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alokabide

1

Alokabide sozietate 
publikoa gara, 
Eusko Jaurlaritzaren 
menpekoa eta 
etxebizitzak gizartean 
betetzen duen eginkizuna 
garatzen duena alokairu 
politikaren bidez. 



1.1

Konpromisoa 
pertsonekin

Pertsonak dira Alokabideren funtsa, 
sozietate hau osatzen dugun eta lan egiten 
dugun pertsona guztiok; adjudikaziodunak, 
errentariak, jabeak, alokairurako laguntzei 
buruzko programen aldeko interesa dutenak, 
eta elkarlanean dihardugun beste instituzio, 
enpresa eta erakunde batzuetan lan egiten 
duten pertsonak. 

Etxebizitza eskuragarria 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:

	Alokabideren jabetzapeko babes 
publikoko etxebizitza

	Eusko Jaurlaritzaren jabetzapeko alokairu 
sozialeko parkea

	EAEko udalerrietako alokairu sozialeko 
etxebizitzak

	Kutxabanken partaidetza duen sozietate 
pribatu bateko (Harri Iparreko) araubide 
orokorreko BOE etxebizitzak

	Jabe partikularren eta finantza erakundeen 
(Kutxabank eta Caixabank, esterarako) 
etxebizitza libreak, Bizigune programan 
sartutakoak

	Udalen jabetzapeko etxebizitza libreak, 
Udal Bizigune programan sartutakoak

	Jabe partikularren etxebizitza libreak, 
ASAP programan sartutakoak

Gure jarduerari esker, alokairuen kudeaketa 
bizkortzen eta etxebizitzekin loturiko izapideak 
egiten laguntzen dugu, betiere hurbileko tratu 
pertsonalaren bidez.

Horrez gainera, 2018. urtearen amaieran, 
Gaztelagun programa martxan jartzen hasi da. 
Programa horren bidez, 2019ko urtarrilaren 
1etik, etxebizitza libreak alokatzeko zuzeneko 
laguntzak ematen zaie gazteei, betiere 
dagokion arauzko erregulazioan jasotako 
baldintza zehatz batzuk betetzen badira. 

Horrek alokairurako laguntza modalitateei 
dagozkien aukerak handitu ditu, eta beste 
bezero mota bati zuzendutako zerbitzu berriak 
sustatu ditu, hain zuzen ere, Gaztelagun 
programaren aldeko interesa duten pertsonei. 
Pertsona horietako batzuk laguntzaren 
eskatzaile izango dira 2019tik aurrera, eta 
pertsona horien ehuneko batek 250 euro 
jasoko ditu hiru urtez, gehienez.
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Eginkizuna, 
Ikuskera, 
Balioak 
eta Gizarte 
Konpromisoa
Misioa Ikuspegia Balioak

1.2

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

Ingurumeneko, Lurralde-Plangintzako eta 
Etxebizitzako Departamentuaren ikuspegia 
Etxebizitzako 3/2015 Legearen garapena 
hiru urteko epean bideratua izatea da, 
Euskadiko Autonomia-Erkidegoko jarduera 
orokorraren etxebizitza politiketako markoa 
sortzen du, hortaz araudiaren beharrezko 
garapenen onespenaren bitartez, kudeaketa-
modelo eraginkorra eta beharrezko baliabide 
hartzea, epe luzeko etxebizitza iraunkorreko 
politikarako oinarriak sartzen dituzte.

• Gardentasuna, herritarren partaidetza eta 
ebaluazioa

• Eraginkortasuna, efizientzia eta 
etengabeko hobekuntza

• Errespetua eta tolerantzia
• Erakundeen artean eta gizarte nahiz 

ekonomi eragileekin kooperazioa
• Iraunkortasuna
• Berrikuntza
• Etxebizitzak mantentzeko orduan 

kontzientziazioa eta cultura
• Erraztea eta komunikatzea
• Irisgarritasun unibertsala
• Zerbitzu publikoa
• Gizarte eta ekonomi eragina

2018an, 2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzendaria sartu zen indarrean. Plan hori Alokabideren 
2018-2020 Plan Estrategikoa sortzeko oinarri gisa erabili daiteke.

1.2.1. 2018-2020 Plan zuzendaria

2018-2020 Plan Zuzendariak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren etxebizitza 
politikaren eginkizuna, ikuskera, balioak, ardatz estrategikoak eta helburuak ezarri ditu, datozen 
hiru urteetarako. Hemen zehazten dira:
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2018-2020 ETXEBIZITZA PLAN ZUZENDARIAREN ESTRATEGIA

1. ARDATZA.  
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEA 
SUSTATZEA

1.1. Alokairu erregimeneko etxebizitza berrien sustapena bultzatzea

1.2. Zuzkidura bizitokien garapena sustatzea

1.3. Hutsik dauden etxebizitza pribatuen mobilizazioa bultzatzea, babestutako alokairu gisa erabili daitezen

2. ARDATZA.  
BABESTUTAKO ETXEBIZITZEN 
PARKEAREN KUDEAKETA 
ERAGINKORREAN AURRERA EGITEA

2.1. Alderdi soziala indartzea babestutako etxebizitzen parkearen kudeaketaren alorrean 

2.2. Alokabide erreferentea izatea iraunkortasun energetikoaren eta babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzearen alorrean

2.3. Etxebizitzei lotutako prestazioak arian-arian kudeatzea

2.4. Bizitza ibilbideei mesede egitea eta etxebizitzak gutxiegi erabili daitezen ekiditea

2.5. Babestutako etxebizitzen parkearen eginkizun soziala bermatzea

2.6. Programa iragankor bat martxan jartzea, etxebizitza tasatuen stock-ari konponbidea emateko eta egindako inbertsioak berreskuratzeko

3. ARDATZA.  
ADJUDIKAZIO PROZEDURAK ETA 
BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK 
ESKURATZEKO BALDINTZAK 
BERRIKUSTEA ETA ALDATZEA

3.1. Babes publikoko etxebizitzak adjudikatzeko egungo baremazio sistema aldatzea. Kohesio soziala bermatzea kupoen mekanismoaren bitartez

3.2. Etxebizitzarako premia berriro definitzea, hura egoera sozioekonomiko berrietara egokituz

3.3. Lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei zuzendutako neurri zehatzak definitzea Gizarte politikek etxebizitza politikekin lankidetzan aritzea eta 
estrategikoki integratzea

4. ARDATZA.  
ERAIKINEN MANTENTZEA ETA 
BIRGAITZEA SUSTATZEA, EGUNGO 
PARKEAREN IRISGARRITASUNA ETA 
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA 
HOBETZEKO

4.1. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzea sustatzea

4.2. Irisgarritasun unibertsala bermatzeko jarduketak bultzatzea eta modu positiboan diskriminatzea

4.3. Etxebizitzen parke publikoa mantendu eta kontserbatu dadin bultzatzea

4.4. EITak egin daitezen bultzatzea, indartzea eta erraztea

4.5. Birgaitzearen alorreko informazioa, prestakuntza eta komunikazioa hobetzea

4.6. Birgaitzearen kudeaketa integratua erraztea

4.7. Hirigintzako biziberritzeari buruzko programen alde egitea (lurralde plangintzako, hirigintzako eta hirigintza biziberritzeko zuzendaritzaren hirigintzako 
biziberritzearen estrategiarekin koordinatuz)

5. ARDATZA.  
ETXEBIZITZEI LOTUTAKO 
BERRIKUNTZAN AURRERA EGITEA, 
GAZTEEN ETA BESTE KOLEKTIBO 
BATZUEN PREMIEI EGOKITZEN DIREN 
EREDUAK EZARRIZ

5.1. GAZTELAGUN programaren bitartez gazteak emantzipatzearen alde egiteko formula berriak eta neurriak garatzea, eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonek 
etxebizitza eskuratzea

5.2. Zahartzen ari diren pertsonei zuzendutako bizitza inguru bideratzaileak sustatzeko ekimenen alde egitea. Biztanleriaren zahartzeari zuzendutako bizitzarako 
estrategia. Etxebizitza lagunkoiak.

5.3. Sektoreko eragileen arteko lankidetza erraztea, etxebizitzen alorreko programa eta neurri berritzaileak sustatzeko.

6. ARDATZA.  
SEKTOREKAKO POLITIKAK HOBETO 
KUDEATZEKO ETA INTEGRATZEKO 
LANKIDETZA SAREAK SORTZEA

6.1. Udaletako eta udal sozietateetako etxebizitza arloekin lankidetzan aritzeko sarea

6.2. Udaleko gizarte zerbitzuekin lankidetzan aritzeko sarea

6.3. Etxebizitzen alorrean hirugarren sektorearekin lankidetzan aritu dadin indartzea

6.4. Etxebizitza Sailaren eta Visesaren arteko ekintza koordinatua ahalbidetuko duen lurzoru batzordearen irudia indartzea

6.5. Birgaitze eragileekin lankidetzan aritzeko sarea

6.6. Eztabaida publiko-pribatuak egiteko foro bat sortzea, etxebizitzei lotutako gaiei buruz hitz egiteko 6



2018-2020 
Etxebizitzaren 
Gida Planaren 
helburuak:

Bizigune programarako 
bildutako

6.400
etxebizitza

Irisgarritasun 
unibertsalerako

420
proiektu

GAZTELAGUN 
programaren

4.500
gazte onuradun

Birgaitzeko jarduketak 
jasandako

55.530
etxebizitza

etxebizitza
800

ASAP 
programarako 
bildutako

Erosteko diren eta 
erosteko aukera duten 
alokairuko

3.400
etxebizitza babestu 
berri

Etxebizitza 
izateko eskubidea 
aitortutako

7.000
familia

2.000
etxebizitzatarako 
bizitegi-lurzorua

2.950

28.750

28.500
Guztira

jarduketa 
140.250

Alokairuko

etxebizitza 
babestu berri

Ikuskatutako

etxebizitza babestu

EPO jasotzen duten

familia
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1.2.2. 2018-2020 Plan estrategikoa

Alokabidek Etxebizitza Plan Zuzendaritik eratorritako honako esparru estrategikoa du:

Eginkizuna Ikuskera Balioak

Kolektiboek dituzten 
etxebizitzarako premiak 
errentamenduaren bitartez 
aseko direla bermatzeko 
zerbitzuak eskaintzea, Eusko 
Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin 
eta inplikaturiko EAEko beste 
eragile publiko-pribatu batzuekin 
koordinatuz, eta 2018-2020 
Etxebizitza Plan Zuzendariari 
erantzuteko zenbait iraunkortasun 
irizpide kontuan hartuz

Funtsezko eragilea izatea 
Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza 
politika garatzeko (2018-2020 
Etxebizitza Plan Zuzendaria), eta 
erreferentea izatea babestutako 
alokairuak kudeatzeari dagokionez, 
etxebizitzen erabilera soziala 
optimizatzen laguntzeko

	Bezeroari orientabidea

	Bikaintasuna kudeaketan

	Erantzukizuna eta 
zorroztasuna

	Proaktibitatea

	Konpromisoa

	Berrikuntza

	Malgutasuna

	Koordinazioa eta lankidetza

	Talde -lana

	Gardentasuna
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Ardatzak eta helburu 
estrategikoak

2018-2020 aldirako Plan Estrategikoa

1. ARDATZA 3. ARDATZA 5. ARDATZA2. ARDATZA 4. ARDATZA 6. ARDATZA
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2018-2020 ALDIRAKO 
EGPREN APUSTU MODURA, 
ETXEBIZITZA PRIBATUAK 
ETA PUBLIKOAK MUGIARAZ 
DAITEZEN BULTZATZEA 
ETXEBIZITZAREN IZARTE 
FUNTZIOARI BEGIRA, 
ALOKAIRUAN ETXEBIZITZA 
GEHIAGO EGOTEKO.

ETXEBIZITZAREN ARLOAN 
BERRIKUNTZAN ETA, BIDE 
BATEZ, GIZARTE FUNTZIOAN 
AURRERAPAUSOAK EMATEA 
ETA ESKEAREN BEHARREI 
EGOKITZEKO EREDU BERRIAK 
BILATU NAHIZ EZARTZEA, 
2018-2020 ALDIRAKO 
EGPK DITUEN IRIZPIDEEN 
ARABERA.

2018-2020 ALDIRAKO 
EGPREKIN LERROKATUTA, 
ALOKABIDEREN ARDURAKO 
ETXEBIZITZAK KUDEATZEAN 
GIZARTE IKUSPEGIA 
SENDOTZEA.

ALOKAIRURA BIDERATUTAKO 
ETXEBIZITZAK MOLDA 
DAITEZEN SUSTATZEA, 
TALDE DESBERDINEN 
BEHARRAK KONTUAN 
HARTUTA, 2018-2020 
ALDIRAKO EGPK GIZARTE 
FUNTZIOA BULTZATZEKO 
XEDATUTAKOAREKIN BAT.

ETXEBIZITZA 
BABESTUEN KUDEAKETA 
ERAGINKORREAN 
AURRERAPAUSOAK EMATEA, 
GIZARTE FUNTZIOAN 
AURRERA EGITEKO.

ALOKABIDE GIZARTE 
PUBLIKO ERAGINKOR 
ETA IRAUNKOR MODURA 
GARATZEA.

1.1. Bizigune programan 
etxebizitza kopurua gehitzea 
2018-2020 aldirako EGPren 
helburuak betetzeko.

1.2. ASAP programa ikuskatu 
eta berriz formulatzea 2018-
2020 aldirako EGPk jasotzen 
dituen irizpideen arabera.

1.3. Saritzeko metodo berriak 
aztertzea, etxebizitza gehiago 
mugiaraz dadin.

2.1. Gaztelagun programa 
abian jartzea, 2018-2020 
aldirako EGPren apustu 
berriztatzailemodura.

2.2. Sailarekin lankidetzan 
jardutea, EPE (etxebizitzarako 
prestazio ekonomikoa) 
kudeatzean, 2018-2020 
aldirako EPren erronkarekin 
bat.

3.1. Alokabideren gizarte 
eremua sendotzea, gizarte 
beharrak aurreratu, 
gidatu, lagundu eta berriz 
bideratzeko.

3.2. Alokabideren erkidego 
kudeaketa bultzatu eta 
zabaltzea.

3.3. Gizarte entitate eta 
erakundeekin lankidetzan 
jardutea, 2018-2020 
aldirako EGPk zehazten 
dituen helburuekin bat, 
etxebizitzaren behar bereziak 
asetzeko.

3.4. Errentariei alokairu 
zerbitzuen ondore 
ekonomikoetan berdintasuna

4.1. 2018-2020 aldirako 
EGPk definitutakoaren 
arabera, sailarekin 
lankidetzan jardutea, 
etxebizitzaren beharrak berriz 
definitzeko eta zerbitzuak 
eskaintzean egokiagoak 
izan daitezen ezagutza 
eskaintzeko.

4.2. Produktuak ikuskatu 
eta egokitzea, Alokabidek 
zerbitzua ematen dien 
taldeeimoldatzeko.

4.3. Alokairuan etxebizitza 
babestuak behar bezala 
kontserbatzea.

5.1 Alokabide energía 
iraunkortasunean eta 
gizarte etxebizitzaren 
irisgarritasunean erreferentzia 
bihurtzea.

5.2 Sailarekin lankidetzan 
jardutea, etxebizitza eta 
eraikinak birgai daitezen 
saritzeko.

5.3 Sailarekin lankidetzan 
jardutea etxebizitza 
publikoak mantendu eta 
kontserbatzeko.

5.4 Sailarekin lankidetzan 
jardutea birgaitzearen 
eremuan informazioa, 
prestakuntza eta 
komunikazioa hobetzeko.

6.1. Alokabideren etxebizitzei 
buruzko kudeaketa eredua 
bezeroen eskeetara doitzea.

6.2. Alokabiderentzat 
interesgarriak diren 
bestelako erakunde publiko 
eta pribatuekin harremana 
sistematizatzea.

6.3. Alokabideren 
iraunkortasun ekonomiko-
finantzarioa bermatzea.

6.4. Alokabideren erronkei 
erantzuteko beharrezko 
baliabideez norbera eta beste 
batzuk hornitzea.



1.2.3. 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:

a. Gardentasun ataria

Gardentasun atariaren bidez, Alokabidek 
herritarren zerbitzura jarduteko konpromisoa 
mantentzen du, bi ikuspegirekin: balio 
publikoa sortuz eta gardentasun kulturako 
eredua hartuz, baliabide publikoen erabileran 
bere eginkizunak betetzeko eta erabakiak 
hartzeko.

Eta hala egiten dugu uste sendoa baitugu 
Alokabideren jarduerari eta gobernu onari 
buruzko informazio garrantzitsua aldian-aldian 
eta eguneratuta argitaratzeak (publizitate 
aktiboa) eta herritarren informazio eskaerak 
betetzeko prest egoteak (informazio publikoa 
eskuratzeko eskubideei buruzko eskabideak) 
zabaldu eta indartu egingo duela herritarrek 
Alokabiden duten konfiantza.

Gardentasun ataria gure webgunean 
dago eskuragarri, honako esteka honetan: 
http://www.alokabide.euskadi.eus/
transparencia/

Alokabideren Gardentasun
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ALOKABIDEk, gizartearekiko duen erantzukizunari erantzunez eta Gardentasunaren Legea betez, 
alde batetik, jarduera publikoko gardentasuna areagotu eta sendotu du publizitate aktiboaren 
bidez; bestetik, informazioa argi eta modu egituratuan eskuratzeko eskubidea aitortzen, bermatzen 
du, eta azkenik, Gobernantza Ona praktikatzen du.

Hori guztia burutzeko, GARDENTASUNAREN ATARI hau garatu du.

ALOKABIDERI 
BURUZKO 

INFORMAZIOA

PLANGINTZA 
PROZESUAK

GARDETASUN 
EKONIMIKO-
FINATZARIOA

BEZEROAREKIKO 
HARREMANA

KONTRATUAK ETA 
LIZITAZIOAK

KONTSULTAK

Oinarrizko 
informazio 

instituzionala

Pertsonak

Administrazio 
organoak

Plangintza 
prozesuak

Kudeaketa plana

Etxebizitzari 
buruzko 

gidaplana

Ziurtagiriak

Diru-laguntzak

Aurrekontuak

Urteko 
kontuak eta 

kontuikuskaritza 
txostenak

Beste adierazle 
ekonomiko 

batzuk

Asebetetze 
inkestak

Zerbitzuen 
Katalogoa

Kontratu 
txikiak

Publizitaterik Gabe 
negoziatutako 

kontratuak

Kontratatzailearen 
profila

Kontratazioari 
lotutako datu 
estatistikoak

Kontratazioren 
historikoa

Kontratazio-mahaien 
konposizioa

Harremana



b. Iraunkortasunari buruzko memoria

Iraunkortasunari buruzko memoria txosten 
publikoa da, Alokabidek hala nahi duelako 
eskaintzen duena, eta erakundearen jarrera 
eta jarduerak biltzen ditu gizartearen, 
ingurumenaren eta ekonomiaren 
arloan. Finantza balantzaren 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 
eredua da. Global Reporting Initiative 
(GRI) delakoak sustatutako eredua 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 bilketak; bigarren memoriaren azken 
bertsioa 2016an argitaratu zen. Alokabideren 
konpromisoa datuak aldizka eguneratzea da. 
Hala, hirugarren bertsioa, 2016tik 2019ra 
doana, eskuragarri izango da 2020. urtean 
zehar.

Iraunkortasunari buruzko memoria argitaratuta 
eta eskuragarri dago http://www.alokabide.
euskadi.eus/transparencia/ web orrian.

c. Arriskuak kudeatzea eta 
Gobernu Arduratsua

2009. urtetik, Eusko Jaurlaritzaren «Euskal 
Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoko erakunde, sozietate eta 
fundazioen gobernu arduratsurako gida» 
darabilgu erreferentzia gisa 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 
erakunde, sozietate eta fundazioen barne 
kontrolerako eginkizuna ezartzeko eta 
garatzeko eskuliburua» jarri dugu martxan. 

Hiru hilean behin, Alokabidek KEBari 
jakinarazten dio bi gida horien ezarpen 
maila. Horrez gainera, identifikatzen ditugu 
hobekuntza arloak, eta jarraitu beharreko 
ekintza plan bat zehazten dugu gidak 
betetzeko bidean aurrera egiten jarraitzeko

2016an, autoebaluazioa burutu genuen bi 
gidekiko jarrera baloratzeko, eta eginiko 
zenbatespenen arabera, betetze mailaren 
aurrerapena % 77,5ekoa da Barne Kontroleko 
Gidan, eta % 75,3koa Gobernu Arduratsuaren 
Gidan. Beraz, berretsi egiten da arlo horietan 
aurrera egiten jarraitzeko konpromisoa. 

2018an, 2016ko autoebaluaziotik eratorritako 
ekintza plana landu dugu. Gobernu 
Arduratsuaren Gidan aurrerapen nagusia 

izango diren zenbait ekintza identifikatu dira, 
bai eta Alokabidek bi gidak % 100 betetzeko 
beharrezkoak diren beste hobekuntza-ekintza 
eta -proiektu ere.

d. 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, eta proposaturiko Ekintza Planari 
(aurreikusitako epearen barruan burutu denari) 
eta ekitaldiari dagokion Kanpoko Adituaren 
Urteko Txostena aurkezten da.

2018an, legeria aplikagarriarekin eta 
kapitalak zuritzearen eta terrorismoaren 
finantzaketaren kontrako prebentzioaren 
merkatuaren jardunbiderik onenekin bat, 
honako hobekuntza proposamen hauek egin 
dira, kapitalak zuritzearen eta terrorismoaren 
finantzaketaren kontrako prebentzioari 
buruzko sistema eraginkorragoa ezartze 
aldera:

	Barne Kontrolerako Organoko kideak 
eguneratzeko gidaliburua aldatzea, 
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gizartearen organigraman egindako azken 
aldaketak eta gero.

	Edukiak egokitzea Datuak Babesteari 
buruzko Europako 679/2016 
Erregelamendu Orokorrak eta datu 
pertsonalak babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 
5eko 3/2018 Lege Organikoak ezarritako 
berrikuntzetara, erakundeak jada 
hartutako erabakiari jarraikiz.

e. 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).

Arauen testuinguru berrian, ALOKABIDEk 
honako kudeaketa helburu hau hartu du, 
besteak beste: erakundean delituren bat 
egiteko arriskua prebenitzen edo arintzen 
lagunduko duten neurriak eta kontrolak hartzea 
eta ezartzea, ahalik eta eraginkortasunik 
handienarekin. Hala, langile, lankide eta 
zuzendariek haien jarduera profesionalean 
egingo dituzten jarduketen legezkotasuna 
bermatuko da une oro.

Horixe ALOKABIDEren kudeaketa 
lehentasunetako bat dela aintzat hartuta, 
delituak prebenitzeko protokoloa 
definitzeko lana egin da 2018an. Protokolo 
horren xedea da erakundeak helburu hori 
betetzeko garatu duen jarduera deskribatzea, 
bai eta edozein langile, lankide edo 
zuzendari haren funtzioak betetzean legez 
kanpo jarduteko arriskua prebenitzeko edo 
arintzeko ALOKABIDEn ezarritako kontrolak 
identifikatzea ere. Aurreikusita dagoen legez, 
protokolo hori 2019an onetsiko da.

12



pertsonen 
zerbitzura.
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Giza taldea
Alokabiden pertsona talde finkatua dugu, esperientzia eta pertsonen beharrak kudeatzera eta 
zerbitzua ematera bideraturiko profila duena.

2.1.1. Funtzioen organigrama

a. Plantillaren banaketa 
erantzukizunen arabera2.1

b. Plantillaren banaketa 
antzinatasun urteen arabera
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c. Plantillaren banaketa 
adinaren arabera

d. Plantillaren banaketa 
kontratu motaren arabera

2.1.2. Berdintasuna, 
bateratzea eta 
gizarte etekinak

Alokabidek pertsonen garapen pertsonala 
eta lanbide garapena bultzatzen eta errazten 
ditu pertsona horien esku hainbat neurri jarriz, 
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 
gaitasuna duen taldea, hain zuzen.

2018. 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. Aldi berean, 
berdintasunari buruzko beste diagnostiko 
bat egin da, eta plan hori Alokabideren 
Emakumeen eta Gizonen Arteko 
Berdintasunerako II. Planean jasoko da.

2.1.3. Komunikazioa, 
koordinazioa eta 
lan ingurunea

2018an, aurreko urteetan zehaztutako 
komunikabide eta elkarlanerako guneak 
hobetzeko lana egin da, besteak beste, 
intranet korporatiboa edo kudeaketa talde 
operatiboak, eta haien helburua da barneko 
komunikazioa eta koordinazioa erraztea 
pertsonen garapenean.

Horrez gainera, lau hilean behingo topaketak 
egiten jarraitu da lantokietan, hain zuzen 
ere maila estrategikoko (bezeroari begira) 
nahiz barne mailako informazio eta helburu 
garrantzitsuak helarazteko langileei.

Bestetik, bi urterik behin, laneko giroari eta 
arrisku psikosozialei buruzko inkestak egiten 
ditugu, Laneko Arriskuen Prebentzioari 
buruzko Legearen harira, enpresaren 
hurbilketa orokorra egiteko ikuspegi 
psikosoziala aintzat hartuta, hots, lanaren 
antolaketaren ezaugarriak aintzat hartuta, 
osasunari kalte egin diezaioketelako 
ebidentzia zientifiko nahikoak dituztenak. 
Behin betiko helburua lan bizitzaren kalitatea 
hobetzea da.

2018. urtearen hasieran, 2017an egindako 
inkestaren emaitzak aurkeztu dira, eta, 
hala, aurreko urteetan zehaztutako ekintza 
zuzentzaileak ezarri izanaren emaitzak 
erakutsi dira; haien xedea zen 2014an 
egindako arrisku psikosozialei buruzko 
inkestan hautemandako egoera hobetzea. 
Halaber, hautemandako arrisku psikosozialei 
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dagozkien egoerak murrizteko eta/edo 
ezabatzeko landu beharreko estrategia 
berriak definitu ziren.

2018ko beste mugarri garrantzitsu bat 
hauteskundeak egin izana da, ARABAn 
dagoen Alokabideko lantokian, Enpresa 
Batzordea hautatzeko. Izan ere, deialdia 
egin zen unean, 50 langile baino gehiago 
eta 100 langile baino gutxiago zeuden 
erroldatuta lantegi horretan. ELA sindikatuak 
% 100 ordezkatutako batzorde bat izan zen 
hauteskundeen emaitzen ondorioa; 5 kidek 
osatzen dute batzorde hori.

Horrez gain, aipatu beharra dago BIZKAIA 
eta GIPUZKOAko lantokietako langileen 
ordezkariak mantentzen direla gaur egun

2.1.4. Antolamendu 
egitura

Alokabiderentzat funtsezkoa da aurrera 
egitea antolamendu egiturari dagokionez, 
estrategiarekin lerrokatu eta sozietatea 
sendotu ahal izateko. Inguruan gertatzen 
diren etengabeko aldaketetara egokitzeko 
modua da. Aldaketa horiek, bereziki, gizarteak 
eskatutako aldaketei daude lotuta, eta gure 
bezeroen (bai gaur egungo bezeroen, bai 
bezero izan litezkeenen) eskabideetan daude 
islaturik.

Horrexegatik, gizartearen organigrama 
aldatu egin da 2018an zehar, eta aldaketa 
horiei esker, posible izan da alokairurako 
laguntzen ildo estrategiko berria eranstea, 
emantzipazioa bultzatzea xede duen 
Gaztelagun programaren sorreran definituta 
dagoena. Ildo horretatik, prestazioen 
unitate berri bat sortu da, eta, hala, Gizarte 
Laguntasuna eta Bezeroen Arretarako arloen 
zuzendaritzak eta zenbait funtzio egokitu dira.

Erronka da erakundearen egitura hobetzen 
jarraitzea datozen urteetan. Modu horretan, 
are gehiago sendotuko dira beharrezkoak 
diren kultur aldaketak, bai eta prozesu 
operatiboetan egindako hobekuntzak 
eta talentua modu egokian kudeatzeko 
beharrezkoak diren tresnen garapena ere, 
besteak beste.
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Bezeroak

2.2

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 Iparra, 
zeinentzat Alokabidek etxebizitzen parkea 
kudeatzen baitu,

	Etxebizitzak alokairurako lagatzen dituzten 
finantza erakundeak,

	Errentarien erkidegoak,

	Etxebizitza libreak alokatzeko laguntzen 
aldeko interesa duten gazteak,

	Eta, oro har... herritar guztiak

2.2.2. Alokabidek EAEn 
kudeatzen dituen 
alokairu modalitateak

Alokabidek zenbait alokairu parke kudeatzen 
ditu. Horrez gain, hainbat jatorri eta 
tipologiatako etxebizitza kopuru zabala 
eskaintzen du, eta, haien bidez, alokairurako 
zenbait modalitate balia daitezke pertsonen 
premiei ahalik eta gehien egokitzeko.

	Sektore publikoaren jabetzapeko alokairu 
sozialeko babes publikoko etxebizitzak: 
Alokabide, Eusko Jaurlaritza eta EAEko 
udalerriak.

	Erakunde pribatuen jabetzapeko babes 
publikoko etxebizitzak: Kutxabank 
eta Caixabank, alokairu publikoko 
programetan sartutakoak

	Jabe partikularren eta instituzioen 
etxebizitza libreak, alokairu publikoko 
programetan sartutakoak; besteak beste:

Jabe partikularren etxebizitza libreak, 
ASAP programan sartutakoak.

Programa honek oinarrizko bermeak 
eta alokairurako bitartekaritza zerbitzua 
eskaintzen dizkie etxebizitza libreen jabeei. 
Alokabidek 2018. urtean kudeatutako 
etxebizitzen kopurua etengabea izan da, 
eta, ondorioz, programaren garapena 
sakondu da. 

Jabe partikularren eta finantza 
erakundeen (Kutxabank eta Building 
Center esterarako) etxebizitza libreak, 
Bizigune programan sartutakoak.

Jakina denez, programa horren helburua 
da hutsik dauden etxebizitzak aurkitzea 
eta merkatuan jartzea, babestutako 
alokairuaren bitartez. Hala, erabilera 
soziala emango zaie hutsik dauden 
etxebizitzei, eta merkatu librera sartzeko 
baliabide ekonomiko nahikorik ez duten 
pertsonentzat errazagoa izango da 
etxebizitza duina eskuratzea. 

2018an, zenbait politika publiko eta 
jarduketa zehatz egin ziren, Bizigune 
programak kudeatutako etxebizitzak 
berreskuratzeko xedez.

Horien artean, aipatzekoa da jabeei 
eskainitako errentak areagotu izana (2018ko 
Aurrekontuei buruzko Legean dago sartuta 
areagotze hori), bai eta hainbat formula 
berreskuratu izana ere, besteak beste, 
erreformetarako aurrerakina, prozedura 
berriro diseinatzea kudeaketak sinplifikatuz 
eta txosten teknikoa egokitzea; azken 
horren ondorioz, errazagoa da txosten hori 
ulertzea

Bizigune programa jabeentzat 
erakargarriagoa izatea xede duten neurri 
horien berri eman da bi publizitate kanpaina 
abiaraziz, eta, haiei esker, honako errekor 
hau hautsi da: 5.323 etxebizitza kudeatu 
dira. 
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Udalen jabetzapeko etxebizitza 
libreak, Udal Bizigune programan 
sartutakoak:

Aipatzekoa da Udal Bizigune programa 
abiarazi dela 2018an, instituzioen arteko 
lankidetzaren adibide gisa.

Programa horren bidez, Alokabidek lana 
egiten du babes ofizial gisa ez sailkatutako 
eta hutsik dauden udal jabetzapeko 
etxebizitza libreak sartzeko. Hori guztia, 
baliabide gutxiago dituzten udalerrietako 
gazte eta familiek bereziki duten 
arazoetako bati, hala nola etxebizitza duina 
eskuratzeari, egiazko erantzuna emateko, 
dagokion udalarekin batera.

2.2.3. Bezeroekiko 
harremana

Alokabidek etengabe egokitzen, garatzen eta 
hobetzen ari diren zenbait komunikaziorako 
eta arretarako bide ditu, helburua gure 
bezeroekiko harreman ahalik eta eroso eta 
gertuena ezartzea izaki:

	Telefono bidezko arreta zerbitzua

	Aurrez aurreko arreta jasotzeko bulegoak 
EAEko hiru hiriburuetan

	Administrazio izapidetze elektronikoko 
zerbitzuak eskuratzeko, horiek 
kontsultatzeko eta horiei buruzko 
informazioa jasotzeko web plataforma 

	Posta elektroniko korporatiboko 

postontziak

	Focus group

	Mugikorretara bidalitako SMSak

	Txat-robota

Gainera, herritarren arretarako beste eremu 
batzuekiko koordinazioa bultzatzen jarraitzen 
dugu, hala nola, Arartekoa, Zuzenean, 
Kontsumobide, udaletako herritarren 
arretarako sailak, etab. Helburua da gure 
bezeroentzat errazagoa izatea administrazio 
izapidetzea egitea, eta beharrezkoak ez diren 
joan-etorriak ekiditea.

Alokabideren Alokabideren Bezeroaren 
Arretarako ereduaren garapenaren harira, 
sakondu dugu bezeroei bidaltzen dizkiegun 
dokumentuak pixkanaka berrikusteaz 
arduratzen den taldeak egiten duen lana 
2018. urtean zehar, eta, beharrezko estilo, 
berdintasun eta hizkuntza irizpideez gain, 
dokumentu horiek aplikazioei eta bidalketari 
lotutako mekanizazio eta sarrera zirkuituan 
ezartzeko metodologia bat ezarri dugu.

Hona hemen Alokabidek bezeroen esku 
jartzen dituen biderik garrantzitsuenak:

a. Telefono bidezko arreta 
zerbitzua Call Center erabiliz

Zerbitzu hori lagungarria izango zaigu 
Alokabiden jasotzen dugun kontsulta, dei, 
eskaera edo erreklamazio kopuru handia 
bideratzeko. Hala, erakundeko pertsonok 
kudeaketa azkarragoa eta eraginkorragoa 
egingo dugu.

2018an, eta dagokion lizitazioa egin ostean, 
gure bezeroei eskaini dizkiegun zerbitzuak 
hobetzea eta hedatzea jaso duen kontratazio 
berri bati eman genion hasiera, komunikabide 
garrantzitsu horren eraginkortasunean eta 
kalitatean aurrera egiteko.

Datuei dagokienez, 2018an 74.180 dei 
jaso genituen historikoki jarritako telefono 
zenbakietan, hots, 944 044 708 zenbakian, 
dei horien % 87 jaso zuena, eta 900 251 251 
zenbakian (Bizigune eta ASAP programen 
aldeko interesa duten jabeentzat), gainerako 
deien % 6 jaso zuena.

Dei gehienak (% 50 baino gehiago) Bizkaian 
jaso ziren, eta gainerakoak Araban eta 
Gipuzkoan, lurralde bakoitzeko etxebizitzen 
arabera.

Funtsezko bi adierazleren bidez neurtzen 
dugu zerbitzuaren kalitatea:

	Arreta maila, hots, jasotako dei 
guztiekiko hartutako dei kopurua; 2018. 
urtean % 95 izan da. 

	Zerbitzu maila, hots, hogei segundoren 
barruan hartutako dei guztien kopurua; ia 
% 86raino igo da. 

Datu horiek islatzen dute zerbitzuaren maila 
oso handia izan dela, eta adierazten dute 
antolaketa, koordinazioa eta erantzuna 
bikaina izan direla; horixe egiaztatu dute bide 
hori erabiltzen duten bezeroen gogobetetze 
adierazleek.

Argibide osagarri gisa, honako hau adierazi 
nahi dugu: 2018ko abenduan, 945 659 020 
telefono zenbakia ezarri genuen, Gaztelagun 
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programaren bezeroei arreta emateko. 
Telefono zenbaki hori 2019ko urtarrilean 
abiarazi zen. Adierazi beharra dago 357 dei 
jaso genituela hilabete horretan, eta, momentu 
horretan, programa ez zen oraindik hasi.

b. Aurrez aurreko arreta

Alokabidek hiru lurralde bulego jarri ditu 
bezeroen esku, aurrez aurreko arretarako. 
Bulego horiek toki hauetan daude (Bilbon 
dagoen bulegoa tokiz aldatuko dute 2019ko 
udan, eta oraindik kokaleku berriaren zain 
gaude):

Bulegoek harrera zerbitzua dute, eta horren 
helburu nagusia bezeroei informazioa ematea 
eta bisiten arreta bideratzea da. 2018. urtean 
zehar, jarduera garrantzitsuak egin dira 
koordinazioa eta plangintza hobetzeko eta 
indartzeko, lehen mailako erantzun oinarri 
onena izate aldera, erabiltzaileen oinarrizko 
arreta premiei erantzuteko modukoa.

Hala, orientazio eta aholkularitza zerbitzu 
berriak ezartzeko abiapuntu egokia 
izatea lortu genuen. Zerbitzu horiei esker, 
erregistroari, erantzunari edo deribazioari 
lotutako jarduketen bolumena handituko da, 
eta, hortaz, komunikaziorako eta arretarako 
bide hori optimizatu egingo da.

Datu bat ematearren, zerbitzu horren bidez 
33.500 lagun baino gehiago hartu ditugula 
esan behar da.

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

2018ko maiatzean, tiketen bidez ilarak 
kudeatzeko autozerbitzu kiosko bat jarri 
zen martxan proiektu pilotu gisa, Arabako 
lurralde bulegoan. Horrelako sistema 
erabiltzeko premiak bi xede ditu:

	Bezeroen kasuan: gardentasuna gure 
instalazioetako itxaronaldiak kudeatzean, 

Bulego zentrala:
Gamarrako atea 1A 2.sol

(El Boulevard eraikina)

Gasteiz (01013)

Urritik maiatzera:
Astelehenetik ostegunera 

08:30etatik 14:00 ak arte eta 15:00 retatik 
16:30 ak arte.

Ostiraletan 08:30etatik 14:00 ak arte

Ekainetik irailera:

Astelehenetik ostiralera 08:30etatik 14:00 ak arte.
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gaizki-ulertuak ekiditeko eta aurrez aurreko 
arreta antolatzeko.

	Alokabideren kasuan: bisitei buruzko 
oinarrizko adierazleak eskuratzea 
(kopurua, geldialdi ordutegia...)

c. Web orria eta posta korporatiboak

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

2018an, web orri hori berriro diseinatzeko 
lana egin dugu, bezeroen esperientzia 
hobetzeko xedez. Ondorioz, edukia eta web 
orria ulertzea errazagoa eta erakargarriagoa 
da. Urtearen amaieran, egindako garapenak 
ezarri genituen. 

Adierazi beharra dago baieztatu dezakegula 
joera positiboa dagoela garatutako 
hobekuntzen ondorioz, errebotearen 
ehunekoari dagokionez. Izan ere, ehuneko 
horrek behera egin du pixkanaka urtean 
zehar, eta, abenduan, % 42,54koa zen. Hala, 
baieztatu dezakegu Alokabideren atarian 
sartzen denak bilatzen duena aurkitzen duela, 
eta behar duen informazioa ematen zaiola.

2018. urtean, 117.000 bisita (saio) baino 
gehiago egin dira guztira gure atarira, eta, 
beraz, azken urteetako goranzko joerari 
eusten zaio. Nabarmendu beharreko datu 
bat ematearren, saioen % 78,56 telefono 
mugikorren eta tableten bidez egin da.

2018. urtearen amaieran, web plataforma 
berri bat ezarri genuen, 2019ko urtarrilean 

indarrean sartutako Gaztelagun programa 
martxan jartzeari aurrea hartuta: www.
euskadi.eus/gaztelagun. Ia 11.000 
erabiltzailek bisitatu dute plataforma hori, 15 
egun baino gutxiagotan. 

Era berean, oraindik baditugu posta 
elektronikoko helbideak, araba@alokabide.
eus, bizkaia@alokabide.eus eta gipuzkoa@
alokabide.eus, gure bezeroak gurekin jar 
daitezen harremanetan. 2018an, 9.300 posta 
elektroniko baino gehiago jaso ditugu, eta, 
hala, plataforma komunikabide zuzen eta 
eraginkor gisa finkatu da.

Aldi berean, helbide elektroniko berri bat 
jarri dugu interesatuen eskura Gaztelagun 
plataforman, gaztelagun@alokabide.eus. 
Aipatzekoa da 150 mezu elektroniko baino 
gehiago jaso genituela 2018ko azken bi 
asteetan.

Halaber, alokabide@alokabide.eus helbidea 
daukagu galdera orokorragoei eta/edo 
instituzionalei erantzuna emateko.

d. Focus Group

Gure bezeroekin aldizka egiten ditugun 
topaketekin jarraituta, beste Focus Group bat 
egin genuen ekainean, Alokabidek emandako 
zerbitzua bezero zuzenen bitartez ebaluatze 
aldera. Hala, gure indarguneak eta hobetu 
beharreko alderdiak hauteman genituen.

Oraingoan, Gipuzkoako jabe eta errentari 
talde txiki batekin bildu ginen. Gure zerbitzuen 
funtzionamenduaren inguruko iritziak 
trukatu genituen eta, zalantzarik gabe, oso 

esperientzia aberasgarria izan zen. 

Besteak beste, errentariekin bildutakoan jaso 
genituen ondorio orokor positiboenetako 
bi nabarmendu nahi ditugu, Araban eta 
Bizkaian egindako aurreko Focus Groupetan 
jasotako ondorioekin bat egiten dutenak: 
Alokabideren funtzioa modu positiboan 
baloratu da bezeroei merkatu librearen 
ordezko bat eskaintzeari dagokionez, haien 
bizi proiektua garatu ahal izateko. Gainera, 
horrelako topaketak egitea oso positibotzat 
jotzen da, gure erabiltzaileek haien iritzia 
eman dezaten.

Focus Groupak bezeroen jokabideak 
aztertzeko beste metodo batzuk osatu 
ditu, hala nola: gogobetetze inkestak, 
erreklamazioak, iradokizunak, etab. Ziur horiei 
esker proiektu eta jarduera berriak aterako 
direla.

e. Mugikorretara bidalitako SMSak

Bide garrantzitsu bat da, egonkortua eta ondo 
baloratu dena, SMSak bidaltzea hitzorduak eta 
dokumentuak gogorarazteko, gorabeheren 
inguruko informazioa emateko eta horrelako 
hainbat izapide egiteko. 2018an, 8.600 mezu 
inguru izan dira.

f. Txat-robota

Bezeroei arreta eta zerbitzua errazteko 
etengabeko helburua izaki, txat-robot bat 
ezarri genuen 2019ko uztailean, hots, gure 
web orrian eskuragarri dagoen bide gehigarri 
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berri bat, bezeroekin komunikatzea xede 
duena.

Txat-robota laguntzaile birtuala da, eta 
partikularren etxebizitzak aurkitzeko zerbitzura 
bideratuta dago. Txat-robotak Bizigune 
programaren aldeko interesa duten bezeroen 
kontsultei azkar erantzutea ahalbidetzen du, 
eta, hortaz, interakzioa oso arina da, eta 
ordutegiak ez du mugarik.

Txat-robota martxan jarri zenetik, nabarmendu 
behar dugu 80 bezerok erabili dutela bide 
berri hori, eta horietako batzuek beren 
datuak eman dizkigute. Datu horien bidez, 
hasiera eman ahal izan diegu hutsik dauden 
etxebizitzak programan sartzeko izapideei.
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Gizartea

2.3

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

	Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saila

	Enpresa hornitzaileak eta enpresa/eragile 
parte-hartzaileak

	Etxebizitza Sailburuordetzari atxikitako 
sozietatea: Visesa

2.3.1. Etxebizitza 
politikako baliabideak

         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.

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

Horretarako, sozietateen zuzendaritzek bere 
gain hartu dituzte, berriro ere, 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. 
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2.3.2. QEPA eta 
Kalitatearen 
Europako Astea

Kalitatearen Europako Astea Europar 
Batasunean urtero ospatzen den ekimena 
da, kalitatea sustatzeko eta ezagutarazteko 
topagunea izateko xedearekin. Ekimenak 
hainbat 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 
hartu du parte 2004tik, eta esperientziak 
eta gogoetak partekatu ditu beste erakunde 
batzuekin 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 
gerturik» jaialdiaren lehenengo edizioa eta hiru 
lurraldeetan eginiko hainbat ekitaldi izan ziren, 
non industriaren, osasunaren, hezkuntzaren 
eta abarren arloko Kudeaketa Aurreratuari 
buruzko gaiak landu baitziren.

Bestetik, Q-epea EAEko zenbait erakunde 
publikok osatutako sarea da, kudeaketa 
aurreratuarekiko konpromisoa hartu dutenak. 
Taldearen jardueren fokua esperientziak 
partekatzea eta ezagutza berriak lortzea da: 
osoko bilkurak eta bilera tematikoak; zerbitzu 
eskaintzei dagozkien ebaluazio gurutzatuak; 
kudeaketari lotutako emaitzak trukatzea, 
Q-epearen adierazleen multzoaren bidez 

lortutakoak; gardentasun galdetegi bat; 
urteko ekitaldi publiko bat, Europako Astearen 
eta herri administrazioetako kudeaketa 
aurreratuari buruzko bi urterik behin egindako 
kongresuaren antolaketaren esparruan.

Visesa Q-epeako kide da, eta azken 
horrek herri administrazioetako kudeaketa 
aurreratuari buruzko bi urterik behin egindako 
kongresua antolatzen du. 2018ko maiatzaren 
24an eta 25ean, VII. Kongresua egin zen, 
eta Alokabidek parte hartu zuen. Bilboko 
Bizkaia Aretoa - UPV/EHU eraikinean egin zen 
kongresua, eta izenburua honako hau izan 
zen: «Gizartea eta pertsonak: Administrazioa 
berriz hausnartzeko gakoak»
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2.3.3. Energia 
birgaitzeko plana 
definitzeko Zientzia, 
Teknologia eta 
Berrikuntza Plana, 
eta gizarte alokairuko 
parke publikoaren 
irisgarritasuna

ALOKABIDEk zuzendutako ZERO planaren 
ekimenak, alokairuko etxebizitzen parke 
publikoaren energia birgaitzeko plana 
diseinatzekoa denarenak, zenbait ikerketa 
proiektu jasotzen ditu, zientzia, eraikuntza, 
teknologia eta eraikinen parkea kudeatzeko 
sektoreari dagozkion hainbat enpresarekin 
egindakoak.

ZERO planaren xedeak bederatzi oinarri 
nagusitan laburtu daitezke, eta oinarri horiek, 
aldi berean, hiru kategoria nagusitan banatu 
daitezke: 

	Zerbitzuari lotutako xedeak, gure 
kudeaketaren digitalizazio saihestezinean 
oinarritutakoak. Kasu horretan, datuak 
eskuratzea eta aztertzea funtsezkoak 
dira informazioan oinarritutako erabakiak 
hartzeko; 

	Osasunari eta ongizateari lotutako 
xedeak, «energia pobretasunaren» 
kontrako borrokan eta errentarien 
ahalduntzean zentratutakoak; eta 

	Ingurumen xedeak, deskarbonizazioan 
eta gure eraikinen portaera energetikoa 
hobetzean zentratutakoak.

Gauzak horrela, aipatu oinarriak 
modu honetan garatzen dira:

Zerbitzu osoa eta aurreratua

1) Energiaren kudeaketa 
sozialaren eredua

Etxebizitza sozialean kudeaketa energetiko 
aurreratuaren eredu bat sustatzea EAEn, 
portaera energetikoa modu jasangarriagoan, 
eraginkorragoan eta efizienteagoan 
kudeatzeko modu bat sendotu beharko 
lukeen prozesu, tresna, protokolo eta zerbitzu 
multzo baten bitartez.

2) Eraldaketa digitala eta 
prozesuen automatizazioa

Eusko Jaurlaritzari eta haren alokairu sozialeko 
eraikin eta etxebizitzei ematea energia osorik 
kudeatzeko planak ezartzea eta garatzea 
ahalbidetuko duten egiturak, tresnak eta 
mekanismoak.

3) Edukitze ereduaren 
arriskua kudeatzea

Jabetza oso zatituta duten etxebizitzen parke 
publikoko eraikinen kasuetan jarduteko 
jarraibideak aztertzea, gehiengo handirik 

gabe, kontuan izanda erabakiak hartzea zaila 
dela eta, ondorioz, eraikin horiek birgaitzeko 
eta hobetzeko prozesua geldituko dela.

Etxebizitza osasuntsuak 
eta erosoak

4) Irisgarritasuna

Etxebizitzak eta eraikinak eskuratzeko 
erraztasuna handitzea gizarte zaharkituago 
batek finkatutako eboluzio aldi batean, 
ahultasun bereziko kolektiboekin eta 
eskakizun zorrotzagoekin, etxebizitza eta 
eraikin horien mugikortasuna eta autonomia 
bermatu ahal izateko.

5) Konforta

Bizigarritasun baldintza desegokiak murriztea 
gure parkean, eta konfortik handiena lortzea 
kosturik txikienean, betiere ingurumen 
eraginik txikiena sortuz. Hori egin ahal izateko, 
errentariak ahaldunduko dira, eta, hala, 
errentari horiek energia kontsumituko dute 
erantzukizunez, eta beren energia azturak 
egokituko dituzte, eraginkortasunik handiena 
lortzeko.

6) Energia pobretasuna

Energia kudeatzeko sistema bat etxebizitzetan 
jada instalatu duten eta hilabeterik hotzenetan 
berogailua pizteko zailtasun ekonomikoak 
izan litzaketen familiei zuzendutako laguntza 
sistema bat diseinatzea eta ezartzea. Kasu 
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guztiak hautemateko eta ebaluatzeko 
protokolo bat diseinatuko da, eta, hala 
badagokio, protokolo horren bidez zehaztuko 
da nork jaso lezakeen laguntzaren bat haren 
ahultasun egoera arintzeko.

Parke hornitua eta 
eraginkorra

7) Eraginkortasun energetikoa

Eraikinen egungo egoera aztertzea, eta 
birgaitze hobekuntzak bilatzea kostu 
onenaren irizpideari jarraikiz, bideragarritasun 
ekonomikoa eta egokitasun teknikoa kontuan 
hartuz, energia birgaitzeari eta irisgarritasunari 
lotutako konponbide eraginkorragoak eta 
errentagarriagoak zehaztu ahal izateko 
moduan.

8) Energia berriztagarriak erabiltzea

Gure eraikinetan energia berriztagarriak erabili 
daitezen sustatzea. Izan ere, energia horiek 
ia-ia amaigabeak diren natur baliabideetatik 
eratortzen dira, eta beren ezaugarririk 
nagusiena da aukerarik garbiena eta 
ekologikoena direla, karbono gutxi igortzen 
dutelako eta ingurumen eragin txikia dutelako

9) Autokontsumoa

Lege esparru berriak eta autokontsumo 
energetikoaren aukera berriek ekarri 
ditzaketen onurak aztertzea, honako hauei 
dagokienez: sareak erabiltzeko beharra 

txikiagoa izateari; independentzia energetikoa 
handiagoa izateari; eta berotze globala 
sortzen duten berotegi efektuko gas gutxiago 
igortzeari.

2.3.4. Inbertsioak 
tokiko erkidegoan

Alokabideren lana, dihardugun sektoreko 
eragile garrantzitsua izaki, lagungarria da 
EAEko eragile publikoen eta pribatuen 
dinamizazio ekonomikorako, 2018an gastu 
eta inbertsio azalpenen arabera egin dugun 
ordainketa taula honetan zehazten den legez.

2.3.5. Itunak, enpresa 
hornitzaileak eta eragile 
parte-hartzaileak

Alokabiden, eskerrak eman nahi dizkiegu 
gurekin 2018an lan egin duten hornitzaileei, 
aliatuei eta parte-hartzaileei.

	Arreta zerbitzuak (Call Center - harrerak – 
webgunea – tiketak kudeatzea):

XUPERA, BILBOMATICA, WEGETIT, 
QMATIC, DEITEL

	Laguntza zerbitzuak eta gizartearen nahiz 
erkidegoaren alorreko esku-hartzeari 
lotutako zerbitzuak: 

EULEN, LORRATZ, GOIZTIRI, SARTU

	Zerbitzu teknikoak:

 ITAU, GIROA, LKS, AMAIBA, INTECA.

	Aseguru-artekaritzak eta -etxeak. 

MAPFRE, AON.

	Baliabide informatikoak - euskarria: 

LANTEK, IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, 
LKS. 

	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, 

Azalpena 2018 (mila €)

Bizigune jabeentzako errentak 26.020

Softwarea eta Hardwarea 36

Higiezinen aktiboa 29.835

Zergak 1.773

Langileentzako ordainsariak 3.310

Kanpoko zerbitzuak 5.694

Mantentzea 10.212

Aseguruak 1.024

Finantza interesak eta komisioak 2.436

GUZTIRA 80.340
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INNOBASQUE, ALTIA, INFORMA 
CONSULTING, ODEI.

Baita hainbat esparrutan lagundu gaituzten 
guztiei ere, hala nola:

	Udalaren Gizarte Zerbitzuak, Aldundiak eta 
hirugarren sektoreko entitateak

	Abokatuak eta prokuradoreak

	Finken administratzaileak

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

	Etxeko tresna elektrikoen galdaren 
zerbitzu tekniko ofizialak

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

	Mezularitzak (Grupo Posta), prestakuntza 
enpresak, segurtasun enpresak, notarioak, 
etab.

2.3.6. Aholkularitza 
jarduketak eta 
hitzarmenak kudeatzea 

Aholkularitza ematea udalei
Alokairu soziala kudeatzen duten udalei 
(hura martxan jartzeko) ematen zaien 
aholkularitza desinteresatua nabarmendu 
behar da. Udalekin lan egin dugu adjudikazio 
agiriak egiteari, alokairu baldintzei, errentak 
ezartzeari, kontratuak berritzeari eta udalek 
behar izan dituzten beste kontsulta batzuk 
egiteari dagokienez.

Etxebizitzak onartzeko 
lankidetza hitzarmenak
Udalekin egindako lankidetza hitzarmenak 
sendotu dira poliki-poliki etxebizitza libreak 
lortu daitezen bultzatzeko, Bizigune eta ASAP 
programen bitartez. 

Etxebizitzak lagatzeari, 
proiektu sozialei eta larrialdi 
egoerei buruzko hitzarmenak  

a. Etxebizitzak lagatzea

Alokabideren beste jarduketa ildo bat 
da hirugarren sektoreko erakundeekin 
hitzarmenak sinatzea etxebizitzak lagatzeko, 
erakunde horiek proiektuak garatu ditzaten, 
oro har gizarteratzearekin loturiko egitasmoak 

2018. urtera arte, Alokabidek 63 etxebizitza 
laga zizkien Alcer, Gurutze Gorria, Eguzkilore 
Fundazioa, Caritas, Goiztiri, Hazten eta 
horrelako erakundeei, baita beste elkarte 
batzuei (Afro elkarteari, Minbiziaren Kontrako 
Espainiako Elkarteari, eta abarri) eta Arabako 
Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, 
Laudioko Udalari eta horrelako instituzioei 
ere. Bertan, programak garatzen dira, esate 
baterako, pertsonei buruko osasunaren 
arloko arreta ematea, adingabeak babestea, 
adinekoei zuzendutako arreta pertsonalizatua 
edo baztertuak izateko arriskuan daudenei 
laguntasuna ematea, edo familiakoei ostatua 
ematea ebakuntza larriak izaten diren 
ospitaleetatik hurbil.

2018an, lagatako etxebizitzen parkea 
mantentzeaz eta finkatzeaz gain, 33 
etxebizitza gehitu dira guztira, hala nola:

	Bi etxebizitza Elgoibarko Udalarentzat, 
sute batek eragindako familiei 
zuzendutakoak.

	Hiru etxebizitza Bizkaiko Foru 
Aldundiarentzat, genero indarkeriaren 
biktima izan diren emakumeek osatutako 
kolektiboa gizartean eta lan munduan 
sartzen laguntzeko, aldi baterako.

	Hiru etxebizitza Eusko Jaurlaritzako 
Justizia Sailarentzat, familia barruko 
harreman arazoak dituzten adingabeei 
arreta emateko eta haiek babesteko.

	Etxebizitza bat ALCERentzat, Barakaldon, 
familiakoei ostatua emateko ebakuntza 
larriak izaten diren ospitaleetatik hurbil
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	Lau etxebizitza Hazten elkartearentzat, 
Gasteizen; elkarte horrek laguntza ematen 
die autonomia pertsonala eta soziala 
garatzeko gaixotasunak eta bazterkeria 
kronikoari lotutako arazoak dituzten 
pertsonei.

	Etxebizitza bat ASASAMentzat 
(Adimeneko gaixotasuna dutenen Arabako 
elkartea), Laudion.

b. Errefuxiatuentzako laguntza

Aipamen berezia behar du Europan 
errefuxiatuen krisiak eragindako egoera 
larriak. Egoera humanitario hori kritikoa da, 
eta, horren ondorioz, asiloa eskatu duten 
pertsona asko eta asko Europar Batasunera 
joan dira. Horrez gain, besteak beste, 
etxebizitzak mobilizatu behar izan dira, familiei 
herrialde eta eskualde bakoitzean aldi batez 
ostatua emateko jarduketak burutzeko.

2018. urtera arte, Alokabidek, beste 
erakunde batzuez gain, guztira 27 etxebizitza 
jarri ditu EAEn Gurutze Gorriaren eta Cear-
en (errefuxiatuei laguntzeko Espainiako 
batzordearen) eskuetan errefuxiatuentzat. 
Horretarako, hitzarmenak izenpetu ditu 
elkarte horiekin. 

2018an, hemeretzi lagapen kontratu sinatu 
dira, eta, guztira, 32 etxebizitza laga dira. 
Alokabidek lagatako etxebizitzak honela 
banatu dira EAE osoan:

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. 2018an, 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.

ERREFUXIATUEI 
ZUZENDUTAKO HARRERA 
ETXEEN KOPURUA, 2018

Araba Bizkaia Gipuzkoa
Orokorra, 
guztira

Tokiak (5 
pertsona 
etxebizitza 
bakoitzeko)

Cear 4 1 4 9 45

Gasteiz 4

Bilbo 1

Andoain 2

Tolosa 1

Donostia 1

Gurutze Gorria 10 6 4 20 100

Gasteiz 8

Bermeo 6

Arrasate 4

Amurrio 2

Laudioko Udala 3 3 15

GUZTIRA 32 32 160

27



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.

2018an, JAMBO COMBO izeneko 
garapenerako elkartearekin lan egin dugu 

KABAREn (KASHUSHA, Kongoko Errepublika 
Demokratikoa) dagoen desnutrizio larria 
duten umeentzako tratamenduari 
buruzko programa garatzeko zentroa 
berreraikitzeko.

Abian jarritako proiektuen bidez, bertakoek 
eraikuntzan parte hartzea sustatu nahi da, 
eta proiektuak oso eragin garrantzitsua du, 
eraikuntza zabaltzeak ama askoren (horietako 
asko neskatilak) eta jaioberrien heriotza 
galaraz baitezake.
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2018ko 
jarduera

3



Alokabideren bilakaera
Honatx Alokabideren gertaera nagusiak herritarrentzako zerbitzua hobetzeko etengabeko 
bilakaeran:

3.1

2000.  Alokabideren sorrera.

2002.  Alokabide martxan jartzea, lehen 230 etxebizitzak alokairuan emanda.

 EAEko hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzeko programa hastea (Bizigune programa).

2005.  Eusko Jaurlaritzak etxebizitzen parkeen kudeaketaz arduratzeko emandako agindua.

2006.  ISO 9001 ziurtagiria lortzea kalitate kudeatzeko sistemagatik.

2007.  ISO 14001 ziurtagiria lortzea ingurumena kudeatzeko sistemagatik.

2009.  Alokairuko 20.000 kontratuetara iritsi ginen EAEn.

2010.  SPGVA sortzea, Eusko Jaurlaritzaren % 100 publikoa den sozietatea.

 EAEko hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzeko programa txertatzea (Bizigune programa).

2011.  Alokabide publiko bihurtzea eta Alokabide eta SPGVA bat egitea. 30



2012.  ASAP programako eragile parte-hartzaileak.

2013.  Lana egitea Bizigune dekretu berria zehazteko eta dekretua martxan hastea.

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

 Gizarte laguntasunerako kanpoko zerbitzuak martxan jartzea.

2014.  Hitzarmena Kutxabankekin sinatzea alokairuko etxebizitzak lagatzeko.

 Web orri berria martxan jartzea.

2015.  Pisu partekatuak kudeatzeko programa martxan jartzea

 Gardentasun ataria argitaratzea

 Publizitate kanpaina bat martxan jartzea, «ireki zure etxea» lelopean, etxebizitza merkatu librean geureganatzeko, eta 
hitzarmenak formalizatzea udalekin etxebizitza hutsak alokairura mugitzea bultzatzeko 

2016.  Kudeatutako 12.000 etxebizitzaren lorpen garrantzitsua.

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

 Alokabideren Gizonen eta Emakumeen Arteko Berdintasunerako I. Plana.

2017. Kudeaketako MBS Navision 2016 aplikazio informatikoa berriz ezartzea

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

 Energia pobretasuneko proiektu pilotua ezartzea

2018. Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean parte hartzea

 Bizigune programa bultzatzea, eta Udal Bizigune aldaera abiaraztea

 Gaztelagun programa arautzen duen agindua argitaratzea, eta publizitate kanpaina abiaraztea 

 Erkidegoko diagnostikoari lotutako proiektuak martxan jartzea, eta erkidegoaren alorrean esku hartzeko proiektuak 
sendotzea emateak egitean, premiak dituzten erkidegoetan
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3.2

Jardueraren 
datu 
nagusiak

Hutsik dauden etxebizitzen mobilizazioa sustatzen duen Bizigune programaren bidez, guztira 
4.876 etxebizitza kudeatu ditugu batez beste 2018. urtean, eta guztira gai diren 5.323 etxebizitza 
kudeatu dira 2018ko abenduaren 31n.

Horrez gain, Alokabide ASAP programaren eragile parte-hartzaileak gara. 2018an, 146 kontratu 
sinatu dira.

Laburbilduz, 2018ko abenduaren 31n 13.222 etxebizitza kudeatu ziren. Horregatik, Alokabide 
orain ere funtsezko eragilea da babes publikoko alokairuan EAEn eta, hala, gure eginkizuna 
betetzen dugu urtez urte.

Alokabiden, alokairuko hainbat parke 
kudeatzen dugu EAEn (etxebizitza sozial 
propioen parkea, Eusko Jaurlaritzarena, 
udalena eta Harrirena), eta 2018an, 
zehazki, babestutako araubideko 7.601 
etxebizitzaren alokairua kudeatu dugu.

Etxebizitza sozialak EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Alokabideren parke propioko etxebizitza sozialak 4.275 2.856 531 888

Eusko Jaurlaritzaren parkeko etxebizitza sozialak 3.326 557 1.733 1.036

Udalen parkeko etxebizitza sozialak + Harri 1 SL enpresaren 
etxebizitza sozialak

151 0 90 61

Bizigune programako etxebizitzak EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Jabeekin indarreko kontratua duten etxeb. 4.876 583 3.067 1.226

Onarpen prozesuan dauden etxebizitzak 447 109 266 72

ASAP programako etxebizitza libreak – kop. EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak 146 15 83 48
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3.3

Alokairu 
programetako 
etxebizitzak 
onartzeko eta 
berritzeko/
itzultzeko 
jarduera 

Bizigune programa

Herritarren kezka eta eskaera nagusietako bat 
etxebizitzak arrazoizko prezioan eskuratzea 
denez, eta 2015etik Etxebizitzari buruzko 
Lege bat dugunez, etxebizitza duina lortzea 
herritarren eskubide bihurtu duena eta 
aukeran alokairuaz baliatzen dena helburu hori 
betetzeko, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak epe 
laburreko, ertaineko eta luzeko neurriak hartu 
ditu errentamendu sozialera bideratutako 
etxebizitzen parkea areagotzeko.

Neurri horien artean, aipatzekoa da hutsik 
dauden etxebizitzak mobilizatzeko Bizigune 
programa bultzatzea. Alokabidek esfortzu 
handia egin du urte osoan zehar kontratuetan 
ezarritako baldintza berriak, jabeen etxebizitza 
berriak lortzeko izapideak eta baita etxebizitzak 

ere egokitzeko, etxebizitzok programan sartu 
aurretik; hori guztia, etxebizitzak lortzeko 
helburuak nabarmen gora egiteko eta, 
horrenbestez, kanpainak arrakasta handiagoa 
izan dezan errazteko 

Gainera, Udal Bizigune programa sortu da, 
Bizigune programaren aldaera, partikularren 
etxebizitza hutsak aktibatzeko. Udal 
titulartasuneko etxebizitzak lortzea eta horiek 
Alokabide sozietate publikoaren bitartez 
alokairuaren merkatu librean etxebizitzarik 
lor ezin dezaketen pertsonen esku jartzea du 
xede.

Bizigune programaren etxebizitzen parkearen 
gorakada nabarmenak hori guztia islatu du: 
2018a amaitu zenerako, 5.323 etxebizitza 
kudeatu ziren.

Honako parametro hauek islatzen dute 
jarduera hori:

Eta kopuru honetan:

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira Gastua

Etxebizitzen egokitasuna horiek berritzeko 94 358 244 696 699.422,5

Etxebizitzak doitzea (onartu daitezen) 186 760 120 1.066 1.258.891,6

BIZIGUNE PARKEA 2018 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak jabeekin 514 59 356 99
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Era berean, kontratuen amaiera jabeekin kudeatzeak berekin dakartza izapide garrantzitsuak eta 
konpontze eta etxebizitzak prestatzeko gastu handiak, ondoren jabeari itzultzeko edo berritzeko, 
edo etxebizitzok programan mantentzeko. 

Hona hemen Bizigune programarako hutsik dauden etxebizitzen jabeekin eginiko kontratuen/
hutsalketen kopurua 2018. urtean:

ASAP programa

Alokabiden, 2018. urtean, guztira, 146 aginte kontratu kudeatu ditugu jabeekin.

BIZIGUNE PARKEA 2018 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak jabeekin 514 59 356 99

Kontratuen muga egunak jabeekin 147 19 90 38

Kontratu berrituak dituzten jabeak 709 82 406 221

Jabeei berrituriko kontratuak (%) % 82,82 % 81,18 % 81,85 % 85,32
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3.4

Sustapenak 
martxan 
jartzeko 
jarduera

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 

Emandako sustapenak

eta instalazioak mantentzea, hornidurak, 
etxebizitzen berrikuspen teknikoa, hasierako 
salmenta ondoko kudeaketa, etab.

2018an, egin beharreko prozedura, aplikazio 
eta zereginak berriro antolatu, optimizatu 

eta egokitu dira. Azkenik, onartu duten 
adjudikaziodunen zerrenda izan ondoren, 
eta sustapena emateko zerrendan egonda, 
etxebizitza emateko data eta tokia erabakitzen 
dituzte Alokabidek eta dagokion Etxebizitzako 
Lurralde Ordezkaritzak.

Sustapenaren 
jabea

Alokabide 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Energia 
kalifikazioa

Emate data
Guztira

Emandako 
etxebizitzak

Etxebizitzak 2018

ALOKABIDE

ALO-A025
ZABALGANA 
314

D 2017-03-14 314 125

ALO-G019 IRUN 16 C 2017-06-19 16 16

Guztira 
ALOKABIDE

330 141

Sustapenaren 
jabea

Alokabide 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Energia 
kalifikazioa

Emate data
Guztira

Emandako 
etxebizitzak

Etxebizitzak 2018

GOBERNUA

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 
2018

473 248
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3.5

Kontratuak 
adjudikatzeko, 
amaitzeko 
eta sinatzeko 
jarduera

a. Adjudikazio 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 adjudikazioen eta etxebizitza kontratuen berriztapenen 
kopurua 2018ko ekitaldian:

Alokabidek barne mailan burutzen ditu Bizigune programan adjudikazioak egiteko prozesuak, 
zuzenbide subjektiboaren bidezko adjudikazio irizpideak eta baremoak (Etxebizitzaren Legean 
ezarriak) Etxebidek bidalitako adjudikaziodunen zerrendari aplikatuz. 

Alokabideren eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzen parkean, Etxebizitzako Lurralde 
Ordezkaritzek egiten dituzte adjudikazioak.

Alokabideren parkean, 2018ko ekitaldian, 49 uko egite izan dira. Bizigune programan, berriz, 
691 izan dira orotara.

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 asetzea.

KUDEATURIKO ADJUDIKAZIOAK 2018 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Alokabideren parke propioa 1.388 833 147 253

Bizigune programa 1.330 184 776 370

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Adjudikaziodunen uko egiteen kopurua 49 35 4 10

BIZIGUNE PARKEA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Adjudikaziodunen uko egiteen kopurua 691 120 341 230
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b. Kontratua amaitzeko prozesuan, errentariek etxebizitza sozialak lortzeko bete behar 
dituzten baldintzak berrikusten ari gara, eta 2010eko Azaroko Prezioei buruzko Agindura eta 
466 Dekretura egokitzen ari gara kontratuen amaiera horien ezaugarriak. 

2018ko ekitaldian, Alokabideren parkearen 1.033 kontratu egokitu genituen, eta Bizigune 
programaren kasuan, errentariek sinatutako 944 kontratu berritu genituen. Hori guztia egin genuen 
jabeek aurretik aipatutako 709 kontratu berriak sinatu zituzten aldi berean, modu koordinatuan

c. Adjudikazio prozesua edo kontratua bukatzearen ziozko berritzapen prozesua 
bukatuta, errentamendu kontratu berriak sinatzen dira. 

Alokabideren parke propioan, 2018. urtean, beste 701 errentamendu kontratu sinatu dira, eta 
730 kontratu berritu dira dagoeneko gure zerbitzuaren erabiltzaileak diren errentariekin.

Bizigune programan, 2018. urtean, beste 281 errentamendu kontratu sinatu dira eta 1.370 kontratu 
berritu dira dagoeneko gure zerbitzuaren erabiltzaileak diren errentariekin, parkearen herena ia-ia.

Ondoren /Alkondoren: kontratu berria Sinadurak (kop.)

Alokabideren parkea 1.033

Bizigune parkea 944

Guztira 1.977

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 2018 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak errentariekin 200 111 15 74

Kontratu berritua duten errentariak 1.033 722 132 179

BIZIGUNE PARKEA 2018 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak errentariekin 386 71 211 104

Kontratu berria duten errentariak 944 113 566 266
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3.6

Fakturatzeko 
eta errentak 
berritzeko 
jarduera 

a. Errentarientzako fakturazioa

Hilero egiten zaie fakturazioa parke guztietako 
bezeroei.

Hona hemen fakturazioa 2018an:

	Alokabideren parke propioko 
errentariei, 12.829.533,13 euro.

	Bizigune programako errentariei, 
11.931.275,83 euro.

	Gobernuaren parkearen errentariei, 
7.546.723,96 euro.

2018an, hona hemen ordaindutako batez 
besteko errenta:

	Alokabideren parke propioaren 
errentarien aldetik, 216,25 euro.

	Bizigune programaren errentarien aldetik, 
223,30 euro.

b. Jabeentzako fakturazioa

Bizigune programaren jabeei ere ordaintzen 
zaie errenta hilero. Guztira, 25.706.113,42 
euro izan zen.

c. Errenta berriztapenak 

2018. urtean, parke guztietako errentamendu 
kontratuen errenta berriztapenak, guztira, 451 
kontratu izan dira.

Errenta berriztapenen kopuruak nabarmen 
egin du behera, 2015ean argitaraturiko 
Desindexazio Legearen ondorioz. 
Horrenbestez, errentak berritzeko jarduera 
errenten aldi baterako murrizketak, «errenta 
bereziak» izenekoak, kalkulatu eta aplikatzera 
bultzatu da.
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3.7

Mantentzeko 
jarduera

Alokabidek kudeaketa egokia egiten du 
etxebizitzak eta eraikinak mantentzeko, 
etxebizitzon funtzionamendua hobetu, 
ondarea zaindu, zuzenketak ahalik eta gehien 
saihestu eta erabiltzaileen erosotasuna 
bermatzeko. Guztira 229 eraikin kudeatu dira, 
eta oso anitzak dira antzinatasunari, jabetzari 
eta egoerari begira.

Aktiboak mantentzeak (eraikinak eta 
etxebizitzak) bi alde bereizgarri ditu. Alde 
batetik, Zuzenketa Mantentzea; mantentze 
horren bitartez, erantzuna ematen zaie 
parkea kudeatzean izandako gorabeherei, 
eta gorabehera horiek konpontzeko xedez 
jarduten da, ekintzak koordinatuta eta/edo 
konponketa lanak eginda. Bestetik, Aurre 
Zaintzako Mantentzea dugu; mantentze 
horren bitartez, eraikinak ikuskatzen eta 
berrikusten dira aldizka, ALOKABIDEk 
diseinatutako Plan Zuzendariari jarraikiz, 
betiere arazo/gorabeherei aurrea hartzeko.

Zuzenketa Mantentzeari dagokienez:

2018. urtean, guztira, 17.833 gorabehera berri tekniko erregistratu ziren (gorabehera horiek 
askotarikoak izan daitezke, hala nola, etxeko tresna elektronikoak, berogailuak, hezetasunak, 
ezbeharrak, etab.), eta oro har, bat datoz ALOKABIDEko Arlo Teknikoak hartzen eta kudeatzen 
duen gorabehera sorta zabalarekin. Call Center-etik izan daiteke sarrera, edota finken 
administratzaileetatik, edo Lurralde Bulegoetatik.

Gorabeheraren tipologia Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

Erkidegoentzako ordainketak derrama teknikoengatik 11 31 28 70

Hirugarrenen etxebizitzak eskuratzea 54 247 166 467

Bizigune eta jabearen arteko akordioa 94 358 244 696

Etxebizitza egokitzea ezintasunaren zioz 1 1

Erkidegoko gela irekitzea 55 23 12 90

Matxura orokorrak 1.202 1.917 916 4.035

Berogailua/Ur beroa 1.014 731 526 2.271

Etxeko tresna elektrikoak 720 728 618 2.066

Giltzak ematea, ordainketak etetea eta etxebizitzako jarduketak 5 12 3 20

Etxebizitza itzultzean aurkituriko gabeziei buruzko idazkia 20 99 27 146

Obra bermearen gorabeherei buruzko idazkia 1 1 2

Hasierako gorabeherei buruzko idazkia 230 429 277 936

Obraren bermea 14 13 58 85

Hezetasunak 110 204 148 462

Instalazio elektrikoa 53 85 43 181

Aurre zaintzako mantentzea 348 145 119 612

Beste batzuk 289 479 526 1.294

Izurriak (intsektuak, arratoiak, etab.) 54 56 44 154

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planari buruzko proiektua 3 3

SUSTAPENA prestatzea 10 6 12 28

Etxebizitza prestatzea (jabeari itzultzea) 20 121 59 200
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Gorabehera horietako bakoitza barne mailako atazen bidez kudeatzen dute ALOKABIDEko 
talde teknikoko kideek, besteak beste, konponketa gremioak eta zerbitzu teknikoak koordinatuz, 
ikuskapenak etxebizitza eta eraikinetan bertan eginez, konfirmatzeko eta diagnostikoak egiteko 
telefono deien bidez, etab.

Aurre Zaintzako Mantentzeari dagokionez:

Alokabideren aurre zaintzako mantentzearen eta artatzearen arloan, 2018. 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.

Etxebizitza prestatzea (adjudikaziorako) 167 289 205 661

Etxebizitza prestatzea (onarpenerako) 100 447 113 660

SUSTAPENA martxan jartzea 2 5 5 12

Erreklamazio idatzia 19 23 38 80

Erreklamazio ofiziala 12 14 5 31

Bermearen ebazpena 1 1 2

Kokapen berria 110 48 33 191

Etxebizitzako zaratak 1 1

Ezbeharra 548 593 290 1.431

Berrikuntza egiteko eskaera 66 234 162 462

Berrikuntza egiteko eskaera ezintasunaren zioz 2 2 1 5

Kokapen berrirako eskaera 108 199 151 458

Erkidego Aktaren Balorazioa 2 9 9 20

Guztira 5.446 7.548 4.839 17.833
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PARKEA

ENERGIA
(kwh)

AURREZPENA
€ (0,08 €/kWh)

ENERGIA
(kwh)

AURREZPENA
€(0,08 €/kwh)

2017 2018

ALOKABIDE 981.404,07 78.512,33 1.074.640,12 85.971,21

UDALAK 11.683,13 934,65 6.203,60 496,29

GOBERNUA 326.860,42 26.148,83 330.374,09 26.429,93

1.319.947,62 105.595,81 1.411.217,81 112.897,42

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

Instalazio berriztagarriei dagokienez:

Horrez gain, instalazio berriztagarriak ikuskatzearen eta kontrolatzearen arloan, 2018. urtean, 
energia berriztagarriko 1.411.217,81 kwh-ko ekoizpena zenbatu da, hots, 112.897,42 euroko 
aurrezpena.

Erkaketa banatuagoa ikusita,

Instalazioek sortutako argindarrak 432 familia 
baino gehiagoren urteko batez besteko 
energia eskaria bete zuen (batez besteko 
horren oinarria Espainiako batez besteko 
etxe bateko batez besteko -2,71 lagun- 
kontsumoa da, hots, urtean 3.250 kWh-ko 
kontsumoa argindarrerako).

Halaber, sortutako energiari esker, atmosferara 
urtean 917 Tm CO2, 3.212 kg SO2 eta 1.327 
kg NOx gutxiago isuri dira. CO2 negutegi 
efektuaren hazkundearen eragile nagusia da, 
eta SO2 euri azidoarena.

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

	Legez egunean jartzea eraikinen parkea 
instalazioen araudiaren aldetik (BT 
garajeak eta 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 bost urtean behin 
margotuta.

	Gaur egun, eta 2015. urtetik hona, aurre 
zaintzan gastaturiko euro bakoitzeko 1,3 
euro gastatzen dugu zuzenketakoan.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Eraikinen Azterketa Teknikoen (EAT) kop. 
-Sustapenak // GUZTIZKOAREN %

13 11 6 30

Etxebizitza kop. (eraikinetan EATen ikuskaturiko 
etxebizitzen gaineko inpaktua)

2.198 484 472 3.154

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

PREBENTZIOKO lan aginduen kop. 72 66 57 195

Prebentzioko erregistroen kop. 76 33 49 158
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3.8

Gizarte Laguntasunari 
dagokion jarduera 
Errentarien zenbait behar espezifiko 
dauden kasuak hautemanez, ebaluatuz 
eta lagunduz jarduten du Alokabideren 
Gizarte Laguntasunak (honako arlo hauetan: 
bizikidetzan, bizitza autonomoan, diru eta giza 
baliabideen kudeaketan eta administrazioan, 
genero indarkerian, buruko osasunean, 
immigrazioan, bazterkerian, etab.), hain zuzen 
ere normalean sarean beste gizarte eragile 
batzuekin lan egiten duten beste profesional 
aditu batzuen esku-hartzea behar duten 
pertsonen alde.

Horretako, hainbat lan ildo ditugu, hala nola

Koordinazioa

Alokabideren lana, ezinbestean, sarean egiten da inguruneko gainerako gizarte eremuekin bat. 
Hala, hainbat arlotatik eta hainbat adituren eskutik azter daitezke egoerak, konponbideak emateko 
berme handiagoarekin.

Etengabeko koordinazioari eutsiko diogu kudeatzen ditugun familiak eta etxebizitzak dauden 100 
udalerri baino gehiagoko gizarte zerbitzuekin. Horrez gain, ezinbestekoa da foru aldundietako gizarte 
sailekiko elkarlana haurren eta emakumeei lotutako gaietan, adibidez, edo Osakidetzarekikoa, 
buruko osasunaren arloan.

Hauxe izango litzateke instituzioen arteko koordinazioaren eremuen gaineko laburpena:

UDALA

Errolda

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

Haurraren eta Familiaren Gizarte Zerbitzua

Erkidego Ekintzako Zerbitzua

Bizikidetzarako eta Aniztasunerako Zerbitzua
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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. 

Hezkuntzako laguntza

2017. urtetik, Gizarte Hezkuntzako 
Laguntasunerako Programa landu dugu. 
Horren xedea da norberaren autonomia 
sustatzea eta Alokabidek kudeaturiko 
etxebizitzen errentarien alokairu kontratuen 
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. 
75 kasutan zuzenean eskuratu dute modu 
egonkorrean Programako Hezkuntzako 
Laguntasunerako zerbitzua. Modu honetan 
banatu dira kasu horiek: 31 kasu Arabako 
Lurralde Historikoan, 15 Bizkaikoan eta 29 
Gipuzkoakoan, eta EAE osoari begiratuta, 
gizarte hezkuntzako laguntasuneko 2.000 
ordu baino gehiago multzotu da.

Ondoren, Gizarte Laguntasunaren arloko 
jarduketen zenbait adibide aipatuko ditugu:

a) Gizartean esku hartzeko 
proiektu berriak garatzea, 
finkatzea eta aztertzea.

Erkidego batean behar bezalako bizikidetza 
izatea funtsezkoa da bizi proiektua garatzeko 
ingurune jakin batean.

Alokabidek erkidegoan esku hartzeko hainbat 
egitasmo finkatu ditu 2018an, atariko edo 
eraikineko bizikidetza hobetzeko baliabideak 
bultzatzera bideratuta, eta jarduteko hainbat 
neurri bideratzen ditu egoera zailagoak 
birbideratu behar direnean erkidego mailan. 

Zehazki, erkidegoan esku hartzeko hiru 
proiektu piloturi esker (lurralde bakoitzeko 
bat), errentarien beharretarako egokienak 
diren tresnak ezartzen ikasi ahal izan dugu, 
etxebizitzan elkarrekin bizi eta etxebizitza 
partekatzen duten taldea osatzen duten 
aldetik.

Kontua ez da etxebizitzari soilik begiratzea, 
baizik eta erkidegoaren espazio partekatua 
aitortzea, errespetatzea eta zaintza ere bai, 
betiere 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 erkidegoko baliabideak, 
ALOKABIDE...), 300 bizikidetza unitatera 
baino gehiagora iritsi gara, eta haien beharrei 
eman diegu erantzuna haien erkidegoari, 
auzuneari eta inguruneari dagokionez.

GIZARTE ONGIZATEKO FORU ERAKUNDEA (ALDUNDIA)

Ezinduen Arloa

Adinekoen Arloa

Gizartean Esku Hartzeko Arloa

Adingabearen eta Familiaren Arloa

Etika Batzordea

Emakumearen Arloa

EUSKO JAURLARITZA

Etxebide-Zuzenean

Lanbide

Genero Indarkeriaren Emakume Biktimentzako Zerbitzu Espezializatua

Osakidetza (ospitaleak, ospitale psikiatrikoa, orientazio zentroa eta adizio tratamendua-kota)
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b) Diagnostiko, esku-hartze 
eta balorazio sozialak. 

Lehenik eta behin, errentariek eskaturiko 
baliabideak ebaluatzea eta adituen 
ikuspegiaren araberako diagnostikoa egitea 
da kontua, kontratuko beharrak betetzeko 
gizarte hezkuntzako laguntza behar duten 
errentariek bete beharrekoak, hain zuzen ere.

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

Esku-hartzerik espezializatuenaren bidez, 
laguntza eskaintzen diegu hezkuntzako 
baliabide espezifikoa behar duten Alokabideko 
errentariei, horien autonomia pertsonala 
hobetzeko, sustatzeko eta indartzeko errentari 
gisa egiten dituzten eguneroko kudeaketetan, 
hain zuzen ere, etxebizitzan eta erkidegoan 
normaltasunez gizarteratzeko eta alokairu 
kontratuaren betebeharren nahikoa betetze 
maila lortzeko.

c) Birkokapen 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. 
2018an, birkokatzeko 580 eskaera egin ziren 
(Gizarte Arloak horietako 280 kasu baloratu 
behar izan zituen), eta, guztira, aldeko 78 
ebazpen gauzatu ziren.

Eta, bestetik, salbuespenezko egoeretan, 
Etxebizitza Sailburuordetzaren ebazpena 
dela bide adjudikaziodunak diren pertsonen 
Etxebizitzen Zuzeneko Adjudikazioetan 
ematen dugu laguntasuna, gizartearen, 
ekonomiaren edo antzeko kasuen gaineko 
behar berezien itzalpean. 2018. urtean, 
etxebizitzak eman dira modu berezi horren 
bidez.

d) Kontratuak ez betetzea. 

Justizia eta gizarte berdintasunaren eremu 
gisa, baliabide publikoak modu arduratsuan 
erabiltzeaz gain, kontratuen ez betetzeen eta 
iruzurren detekzioa kudeatzen dugu.

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.

Ebaluazioa egindakoan, hainbat aukera 
aztertzen dira, besteak beste, gizarte 
esku-hartzea eta abusuen kasurik larri eta 
gutxienak, beharrezkoa izango balitz izapide 
judizialak dakartzatenak.

2018an, espediente judizialen 184 fitxa 
ireki dira kontratua ez betetzeagatik, eta 
errentamenduen 85 abiarazte gauzatu dira 
guztira.

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.

 2018an, egonkortu egin zen berreskuratzeak 
kudeatzeko neurrien multzoa, tresna 
informatikoa aldatzeko eginiko prozesu 
konplexuaren ondoren. Hartara, hobekuntza 
garrantzitsuak bultzatu dira kobrantzen 
eta ordainketen bankuko kudeaketan, eta 
komunikazioak hobetzeaz gain, bezeroen 
beharretara egokitu da prozedura (epeak 
malgutzea ordainketa erabakietan, 
hobekuntzak berrikuntzarako irizpideetan, 
efektuen zatiketak...). 

Horrez gain, aukera multzo bat dago zorrak 
birbideratzeko edo errentak diru-sarrera 
errealetara egokitzeko; halako moldez, non 
erkaturiko kasuen ehuneko txiki bat auzitegitara 
eramaten baita. Iaz, errenta berezien 1.000 
eskabide baino gehiago kudeatu ziren (590 
eman ziren), eta ordainketak egiteko 900 
erabaki gutxi gorabehera negoziatu ziren.

Era berean, beste administrazio eta 
erakunde batzuek hirugarrenen ordainketa 
sistemaren bidez ordaindutako 135.300 euro 
berreskuratzeko prozesua koordinatu da.
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Eginiko kudeaketa eta koordinazio ugariak 
direla eta, bidearen amaieran, zorren kopurua 
% 90etik gora jaitsi da.

f) Beste gizarte esku-hartze batzuk

Ez ordaintzeen kudeaketarekin zerikusirik 
ez duten balorazio eta esku-hartze 
espezializatuen kopuruari dagokionez, 3.000 
espediente inguru egin dira, eta balorazio eta 
esku-hartze horiek honako gai hauei lotutako 
kontu eta zereginei dagozkie: 

	Parkeetan atxikimendu berriak egiteko 
prebentziozko balorazioei.

	Bizikidetzari eta bizilagunek jasandako 
eragozpenei lotutako arazoetan esku 
hartzeari.

	Kontratuak berritzeari lotutako balorazioei.

	Instituzio eta erakundeekin koordinatzeari.

	Gizarte esku-hartze espezializatuari.

	Energia pobretasunari lotutako proiektuari.

	Kontratuak ez betetzeari, 
azpierrentamenduei eta okupazioei 
aurre egiteko eta horiek birbideratzeko 
prozesuan esku hartzeari.
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3.9

Lehentasunez 
erosteko eta 
salmenta 
eskaintzei 
buruzko 
jarduera

Eusko Jaurlaritzak lehentasunez erosteko 
harpidetza eskubidea du babes ofizialeko 
etxebizitzen eskualdaketetan, 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.

Lehentasunez erosteko eta atzera egiteko 
eskubidea erabilita, administrazioak 

lehentasunez eros ditzake etxebizitza 
babestuaren bigarren eta ondorengo 
eskualdaketa guztiak. Hala, galarazi egiten 
dira gainprezioak, zeren eta etxebizitza 
zuzenean erosten baitzaio administrazioari, 
ondoren berriz ere adjudikatu dezan.

Herritarren zerbitzua den aldetik, etxebizitza 
babestuaren salerosketan partikularren arteko 
bitartekari lana egiteko aukera eskaintzen 
dugu Alokabiden. Hala, etxebizitza partikularra 
adjudikatu ahal izango da, saltzaileak hala nahi 
badu, Etxebideren zerrendei jarraikiz. Zerbitzu 
horrek eskaintzen duen onura adjudikazioan 
dagoen erabateko gardentasunean datza, 
baita saltzaileak kudeaketa hori egiteagatik 
komisiorik ordaindu behar ez izatean ere.

LEHENTASUNEZ EROSTEA ETA 
ATZERA EGITEA

2018

Hasitako espedienteak (kop.) 27

Itxitako espedienteak (kop.) 1

Lehentasunez erosteko etxebizitzei uko 
egitea (kop.)

26
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Memoria honek 2018a oso bizia izan dela 
islatzen du berriro ere. Proiektu berriak, 
inguru sozioekonomiko konplexuak, 
programak hedatzea, mugimendu globalen 
eragina, konplexutasuna, eman beharreko 
zerbitzuen gorakada, baliabide eskasak... 

Horrek guztiak etengabe lan egitera eta 
hobetzera behartzen gaitu. Gero eta 
bezero gehiago ditugu, ekarpenak egiten 
eta Euskadiko alokairu politiken onurak 
jasotzen dituztenak, eta haiekin hartutako 
konpromisoa betetzen jarraituko dugu

Mila esker
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