
harremanetan, hauek barne:
••

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

••

Enpresa hornitzaileak eta enpresa/eragile kolaboratzaileak

••

Etxebizitza Sailburuordetzari atxikitako sozietatea: Visesa

2.3.1. Etxebizitzen lagapenak, gizarte proiektuak
eta larrialdiak
a. Etxebizitzen lagapena
Alokabideren beste jarduketa-ildo bat hirugarren sektoreko erakundeekin
hitzarmenak sinatzea da etxebizitzak lagatzeko, erakunde horiek proiektuak
garatu ditzaten, oro har gizarteratzearekin loturiko egitasmoak.
2016. urtera arte, Alokabidek 55 etxebizitza laga zizkion hainbat erakunderi:
Apdema, Alcer, Espainiako Minbiziaren Kontrako Elkartea, Eguzkilore
Fundazioa, Goiztiri, etab., baita beste erakunde batzuei ere hala nola
Arabako Foru Aldundiari edo Laudioko Udalari, non programak garatzen
diren, esaterako, pertsonei buruko osasunaren arloko arreta, baztertuak
izateko arriskuan daudenei laguntasuna ematea. Edo familiakoei ostatua
ematea ebakuntza larriak izaten diren ospitaleetatik hurbil.
2017an, lagatako etxebizitza parkea mantentzeaz eta finkatzeaz gain,
honako etxebizitza hauek gehitu dira:
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b. Errefuxiatuentzako laguntza
Aipamen berezia behar du Europan errefuxiatuen krisiak eragindako
egoera larriak, eta besteak beste, etxebizitzak mobilizatu behar izan dira,
familiei herrialde eta eskualde bakoitzean aldi batez ostatua emateko
jarduketak burutzeko.
2016. urtera arte, Alokabidek, beste erakunde batzuez gain, guztira
18 etxebizitza jarri ditu EAEn Gurutze Gorriaren eta Cear-en eskuetan
errefuxiatuentzat. Horretarako, hitzarmenak izenpetu ditu elkarte horiekin.
Udalerri hauetan dauden etxebizitzak:

CEAR

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Orokorra Guzt.

3

1

1

5

Bilbo

1

Donostia
Gasteiz
Gurutze Gorria

1

3

Bermeo

Orokorra, guztira

1

3
6

Kalitateko zerbitzua denbora laburrean emateari esker, Euskal Autonomia
Erkidegoan ezusteko egoera zailetan jarduteko eta erantzun bizkorra
emateko modua ahalbidetu du Alokabidek 2017. urtean nahiz aurreko
urteetan. Honelako egoerak izan dira:
••

Sutea Sestaoko etxebizitza eraikin batean

4

13

••

Uholdeak Enkarterrietan

4

4

••

Aurri arriskua Zornotzako eraikin batean termiten plagagatik

••

Uholdeak Urumeako ibarrean Donostian

6

6

3
6

c. Larrialdiak

3

Arrasate

Gasteiz

1

Horrez gain, Alokabidek errefuxiatuak hartzeko erakunde-arteko batzorde
sozialean hartzen du parte. Eusko Jaurlaritzako, hiru foru aldundietako,
EAEko hiru hiriburuetako udaletako eta EUDELeko sailetako ordezkariek eta
errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko ardura duten gizarte erakundeek
osatzen dute batzorde hori. 2017an, sei alditan bildu zen mahaia, bi hilean
behin. Datuak, informazioa, zailtasunak eta proposamenak ahalik eta argien
partekatzea da helburua, baita eragileen artean erantzun partekatua eta
koordinatua emateko estrategia zehaztea ere.

3
7

5

Inguru horretan hainbat uholde izan ondoren, familia kopuru
handia etxetik aterarazi behar izan ziren, eta horietatik 26k
Morlans auzoko gizarte alokairuko etxebizitzak erabiltzen
dituzte harik eta eraikitzen diren etxebizitza berrietara itzultzeko
modua izan arte.
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2017an, 7 etxebizitza gehiago izan dira, toki hauetan kokatuak:
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Orokorra Guzt.

Gurutze Gorria

7

7

Amurrio

2

2

Vitoria-Gasteiz

5

5

Orokorra, guztira

7

7

••

Sutea Pasaiako Trintxerpe auzoko etxebizitzetan
32 etxebizitza erabat kiskali ziren. Alokabidek hasierako ordezko
bizitokia eman zien 26 pertsonari edo familiari, baita horietatik
14ri etxebizitza soziala izateko aukera ere, harik eta, etxebizitzak
eraikitakoan, horietara itzultzeko modua izan arte.
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••

Mendiko magala behera etortzea Ondarroako Kamiñalde auzunean:
Nabarmena izan den azken jarduketa horretan, 100 etxebizitza
baino gehiago erabili ziren ukituriko familietatik 75i ordezko
bizitokia emateko. Horretarako, izapideak egin ziren etxebizitzarik
egokienak eskura zitzaten, eta arreta eman zitzaien une gogor
eta zail haietan. Are gehiago, Alokabideko pertsonak joan ziren
bertara zerbitzua emateko.

2.3.2. Gizarte Laguntasunerako Unitatea
Errentarien zenbait behar espezifiko dauden kasuak detektatuz, ebaluatuz
eta lagunduz jarduten du Alokabideren Gizarte Laguntasunerako Unitateak
(hauexekin loturiko arloak: bizikidetza, bizitza autonomoa, diru eta giza
baliabideen kudeaketa eta administrazioa, genero-indarkeria, buruko
osasuna, immigrazioa, bazterketa, etab.), hain zuzen ere normalean
sarean beste gizarte eragile batzuetan lan egiten duten beste profesional
aditu batzuen esku-hartzea behar dutenen pertsonen alde.

2017ko amaieran, etxera itzuli ziren ordezko bizitokian hartutako azken
familiak.

Horretarako, hainbat lan-ildo ditugu, hala nola:

Oso positiboa izan da eta izaten ari da Alokabidek eman duen eta ematen
ari den zerbitzuaren gaineko balorazioa.

Koordinazioa
Alokabideren lana, ezinbestean, sarean egiten da inguruneko gainerako
gizarte eremuekin batera. Hala, hainbat arlotatik eta hainbat adituren eskutik
azter daitezke egoerak, konponbide emateko berme handiagoarekin.
Etengabeko koordinazioari eutsiko dio kudeatzen dituen familiak eta
etxebizitzak dauden 100 udalerri baino gehiagoko gizarte zerbitzuekin.
Horrez gain, ezinbestekoa da foru aldundietako gizarte sailekiko elkarlana
haurren eta emakumeen gaietan, adibidez, edo Osakidetzarekin buruko
osasunaren arloan.
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Hauxe izango litzateke erakundeen arteko koordinazioaren
eremuen gaineko laburpena:
UDALA
Errolda
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
Haurraren eta Familiaren Gizarte Zerbitzua
Komunitate Ekintzako Zerbitzua
Bizikidetzarako eta Aniztasunerako Zerbitzua
GIZARTE ONGIZATEKO FORU ERAUNDEA (ALDUNDIA)
Ezinduen Saila
Adinekoen Saila
Gizartean Esku Hartzeko Saila
Adingabearen eta Familiaren Saila
Etika Batzordea
Emakumearen Saila
EUSKO JAURLARITZA

Hezkuntzako laguntza
2017. urtean, finkatu egin dugu Gizarte-hezkuntzako Laguntasunerako
Programa. Horren xede nagusia da, orain ere, norberaren autonomia
sustatzea eta Alokabidek kudeaturiko etxebizitzen errentarien errentamendukontratuaren ondoriozko betebeharrak erabat betetzeko beharrezko
gaitasunak indartzea, kanpoko enpresen eta profesional adituen eta
ospetsuen laguntzaz.
Programa hori hiru Lurralde Historikoetan garatzen ari da, eta oso emaitza
onak ematen ari da. Izan ere, zenbait bezeroren oso behar espezifikoei
erantzun zabalagoa eta hurbilekoa ematea ahalbidetzen du. 58 kasutan
zuzenean eskuratu dute modu egonkorrean Programako Hezkuntzako
Laguntasunerako zerbitzua.
Hezkuntza zerbitzu espezializatu horretatik harago, pertsonen laguntasun
osoa ematen jarraitu du Alokabideren Gizarte Laguntasunerako Unitateak,
pertsona horien profila edota egoeragatik hala egin behar izan denean.
Horretarako, baterako jarduketa zabaldu du, Unitateko teknikarien arreta
espezializatuaren eremuan hasi eta gizarte esku-hartzera igarotzen dena.
Horrez gain, legearen esparruaren barruko beharrezko atazekin eta
izapideekin osatzen da.
Ondoren, Gizarte Laguntasunaren arloko jarduketen zenbait adibide
aipatuko ditugu:

Etxebide-Zuzenean
Lanbide
Genero-indarkeriaren Emakume Biktimentzako Zerbitzu Espezializatua
Osakidetza (ospitaleak, ospitale psikiatrikoa, orientazio zentroa eta adizio tratamendua-kota)

Beste jarduketa-arlo bat hirugarren sektoreko 30 entitate baino gehiagoren
partaidetza da hala nola Cáritas, kultur elkarteak, Gurutze Gorria, etab.
Izan ere, beren baliabideekin eta espezializazio handiarekin, elkarlanean
dihardute Alokabiderekin kasu espezifikoak bideratzen.

a) Gizartean Esku Hartzeko Proiektu Berriak
garatzea, finkatzea eta aztertzea.
Gizartean behar bezalako bizikidetza izatea funtsezkoa da bizi-proiektua
garatzeko ingurune jakin batean.
Alokabidek gizartean esku hartze komunitarioko hainbat egitasmo finkatu
ditu 2017an, atariko edo eraikineko bizikidetza hobetzeko baliabideak
bultzatzera bideratuta, eta jarduteko hainbat neurri bideratzen ditu egoera
zailagoak birbideratu behar direnean gizarte mailan.
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Zehazki, gizartean esku hartzeko 3 proiektu piloturi esker (lurralde
bakoitzeko bat), errentarien beharretarako egokienak diren baliabideak
ezartzen ikasi ahal izan dugu, etxebizitzan elkarrekin bizi eta etxebizitza
partekatzen duten taldea osatzen duten aldetik.
Kontua ez da bakarrik etxebizitzari begiratzea, baizik eta partekaturiko
gizarte espazioa aitortzea, errespetatzea eta zaintza ere bai, eremu
handiago baten barruan hala nola etxe multzoan, auzunean edo udalerrian.
Elkarlanerako ikuspegi oso integratzailea izanik (finken administratzaileak,
oinarrizko gizarte zerbitzuak, hezkuntza zerbitzuak, auzuneko elkarteak
eta gizarte baliabideak, ALOKABIDE...) 270 bizikidetza-unitatera baino
gehiagora iritsi gara, eta haien beharrei eman diegu erantzuna haien
komunitateari, auzuneari eta inguruneari dagokionez.

c) Birkokapenen kudeaketa eta salbuespeneko
aginduen kudeaketa.
Zerbitzu honen bidez, alde batetik gizarte arazoen edota behar espezifiko
garrantzitsuen ondoriozko etxebizitza aldaketei ematen diegu erantzuna,
eskabidea, balorazioa, erabakia eta kudeaketa egiteko izapideak baliatuz.
2017an, birkokatzeko 541 eskaera egin eta guztira aldeko 108 ebazpen
gauzatu ziren.
Eta bestetik, salbuespenezko egoeretan, Etxebizitza Sailburuordetzaren
Ebazpena dela bide adjudikaziodunak diren pertsonen Etxebizitzen
Zuzeneko Esleipenetan ematen dugu laguntasuna, gizartearen,
ekonomiaren edo antzeko kausen gaineko behar berezien itzalpean. 2017.
urtean, 137 bizikidetza-unitate sartu ziren etxebizitza parke publikoan
salbuespenezko sistema honen bidez.

b) Diagnostiko, esku-hartze eta balorazio sozialak.
Lehenik eta behin, errentariak eskaturiko baliabideak ebaluatzea eta
adituen ikuspegiaren araberako diagnostikoa egitea da kontua, hain
zuzen ere kontratuko beharrak betetzeko gizarte-hezkuntzako laguntza
behar duten errentariek bete beharrekoak.

d) Kontratuen ez betetzeak.
Justizia eta gizarte berdintasunaren eremua eta baliabide publikoen
erabilera arduratsua izateaz gain, bloke honetan kontratuen ez betetzeen
eta iruzurren detekzioa kudeatzen dugu.

Diagnostikoa eginda, errentan emandako etxebizitza eskuratzeko
beharrezkoak diren gizarte, osasun, hezkuntza eta teknikaren arloko
(geureak edo inorenak) baliabideak koordinatuta martxan jartzeko
prozesuan esku har daiteke, baita baliabide horiei eusteko bermea
errazteko ere, errentariaren ahalik eta autonomia handienarekin betiere.

Kexak eta erreklamazioak jasota eta eskuragarri dugun informazioarekin,
legez kontrako jokabideen, jokabide gogaikarrien edo arau-hausteak
izan daitezkeen jokabideen gaineko erkaketak eta balorazioak egiten
dira, beste gizarte eragile batzuekin, administratzaileekin eta abarrekin
koordinatuta.

Esku-hartzerik espezializatuaren bidez, laguntza eskaintzen diegu
hezkuntzako baliabide espezifikoa behar duten Alokabideko errentariei,
horien autonomia pertsonala hobetzeko, sustatzeko eta indartzeko
errentari gisa egiten dituen eguneroko kudeaketan, hain zuzen ere
etxebizitzan eta komunitatean normaltasunez gizarteratzeko eta
errentamendu-kontratuaren betebeharren nahikoa betetze-maila lortzeko.

Ebaluazioa egindakoan, hainbat aukera aztertzen dira: gizarte eskuhartzetik hasi eta abusuen kasurik larri eta minoritarioetara, beharrezkoa
izango balitz izapide judizialak dakartzatenak.
2017an, espediente judizialen 128 fitxa ireki dira kontratua ez betetzeagatik,
eta errentamenduen 69 abiarazte gauzatu dira guztira.
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e) Zorrak kudeatzeko zerbitzu osoa.
Berreskuratze-prozeduraren eta irizpide orokorrak finkatzean, aldagai eta
egoera pertsonal eta familiar guztiak hartzen dira kontuan, eta gizarte
zerbitzuen sareak eta pareko erakundeek eskaini ditzaketen koordinazio
mekanismoak abiarazten dira.
2017an, egonkortu egin zen Berreskuratzeak Kudeatzeko neurrien
multzoa, informatikako baliabidea aldatzeko eginiko prozesu konplexuaren
ondoren. Hartara, hobekuntza garrantzitsuak bultzatu dira kobrantzen eta
ordainketen bankuko kudeaketan, komunikazioak hobetu eta bezeroen
beharretara egokitu da prozedura (epeak malgutzea Ordainketa Erabakietan,
hobekuntzak berrikuntzarako irizpideetan, efektuen zatiketak…).

2.3.3. Inbertsioak Tokiko Komunitatean
Alokabideren lana, dihardugun sektoreko agente garrantzitsua izaki,
lagungarria da EAEko agente publikoen eta pribatuen dinamizazio
ekonomikorako, 2017an gastu-azalpenen arabera egin dugun ordainketataula honetan zehazten denez:
Azalpena

2017 (mila €)

Horrez gain, aukera multzo bat dago zorrak birbideratzeko edo errentak
diru-sarrera errealetara egokitzeko, halako moldez non erkaturiko kasuen
portzentaje txiki bat auzitegitara eramaten baita. Iaz errenta berezien
1.200 eskabide baino gehiago kudeatu ziren, eta ordainketak egiteko 980
erabaki gutxi gorabehera.

Biziguneko jabeentzako errentak

Zergak

1.286

Era berean, beste administrazio eta erakunde batzuek Hirugarrenen
Ordainketa sistemaren bidez ordaindutako 155.384 € berreskuratzeko
prozesua koordinatu da.

Pertsonalarentzako ordainsariak

3.211

Kanpoko zerbitzuak

5.199

Mantentzea

9.448

Eginiko gestio eta koordinazio ugari dela eta, bidearen amaieran, zorren
kopurua %90etik gora jaitsi da.
Gizarte Arloan 2017an guztira 8.000 jarduketa orokor kudeatu dira, eta
horien ondorioz, 44.000 inguru ekintza edo ataza gertatu dira.

Softwarea eta Hardwarea
Higiezinen aktiboa

Aseguruak
Finantza-interesak eta komisioak
GUZTIRA

25.706
286
26.692

730
2.251
74.809
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2.3.4. Itunak, enpresa hornitzaileak eta agente
kolaboratzaileak
Alokabiden, eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin 2017an lan egin duten
hornitzaileei, aliatuei eta kolaboratzaileei.
••

Call Center – harrerak: XUPERA.

••

Baliabide informatikoak - euskarria: LANTEK, LOGIC, IBAI
SISTEMAS, IGN, S2G, LKS.

••

Zerbitzu teknikoak: ITAU, GIROA, LKS, AMAIBA, INTECA.

••

Corredurías y compañías de seguros: MAPFRE, AON.

••

Aholkularitza enpresak, auditoreak, bankuak, aholkulariak:
PRAXIS, GUREAK MARKETING, LABAYRU FUNDAZIOA,
AGL Efficiency Management, PFK-ATTEST, DELOITTE,
PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BBVA, BANCO
SANTANDER, QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, ALTIA,
INFORMA CONSULTING, BILBOMÁTICA, ODEI.

Baita hainbat eremutan lagundu gaituzten guztiei ere, hala nola:
••

Udalaren Gizarte Zerbitzuak, Aldundiak eta hirugarren
sektoreko entitateak.

••

Abokatuak eta prokuradoreak.

••

Finken administratzaileak.

••

Konponketetarako gremioak (iturgintza, igeltserotza,
sarrailagintza, pintura enpresak, etab.)

••

Etxeko tresna elektrikoen eta galderen zerbitzu tekniko ofizialak.

••

Mantentze-enpresak (igogailuak, suteen kontrako babesa,
berokuntza-sistema, aireztapena, garbiketa, lorezaintza, etab.).

••

Mezularitza (GurePosta), prestakuntza enpresak, segurtasun
enpresak, notarioak, etab.
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2.3.5. Etxebizitza politikako baliabideak

Oinarrizko helburua da euskal herritarrek, oro har, kalitateko etxebizitza
arrazoizko salneurrietan izateko eskubidea balia dezaten laguntzea.

Alokabide eta Visesa funtsezko baliabideak dira Eusko Jaurlaritzaren
etxebizitza politika garatzeko; Visesan lurra eskuratuz, kudeatuz eta
urbanizatuz, betiere euskal herritarrentzako kalitateko etxebizitza
sustatuta; eta Alokabiden Euskal Autonomia Erkidegoko babes ofizialeko
etxebizitzaren zati handi baten alokairua kudeatuz.

Horretarako, sozietateen zuzendaritzek bere gain hartu dituzte Kalitatearen
Kudeaketarako, Laneko Arriskuen Aurre-zaintzarako eta Ingurumenerako
Sistema Integratuaren sorkuntza eta ezarpena; izan ere, sozietateen
eremu eta jarduera guztiak hartzen ditu sistema horrek, eta lagungarria da
sozietateen helburua lortzeko.

KUDEAKETA ESTRATEGIKOA
Etxebizitzen
sartzea
eta esleipena

Kontratuen
bukaera
eta berritzea

Errentamenduaren
kudeaketa

Saltzeko
lehentasuna
eta eskaintzak

Aktiboak kudeatu eta mantentzea
Gizarte esku-hartzea

BEZEROA
Kanpo intereseko atentzio taldeak
Pertsonen kudeaketa
Sozietateen kudeaketa juridikoa
Ekonomia eta finantza kudeaketa
Zerbitzu orokorren kudeaketa
Informazio-sistemen kudeaketa
Kudeaketa sistemak
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2.3.6. Kalitatearen Europako Astea
Kalitatearen Europako Astea Europar Batasunean urtero ospatzen duen
ekimena da, kalitatea sustatzeko eta ezagutarazteko topagunea izateko
xedearekin. Ekimenak askotariko ekitaldi barne hartu ditu: ekitaldiak,
mahai-inguruak edo world kafeak. Praktikoak direnez gero, publikoak
parte-hartze aktiboa izan dezake erakunde askotako kudeaketen
praktikarik hoberenak ezagutarazi bitartean.
Honako gai hauetaz ohartarazteko eta jabearazteko dei ozena dakarten
edukiak eta hitzaldiak aurkeztea da xedea: kudeaketa aurreratua, bikaintasuna,
berrikuntza, gizarte konpromisoa, iraunkortasuna eta lehiakortasuna hainbat
lanbide-talderentzat.
Alokabidek Kalitatearen Europako Astean hartzen du parte 2004tik,
esperientziak eta gogoetak beste erakunde batzuekin partekatuta
ikaskuntzaren eta jendaurreko presentziaren ingurunean.
2016. urtean, EAEko Kalitatearen eta Bikaintasunaren Europako XXII.
Astean ere hartu zuen parte Alokabidek, sozietate honek kulturaren eta
antolamenduaren eraldaketan duen esperientzia helarazteko ekitaldi
batean, hain zuzen pertsonen balioa indartuta eta bezeroa ardatz hartuta
2015ean eta 2016an bizitako esperientzia.
2017an, azaroaren 6tik 17ra, XXIII. Edizioa izan zen, egun bakoitzean
Kudeaketa Aurreratuko Ereduko gai bat ardatz izan zuen Biltzarrean:
Estrategia, Pertsonak, Bezeroak, Gizarte eta Berrikuntza. Gainera,
“Kudeaketa gertutik” festibalaren 1. Edizioa eta hiru lurraldeetan eginiko
hainbat ekitaldi izan ziren, non industriaren, osasunaren, hezkuntzaren eta
abarren arloko Kudeaketa Aurreratuari buruzko gaiak landu ziren.
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2.3.7. Elkartasun proiektuak
Elkartasuna baliorik garrantzitsu eta funtsezkoenetakoa da eta,
horregatik, Alokabideko kideek garapen bideetan dauden herrialdeei
laguntzen jarraitzen dute. Alokabidek proiektu solidarioetan parte
hartzea sustatzen du, betiere eraikuntzaren arloarekin zerikusia
badute eta ahal dela emakumearen garapena eta jabekuntza
errazten badituzte.

duten zortzi lurraldeetako bat da hori, Bukavu hiritik 340 kilometrora
kokatuta. 2017an, LAUGARRREN urtez jarraian lagundu diegu
Jainkozko Maisuaren Erlijioso Misiolariei, hainbat osasun-etxe eta
ikastetxe birgaitzeko.
Abian jarritako proiektuen bidez, pertsonek eraikuntzan parte
hartzea sustatu nahi da, eta proiektuak oso eragin garrantzitsua
du, zeren eta eraikuntza zabaltzeak ama askoren (horietako asko
neskatilak) eta jaioberrien heriotza galaraz baitezake.

2017. urtean, Shabundako amaetxea eraikitzen lagundu genuen.
Kongoko Errepublika Demokratikoko Sud-Kivu probintzia osatzen

25

3

2017ko
jarduera

Alokabide. 2017ko txostena

3.1. Alokabideren bilakaera
Honatx Alokabideren gertaera nagusiak herritarrentzako
zerbitzua hobetzeko etengabeko bilakaeran:
2000

Alokabideren sorrera.

2013

Gizarte laguntasunerako kanpoko zerbitzuak martxan jartzea.

2002

Alokabide martxan jartzea. Parke propioa abiaraztea, lehen
230 etxebizitzak alokairuan emanda.

2014

Hitzarmena Kutxabankekin sinatzea alokairuko etxebizitza
lagatzeko.

2002

EAEko etxebizitza hutsa mobilizatzeko programa hastea
(Bizigune programa).

2014

Web orri berria martxan jartzea.

2015

Pisu partekatuak kudeatzeko programa martxan jartzea.

2005

Eusko Jaurlaritzak etxebizitzen parkeen kudeaketaz
arduratzeko emandako agindua.

2015

Gardentasun ataria argitaratzea.

2006

ISO 9001 ziurtagiria lortzea kalitate kudeatzeko sistemagatik.

2015

2007

ISO 14001 ziurtagiria lortzea ingurumena kudeatzeko
sistemagatik.

2009

Alokairuko 20.000 kontratuetara iritsi gara EAEn.

Publizitate-kanpaina bat martxan jartzea, “ireki zure etxea”
lelopean, etxebizitza merkatu librean geureganatzeko (ASAP
eta Bizigune programak), eta hitzarmenak formalizatzea
udalekin etxebizitza hutsak alokairura mugitzea bultzatzeko
(Bergara, Hondarribia, Amurrio, Ugao, Leioa, Balmaseda,…).

2010

SPGVA sortzea, Eusko Jaurlaritzaren %100 publikoa den
sozietatea.

2016

Kudeaturiko 12.000 etxebizitzaren lorpen garrantzitsua.

2016

2010

EAEko etxebizitza hutsa mobilizatzeko programa txertatzea
(Bizigune programa).

Zentrorako Bezeroa proiektua martxan jartzea (zerbitzuen
katalogoa, giltzak ematea bezeroaren onurarako eta
emoziorako...).

2011

Alokabide publiko bihurtzea eta Alokabide eta SPGVA bat egitea.

2016

Alokabideren Gizonen eta Emakumeen Arteko
Berdintasunerako I. Plana.

2012

ASAP programako eragile kolaboratzaileak.

2017

2013

Kolaborazioa Bizigune dekretu berria zehazteko eta dekretua
martxan hastea.

Kudeaketako MBS Navision 2016 aplikazio informatikoa berriz
ezartzea.

2017

Berogailuaren eta ur beroaren aurre-ordainketa sistema
martxan jartzea, baita konponketen hornitzaileen
erregistroa ere.

Lankidetza-protokoloa erakunde publikoekin, erakundeekin eta
elkarteekin, detekziorako, aurre-zaintzarako, koordinaziorako
eta prozedura judizialetan jarduteko.

2017

Energia-pobreziako proiektu pilotua ezartzea.

2013
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3.2. Jardueraren datu nagusiak
Alokabiden, alokairuko hainbat parke kudeatzen dugu EAEn (etxebizitza sozial propioen parkea,
Eusko Jaurlaritzarena, udalena eta Harrirena) eta 2017an, zehazki, babesturiko araubideko 7.574
etxebizitzaren alokairua kudeatu dugu.
Etxebizitza hutsaren mobilizazioa sustatzen duen Bizigune programaren bidez, guztira 4.587
etxebizitza kudeatu ditugu batez bete 2017. urtean, eta guztira GAI diren 4.317 etxebizitza kudeatu
dira 2017ko abenduaren 31n.
Horrez gain, Alokabide ASAP programaren agente kolaboratzaileak gara. 2017an, 145 agintekontratu sinatu dira jabeekin, eta 125 etxebizitza alokatu dira.
Azken finean, 2017ko abenduaren 31n 12.036 etxebizitza kudeatu ziren. Horregatik, Alokabide
orain ere funtsezko agentea da babes publikoko alokairuan EAEn eta, hala, gure eginkizuna betetzen
dugu urtez urte.
Etxebizitza sozialak

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Alokabideren parkeko etxebizitza sozialak

4.119

514

2.678

1.125

Eusko Jaurlaritzaren parkeko etxebizitza sozialak

3.306

549

1.731

1.026

Udalaren parkeko etxebizitza sozialak

71

0

12

59

Harri 1 S.L.ren etxebizitza sozialak

78

0

78

0

Bizigune Programako etxebizitzak

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Jabeekin indarreko kontratua duten etxeb.

4.317

514

2.678

1.125

Errentariekin indarreko kontratua duten etxeb.

3.928

470

2.448

1.010

ASAP Programako etxebizitza libreak – kop.

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak

145

13

85

47

Adjudikaziodunekin kudeaturiko etxebizitza libreak

124

11

71

42
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3.3. Etxebizitzak onartzeko eta berritzeko/
itzultgeko jarduera
a. Bizigune programa
Batez beste 4.317 etxebizitza kudeatu ditugu 2017. urtean. Alokabiden ahalegin handiak egin
ditugu kontratuko baldintzak berriak eta izapideak egokitzeko, jabe berriak erakartze aldera, eta
eragina etxebizitzen kopuruan ikusiko da 2018an.
Era berean, kontratuen amaiera jabeekin kudeatzeak berekin dakartza izapide garrantzitsuak eta
konpontze- eta mantentze-gastu handiak alokairuko parkean eta etxebizitzak prestatzeko, ondoren
jabeari itzultzeko edo berritzeko.
Hona hemen Bizigune programarako etxebizitza hutsen jabeekin eginiko kontratuen/hutsalketen
kopurua 2017. urtean:
BIZIGUNEREN PARKEA 2017

CAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Kontratu berriak jabeekin (kop.)

197

37

117

43

Kontratuen muga-egunak jabeekin (kop.)

382

52

238

92

Kontratu berrituak dituzten jabeak (kop.)

522

111

282

129

%57,74

%68,10

%54,23

%58,37

Jabeei berrituriko kontratuak (%)

b. ASAP programa
Alokabiden, 2016. urtean, guztira, 145 aginte-kontratu kudeatu ditugu, baita 124 errentamendukontratu ere.
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3.4. Administrazio-jarduera
a. Kontratuak esleitzea eta sinatzea
a.1. Esleitze-prozesuan, ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskura jartzen
ditugu alokairuko etxebizitzak, halako moldez non, eskaera eginda eta beharrezko dokumentuak
emanda, etorkizunean ordaindu beharreko errenta ezartzeko modua izango baita.
Hona hemen Alokabideko etxebizitzen esleipenen eta etxebizitza-kontratuen berriztapenen kopurua
2017ko ekitaldian:
KUDEATURIKO ESLEIPENAK 2017

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Alokabideren parkea (kop.)

1.624

1082

92

450

Bizigune programa (kop.)

1.651

236

1013

402

Alokabidek barne-mailan burutzen ditu Bizigune programan esleipenak egiteko prozesuak, zuzenbide
subjektiboaren bidezko esleipen-irizpideak eta baremoak (Etxebizitzaren Legearen ezarriak) Etxebidek
bidalitako adjudikaziodunen zerrendari aplikatuz.
Alokabideren eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza parkean, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzek
egiten dituzte esleipenak.
Alokabideren parkean 2017ko ekitaldian 79 uko egite izan dira. Bizigune programan, berriz, 553
izan dira orotara.
ALOKABIDEREN PARKEA

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

95

51

17
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EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Adjudikaziodunen uko egiteen kopurua

560

68

300

192

Adjudikaziodunen uko egiteen kopurua
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Hona hemen Alokabideren parkean uko egiteko arrazoi nagusiak:
etxebizitzaren tamaina eta alokairuaren prezioa; Bizigune programan, berriz,
programaren baldintzekin ados ez egotea edo eskainitako etxebizitzak
errentariaren beharrak ez betetzea.

Esan beharra dago kontratu-berriztapenetan 235 Ondoren birkokapen
egin direla, etxebizitza aldaketak izan dira jabeek Bizigune programatik
irtetea erabili dutelako. Horietatik 3 Alokabideren parkean egin dira eta 23
birkokapen gizarte arrazoiengatik edo teknika edo ratioen arrazoiagatik
izan dira parke berean.

a.2. Esleipen-prozesua edo kontratua bukatzearen ziozko berritzapenprozesua bukatuta, errentamendu-kontratu berriak sinatzen dira.

Etxebizitzen okupazio-portzentajea %90etik gorakoa izan da parke
motaren arabera, eta honelaxe dago segmentutan banatuta Lurralde
Historikoen arabera:

Alokabideren parkean, 2017. urtean, 710 errentamendu-kontratu berria
izenpetu dira, eta 730 kontratu berritu dira dagoeneko gure zerbitzuaren
erabiltzaileak diren errentariekin.
ALOKABIDEREN PARKEA 2017

EAE

Araba

Kontratu berriak errentariekin (kop.)

701

519

41

141

Kontratu-hutsalketak errentariekin (kop.)

242

168

19

55

Kontratu berritua duten errentariak (kop.)

923

563

51

309

%97,02

%96,57

%100,00

%94,50

Errentariei berrituriko kontratuak (%)

Bizkaia Gipuzkoa

BIZIGUNEREN PARKEA 2017

EAE

Araba

Bizkaia Gipuzkoa

Parke propioaren okupazio maila (%)

%92,44

%92,05

%97,65

%91,21

Bizigune programaren okupazio maila (%)

%91,92

%92,41

%92,23

%90,93

Bizigunen hutsik dago etxebizitzen heren bat, gehienbat esleitze-prozesuagatik; izan ere,
hilabete behar da gutxi gorabehera kontratua sinatu arte. Gainerako etxebizitzak hutsik daude
berritzeko prozesuan daudelako, edo jabeari itzultzeko daude, edo etxebizitza prestatzeko
prozesuan, edo blokeatuta birkokapenaren beharragatik.

Bizigune programan, 2017. urtean, 281 errentamendu-kontratu sinatu dira
eta 1370 kontratu berritu dira dagoeneko gure zerbitzuaren erabiltzaileak
diren errentariekin, parkearen herena ia-ia.
BIZIGUNEREN PARKEA 2017

EAE

Araba

Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak errentariekin (kop.)

281

67

148

66

Kontratu-hutsalketak errentariekin (kop.)

494

68

304

122

Kontratu berria duten errentariak (kop.)

1370

169

865

336

Errentariei berrituriko kontratuak (%)

%95

%98

%94

%92
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b. Errentarientzako fakturazioa
Hilero egiten zaie fakturazioa parke guztietako errentariei.
Hona hemen fakturazioa 2017an:
••

Alokabideren parkeko errentariei, 12.829.533,13 €.

••

Bizigune programako errentariei, 11.931.275,83 €.

••

Gobernuaren parkearen errentariei, 7.546.723,96 €.

Errenta berriztapenak (kop.)

Parke mota
Gobernuaren parkea

445

Alokabideren parkea

575

Biziguneren parkea

770

Udalen parkeak eta Harri parkeak

69
1.859

Guztira

2017an, hona hemen ordaindutako batez besteko errenta:
••

Alokabideren parkearen errentarien aldetik, 216,25 €.

••

Bizigune programaren errentarien aldetik, 223,30 €.

c. Jabeentzako fakturazioa
Bizigune programaren jabeei ere ordaintzen zaie errenta hilero. Guztira,
25.706.113,42€ izan zen.

d. Errenta-berriztapenak
2017. urtean, parke guztietako errentamendu-kontratuen errenta-berriztapenak, guztira, 451 kontratu izan dira.

*Errenta-berriztapenen kopuruak nabarmen egin du gora, 2015ean argitaraturiko desindexazio
legearen ondorioz.

e. Kontratu-amaieren berriztapenak
Alokabide, gaur egun, kontratua azkentzean, errentarien etxebizitza
soziala eskuratzeko baldintzak berrikusten ari da, baita muga-egun
horien ezaugarriak 2010eko azaroko prezioen agindura eta 466 dekretura
egokitzen ere.
2017ko ekitaldian, Alokabideren parkeko 923 kontratu egokitu genituen,
eta Bizigune programan 522 kontratu berritu genituen jabeekin eta 1.370
kontratu errentariekin.
Kontratu berria: Ondoren /Alkondoren

Sinadurak (kop.)

Alokabideren parkea

923

Biziguneren parkea

1370
2.293

Guztira
Sinadurak (kop.)

Berriztapenak
jabeekin

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Biziguneren parkea

522

111

282

129
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f. Udalentzako aholkularitza
Nabarmentzekoa da alokairua kudeatzen duten udalentzat
aholkularitza desinteresatua, alokairua martxan jar dezaten.
buruzko agiriak egiten lagundu diegu udalei, alokairuen
eta errentak ezartzen, kontratuen berriztapenean eta behar
edozein kontsultatan.

emandako
Esleipenari
baldintzak
izan duten

LEHENTASUNEZ EROSTEA ETA ATZERA EGITEA

2017

Hasitako espedienteak (kop.)

23

Itxitako espedienteak (kop.)

1

Lehentasunez erosteko etxebizitzei uko egitea (kop.)

93

Lankidetza-hitzarmen ugari sinatu dira udalekin, etxebizitza librea Bizigune
eta ASAP programen bidez ekartzeko prozesua bultzatzeko.

3.5. Lehentasunez erosteko jarduera

3.6. Sustapenak martxan jartzeko
eta mantentzeko jarduera

Eusko Jaurlaritzak lehentasunez erosteko harpidetza-eskubidea du
babes ofizialeko etxebizitzen esku-aldaketetan, hots, lehentasunez
erosteko eta atzera egiteko eskubidea. Alokabiden eskubide hori
erabiltzen dugu, eta eskaintzaren eta eskariaren arteko bitartekaritza lana
egiten dugu Eusko Jaurlaritzak EHHAren 39/2008 Dekretuan xedaturiko
prezioengatik.

Alokabidek eskuraturiko edo Gobernuak eta hirugarrenek agindutako
sustapen osoak emateko modua antolatzean datza jarduera; izan ere,
bloketan eman behar zaizkie nahitaez lehenbiziko adjudikaziodunei. Eraikin
berriak dira, eraiki berriak, eta ALOKABIDEk bere esperientzia jartzen du,
errentariak sartzean dena behar bezala ibil dadin: erkidegoa eratzea,
aurretiazko probak eta instalazioak mantentzea, hornidurak, etxebizitzan
berrikuspen teknikoa, hasierako salmenta ondoko kudeaketa, etab.

Lehentasunez erosteko eta atzera egiteko eskubidea erabilita,
administrazioak lehentasunez eros ditzake etxebizitza babestuaren
bigarren eta ondorengo esku-aldaketa guztiak. Hala, galarazi egiten
dira gainprezioak, zeren eta etxebizitza zuzenean erosten baitzaio
administrazioari, ondoren berriz ere esleitu dezan.

Proiektuen araberako kudeaketa sistemaren bidez egiten da zeregin
horien antolamendua. Onartu duten adjudikaziodunen zerrenda izan
ondoren, eta sustapena emateko zerrendan egonda, etxebizitza emateko
data eta tokia erabakitzen dituzte Alokabidek eta Etxebizitzako Lurralde
Ordezkaritza egokiak.

Herritarren zerbitzua den aldetik, etxebizitza babestuaren salerosketan
partikularren arteko bitartekari lana egiteko aukera eskaintzen dugu
Alokabiden. Hala, etxebizitza partikularra esleitu ahal izango da,
saltzaileak hala nahi badu, Etxebideren zerrendak jarraituz. Zerbitzu
honek eskaintzen duen abantaila esleipenean dagoen erabateko
gardentasunean datza, baita saltzaileak kudatzeagatik komisiorik
ordaindu behar ez izatean ere.
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a. Emandako sustapenak
Sustapenaren
jabea
ALOKABIDE

Alokabide
kodea

Sustapenaren tokia

Energia kalifikazioa

Emate-data

Etxebizitzak
guztira

Emandako bizitzak
2017

ALO-A025

ZABALGANA 314

D

2017/03/14

314

125

ALO-G019

IRUN 16

C

2017/06/19

16

16

330

141

Guztira ALOKABIDE
Sustapenaren
jabea
GOBERNUA

Alokabide
kodea

Sustapenaren tokia

Energia kalifikazioa

Emate-data

Etxebizitzak
guztira

Emandako bizitzak
2016

GOB-B88A

MINA DEL MORRO 86

B

2017/06/27

86

86

GOB-B091

ITURRIGORRI 38

C

2017/07/04

38

13

Guztira GOBERNUA

143

107

GUZTIRA 2017

473

248

b. Etxebizitzak eta eraikinak mantentzea
eta artatzea

Zuzenketa-mantentzeari dagokionez:

Alokabidek kudeaketa egokia egiten du etxebizitzak eta eraikinak
mantentzeko, etxebizitzon funtzionamendua hobetu, ondarea zaindu,
zuzenketak ahalik eta gehien saihestu eta erabiltzaileen erosotasuna
bermatzeko. Guztira 225 eraikin kudeatu dira, eta askotariko egoerak
dauden antzinatasunaren, jabetzaren eta egoeraren aldetik.

2017. urtean, guztira, 13.850 gorabehera berri tekniko erregistratu ziren
(gorabehera horiek askotarikoak izan daitezke hala nola etxeko tresna
elektronikoak, berogailuak, hezetasunak, ezbeharrak, etab.), eta oro har,
bat dator ALOKABIDEko Arlo Teknikoak hartzen eta kudeatzen duen
gorabehera sorta zabalarekin. Call Center-etik izan daiteke sarrera, edota
finken administratzaileetatik, edo Lurralde Bulegoetatik.

Aktiboak mantentzeak (eraikinak eta etxebizitzak) bi alde bereizgarri ditu.
Alde batetik Zuzenketa-mantentzea, parkearen kudeaketak iraun bitartean
izandako gorabeherei erantzuna emateko eta horiek konpontzeko jarduten
du, bai ekintzak koordinatuta, bai konponketak eginda; eta bestetik,
Aurre-zaintzako Mantentzea, eraikinak aldizka ikuskatu eta berrikusten
dituena ALOKABIDEk sortutako Plan Zuzendariaren arabera, arazoei
edota gorabeherei aurrea hartzeko.
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Gorabehera teknikoak EAEn eta
probintziaren arabera
2017

EAE

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

13.850

4.779

5.530

3.541

27

3

14

10

Hirugarrenen etxebizitza eskuratzea

355

44

189

122

Bizigune eta jabearen arteko akordioa

455

122

195

138

Erkidegoentzako ordainketak derrama
teknikoengatik

Etxebizitza egokitzea ezintasunaren zioz

1

1

59

33

18

8

Matxura orokorrak

3227

1080

1364

783

Berogailua/ACS

2031

854

674

503

5

3

1

1

1677

551

646

480

197

27

121

49

Erkidegoko gela irekitzea

Etxeko tresna elektronikoak
Giltzak ematea, ordainketak etetea eta
etxebizitzako jarduketak
Etxebizitza itzultzean aurkituriko gabeziei
buruzko idazkia
Obra bermearen gorabeherei buruzko
idazkia

Gorabehera teknikoak EAEn eta
probintziaren arabera

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

84

26

26

32

SUSTAPENA prestatzea

317

49

192

76

Etxebizitza prestatzea (jabeari itzultzea)

754

219

314

221

Etxebizitza prestatzea (esleipenerako)

32

7

9

16

Etxebizitza prestatzea (onarpenerako)

18

4

10

4

9

3

2

4

117

24

49

44

Erreklamazio idatzia

9

1

3

5

Erreklamazio ofiziala

6

3

2

1

Bermearen ebazpena

22

4

14

4

4

4

1457

651

523

283

2

1

1

Berrikuntza egiteko eskaera

455

97

235

123

Kokapen berrirako eskaera

51

13

28

10

Plagak (intsektuak, arratoiak, etab.)

SUSTAPENA martxan jartzea
Erreklamazioa etxebizitza itzultzean

9

1

8

1013

343

426

244

Obrako bermea

183

72

37

74

Arlo Teknikoko kontratuen jarraipena

Hezetasunak

302

61

151

90

Ezbeharra

Instalazio elektrikoa

176

45

94

37

Aurre-zaintzako mantentzea

687

398

137

152

Beste batzuk

109

36

46

27

Hasierako gorabeherei buruzko idazkia

EAE

Kokapen berria
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Gorabehera horietako bakoitza barne-mailako atazen bidez kudeatzen dute ALOKABIDEko talde
teknikoko kideek.

Aurre-zaintzako Mantentzeari dagokionez:
Alokabideren aurrezaintzako mantentzearen eta artatzearen arloan, 2017. urtean aurrera jarraitu
dute kudeaturiko erakinen azterketa teknikoen kanpainek, eraikinen egoera kontrolatzeko eta
artapenerako aldizkako jarduketak egiteko xedearekin. Jarduketa horiek, aktiboak konpontzeko eta
artatzeko izateaz gain, oso garrantzitsuak dira erkidegoetan, eraikinen presentziaren eta kontrolaren
aldetik betiere.

EAT kop. – Sutapenak // GUZTIZKOAREN %
Etxebizitza kop. (eraikinetan EATen ikuskaturiko
etxebizitzen gaineko inpaktua)

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

19

2

5

26

1358

82

336

1776

Era berean, bere bidetik jarraitu dute aktiboak mantentzeko eta artatzeko Plan Zuzendariaren
segimenduak eta betetzeak:
ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

PREBENTZIOKO lan-aginduen kop.

167

146

37

350

Aldizkako prebentzioko jarduketen erregistroen kop.

133

114

28

275

Horrez gain, instalazio berriztagarriak ikuskatzearen eta kontrolatzearen arloan, 2017. urtean, energia
berriztagarriko 1.813.815,12 kwh-ko ekoizpena zenbatu da, hots, 145.105,21 €-ko aurrezpena.
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Erkaketa banatuagoa ikusita,
ENERGIA
(kwh)

€
(0,08 €/kwh)

2015

ENERGIA
(kwh)

€
(0,08 €/kwh)

2016

ENERGIA
(kwh)

€
(0,08 €/kwh)

2017

ALOKABIDE

886.755,61

70.940,45 €

928.354,49

74.268,36 €

1.443.425,50

115.474,04 €

UDALAK

15.158,15

1.212,65 €

14.391,21

1.151,30 €

13.829,97

1.106,40 €

EUSKO
JAURLARITZA

133.120,08

10.649,61 €

310.493,12

31.130,68 €

356.559,65

28.524,77 €

1.035.033,84

82.802,71 €

1.253.238,82

106.550,34 €

1.813.815,12

145.105,21 €

Proposaturiko instalazioak sortutako argindarrak 558 familia baino gehiagoren urteko batez besteko
energia-eskaria bete zuen (batez besteko energia kontsumoa). Batez besteko horren oinarria
Espainiako batez besteko etxeko batez besteko -2,71 lagun- kontsumoa da, hots, urtean 3250 kWhko kontsumoa argindarrerako).
Halaber, sortutako energiari esker, atmosferara urtean 1179 Tm CO2, 4.129 kg SO2 eta 1.706 kg
NOx gutxiago isuri dira. CO2 negutegi-efektuaren hazkundearen eragile nagusia da, eta SO2 euri
azidoarena.

PREBENTZIOKO MANTENTZE-PLANA martxan jarri zenetik 3 urte baino gehiagoko aldian, hauexek lortzen ari dira:
••

Legez egunean jartzea eraikinen parkea instalazioen araudiaren aldetik (BT garajeak, eremu komunak, rite,…).

••

Eremu komunetako zuzenketa eta aurre-zaintzako gastu maila jaistea, etxebizitzen eta eraikinen kopurua handitu arren.

••

Eraikinetako mantentzearen gaineko irudipena hobetzea funtsezko jarduketen bidez, esaterako, atariak 5 urtean behin margotuta.

••

Gaur egun, eta 2015. urtetik hona, aurre-zaintzan gastaturiko euro bakoitzeko 1,11 euro gastatzen dugu zuzenketakoan.
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Memoria honetan ikusi ahal izan dugunez, 2017. urtea berriz ere
urte trinkoa izan da. Erronka berriekin eta lan askorekin, aurrera
jarraitzen du Alokabideko pertsona guztiok gure bezeroekin
dugun konpromisoak, bezeroak baitira gure funtsa.
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EGOITZA NAGUSIA

Gamarrako Atea 1A, behea
Vitoria-Gasteiz (01013)
araba@alokabide.eus

Done Bikendi 8, behea
Bilbao (48001)
bizkaia@alokabide.eus

Errotaburu Pasealekua 1, 7.sol.
Donostia/San Sebastián (20018)
gipuzkoa@alokabide.eus

Gamarrako Atea 1A, 2.sol.
Vitoria-Gasteiz (01013)
alokabide@alokabide.eus
www.alokabide.euskadi.eus

