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1. ALOKABIDE

Eusko Jaurlaritzaren menpeko eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailera atxikitako alokairu sozialeko sozietate 
publikoa, kalitatezko alokairu publiko bat sustatzeko eta eskaintzeko lan egiten duena. 

1.1. PERTSONEKIKO KONPROMISOA

Pertsonak dira Alokabideren izateko arrazoia, sozietate honen parte garen eta bertan lan egiten dugun guztiok gara; 
esleipendunak, maizterrak, jabeak zein beste erakunde, baita kolaboratzen dugun beste enpresa, erakunde eta instituzioetako 
pertsonak ere. 

Etxebizitza eskuratzea errazteko gure konpromisoa betetzeko, alokairuko hainbat parke kudeatzen ditugu Alokabiden. Horrela, 
jatorri eta tipologia ezberdineko etxebizitza-sorta zabala eskaintzen dugu, eta horri esker, alokairua eskuratzeko hainbat modali-
tate ahalbidetzen dira, halako moldez non ahalik eta gehien egokitzen baitira pertsonen beharretara:

 · Alokabideren etxebizitza soziala
 · Eusko Jaurlaritzaren alokairu sozialeko parkea
 · EAEko udalerrietako etxebizitza sozialak

 · Jabe partikularren eta Kutxabank eta Caixabank bezalako finantza-erakundeen etxebizitza libreetarako Bizigune Pro 
      grama

 · Kutxabank partaide deneko sozietate pribatu baten (Harri1 S.L.) araubide orokorreko BOE etxebizitzak 
 · ASAP Programa
 · Pisu Partekatuen Programa

Gure jarduerari esker, alokairuen kudeaketa bizkortu eta etxebizitzen inguruko izapideak errazten zaizkie pertsonei. Hartara, ba-
nakako eta hurreko tratua izaten dugu bezeroekin.

1.2. MISIOA, IKUSKERA, BALIOAK ETA GIZARTE KONPROMISOA

Eusko Jaurlaritzaren menpeko sozietate publikoa da Alokabide etxebizitzak gizartean betetzen duen eginkizuna garat-
zeko alokairurako politikaren bidez.

Babesturiko alokairuko etxebizitzak mugiarazi eta kudeatzen ditugu etxebizitza behar dutela egiaztatzen duten pert-
sonentzat, betiere iraunkortasun irizpideak oinarri hartuta eta EAEn etxebizitzaren arloan lan egiten duten beste 
eragile publiko eta pribatu batzuekin koordinatuta.

MISIOA

Eusko   Jaurlaritzarentzako   oinarrizko   eragile izan nahi dugu Alokabiden etxebizitza politika garatzeko, baita 
babesturiko alokairua kudeatzeko erreferentea ere.

 · Eskaintza egokituz, eskariaren beharrei erantzuna emateko,

 · Eraginkortasunez eta iraunkortasunez,

Etxebizitzaren erabilera soziala hobetzeko lagungarria izanik.

IKUSKERA
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BALIOAK

Alokabiden Misiotik bertatik adierazten dugu gure gizarte konpromisoa, eta konpromiso hori Enpresaren Gizarte Erantzukizuna-
ren (EGE) ikuspegitik gauzatzeko, hainbat ekimen lantzen dugu kudeaketan gardentasunez jokatzeko gure xedean 
aurrera egin ahal izateko:

GURE GIZARTE KONPROMISOA

a. Gardentasun ataria

Gardentasun atari honen bidez, beste urrats bat egin du Alokabidek herritarren zerbitzura jarduteko bere konpromisoan, betiere 
ikuspegi bikoitzarekin, balio publikoa sortu eta gardentasun kulturako eredua egokituz baliabide publikoen erabileran -bere egin-
kizunak emateko- eta erabakiak hartzean.

Izan ere, uste sendoa dugu ezen jarduketari eta gobernu onari buruzko informazio garrantzitsua aldian-aldian eta eguneratuta 
(publizitate aktiboa) argitaratzeak eta herritarrei informazio-eskaerei erantzuteko haien esanetara egoteak (informazio publikoa 
eskuratzeko eskubiderako eskaerak) handitu eta indartu egingo dutela herritarrek Alokabiden duten konfiantza, eta gainera, la-
gungarria izango da herritarren partaidetza erantzukiderako kultura sortzeko haren eremukoak diren gai publikoetan.

b. Iraunkortasunari buruzko memoria

Iraunkortasunari buruzko memoria txosten publikoa da, Alokabidek hala nahita eskaintzen duena, eta erakundearen posizioa eta 
jarduerak biltzen ditu gizarte, ingurumen eta ekonomiaren inguruko ikuspegitik betiere. Urtero argitaratzen den finantza-balant-
zearen agiri osagarria da, eta gure akziodunei, bezeroei, pertsonei, aliatuei eta oro har gizarteari zuzendutako proiektuen, onuren 
eta gizarte ekintzen berri ematen du.
 
Memoria, berez, gizarte erantzukizunaren komunikazioaren oinarria da, eta ezaugarri nagusi duen   gardentasun   printzipioaren    
etsenplua da. Global Reporting Initiative (GRI) delakoak sustaturiko eredua da nazioarte mailan ezagunena den estandarra, hain 
zuzen ere Alokabideren iraunkortasunari buruzko memoria egiteko hautatu duguna.
 
Jasangarritasun memoriaren datu-bilketa 2011tik 2015era doa, eta 2. Memoriaren azken idazketa 2016an argitaratu da. 
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Alokabideren konpromisoa datu horiek eguneratu eta memoria hori bi urtean behin argitaratzea da. 

Iraunkortasunari buruzko memoria web orri honetan argitaratu eta eskuragarri jarriko da:   www.alokabide.euskadi.eus

c. Arriskuen kudeaketa eta gobernu arduratsua

2009. urtetik hona, Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko erakundeen, sozietateen eta funda-
zioen gobernu arduratsurako gida” darabilgu erreferentziatzat. Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) betetzen du gidaren zuzen-
daritza-lana. Bertan biltzen dira eraku ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen aldetik egiten duen lana modu eraginkorrean 
gauzatz hainbat alderdi, betiere Ekonomiaren Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundeak gardentasunerako eta gobernu 
onerako ezarritako printzipioak beteta.

Aldi berean, “EAEko Sektore Publikoko erakundeen, sozietateen eta fundazioen barne kontroleko funtzioa ezartzeko eta garatze-
ko eskuliburua” jarri dugu abian Alokabiden.

Hiru hilabetean behin, Alokabidek OCEri bi gida honen ezarpen maila bidaltzen dio.  

2013an egindako kanpo auditoriaren arabera, Alokabidek Gobernu Arduratsuaren gida % 60,7an bete zuen, gainerako erakun-
deen betetzearen batez bestekoa % 58,66koa izan zelarik; eta % 62,25eko betetzea gainerako erakundeen batez besteko % 
60,48ko betetzearen aurrean, Barne Kontroleko Manualaren betetzean.

Hortik hobekuntza eremuak identifikatu ditugu eta gidak betetzean aurrera egiteko jarraitu beharreko ekintza plan bat zehaztu 
dugu.

2016an autoebaluazioa burutu dugu bi giden araberako kokapena baloratzeko, Barne Kontrolerako gidan betetze mailan % 
77,5eko aurrerapena lortuz eta % 75,3koa Gobernu Arduratsuaren gidan, modu horretan Alokabide gai hauetan aurrera egiten 
jarraitzeko konpromisoa berretsiz.

d. Kapitalen zuriketaren kontrako aurre-zaintza

Kapitalen zuriketaren kontrako aurre-zaintzari eta terrorismoaren finantzazioari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean xedatu-
rikoa betez, hainbat neurri eta prozedura abiarazi ditu Alokabidek. Eskuliburu eta prozedura horiek ezarrita eta etengabe egu-
neratuta daude, eta uneoro erantzuten diete Alokabidek eginiko jarduerei.

2016ko martxoaren 22an aurkeztu zen Alokabideko Administrazio Kontseiluan Kapitalak Zuritzearen Prebentziorako Prozedura 
Gidaliburuan sartutako azken aldaketen onarpena, 2015eko ekitaldiari dagokion Kanpo Adituaren urteko Txostena, eta proposa-
tutako Ekintza Plana (aurreikusitako epearen barruan egin dena).

e. Compliance – delitu penalen prebentzioa eta hautematea

2016ko martxoaren 22ko Alokabideko Administrazio Kontseiluan, Kode Penaleko 31 bis artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 
delituak aurreikusteko edo horiek gauzatzea nabarmen murrizteko zaintza eta ikuskaritza neurri egokiak barne hartzen dituen 
antolakuntza eta kudeaketa eredu baten idazketari hasiera emateari buruzko informazioa, 2015eko uztailaren 1eko idazketari 
jarraiki.

http:// www.alokabide.euskadi.eus
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2.  PERTSONEN ZERBITZURA

Alokabiden dugun giza taldea finkatuta dago, esperientzia du eta, aldi berean, gaztea da eta pertsonen beharrak kudeatzera eta 
betetzera bideraturiko profila du.

2.1. GIZA TALDEA

2.1.1. Organigrama Funtzionala

 a. Plantillaren banaketa erantzukizunaren arabera
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 b. Plantillaren banaketa antzinatasun-urteen arabera

 c. Plantillaren banaketa adinaren arabera
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 c. Plantillaren banaketa kontratu motaren arabera

2.1.2. Berdintasuna, bateratzea eta gizarte onurak

Alokabidek bere pertsonen garapen pertsonala nahiz profesionala lortu eta erraztu nahi du, eta horretarako, hainbat jarduera 
jartzen ditu haien eskura: prestakuntzako jarduerak, barne sustapenak, ordutegi malguak, senideak zaintzeko erraztasunak, 
lana etxetik hurbilen dagoen lantokian egiteko aukera, etab., betiere pertsona prestatuak eta asebeteak izateko, lana eta familia 
bateratzeko modua duten pertsonak hain zuzen.

2016an Berdintasun Batzordeak lehenengo diagnostikoa definitzeko lanean aritu da eta Alokabideren emakumeen eta gizonen 
arteko Berdintasunerako I. Plana 2016 eta 2017 definitzen eta ezartzen, EMAKUNDEK zehaztutako Euskadiko Autonomia Erki-
degoaren Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako VI. Planari jarraiki.

Alokabidek hainbat komunikazio-bide eta lankidetzarako gune ditu ezarrita barne komunikazioa eta koordi-
nazioa errazteko bere jardunean. Nabarmentzekoak dira Intranet korporatiboa eta pertsona gehienon partaidetza duten 
kudeaketa operatiboko taldeak.

Aldizka, laneko giroari buruzko inkestak egiten dira pertsonen gogobetetasun maila zein den jakiteko, eta horiek abia-
puntu hartuta, ekintzak zehazten dira gure emaitzak hobetze aldera. Eginiko azken inkestaren ondorioz, eta barne koordinazioa 
eta antolamendua hobetzeko xedearekin, BAT proiektua abiarazi zen 2013ko lehen sei hilekoan, eta 2014an bukatu zen Alokabi-
deren egitura berriarekin. 

2014. urtean ez zen laneko giroari buruzko inkestarik egin, ez baitzen denborarik izan behin betiko egitura BAT proiektuan katzeko 
eta urte honetan inkesta psikosoziala egin baitzen. Inkesa horri esker, erantzuna eman zaio lege-araudiari, arrisku psikosozialei 
dagokienez. Gainera, gure gogobetetasun-inkestako faktore asko azpimarratzen dira.

2016an aurreko urtean zehaztutako neurri zuzentzailean handitu dira, 2014an egindako arrisku psikosozialen inkestan hauteman-
dako egoera hobetzera bideratutakoak. Inkesta hau 2017an errepikatutako da, ezarritako ekintzen eraginkortasuna ebaluatzeko. 

Hautemandako ekintza zuzentzaileen artean, adierazi beharra dago handiena BAT proiektuan (2014) zehaztutako organizazio 
egituraren egonkortzea izan zela. Egitura hori Alokabideko buruen ahalduntzeari esker egonkortu da, ALOKABIDE GARATZEN 
proiektuaren harira lortutakoa, gizartea estrategikoki ordenatzen lagundu ez ezik, gizarteko pertsonek sistemikoki harmonizatuta 
lan egitea lortu duena, proposatutako aldaketa kulturala egonkortzea eta organizazioaren prozesu eragileen hobekuntza lortuz.

2.1.3. Komunikazioa eta koordinazioa
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ALOKABIDE GARATZEN proiektuak helburu hauek landu ditu:

· Antolamendu kultura berriak ezartzeko antolamenduaren inguruko garapena.

· Alokabideko taldeak eta pertsonak batera jartzea estrategian, Alokabideren estrategia ulertzeko eta jarduerarekin eta beze-
roekin lotzeko.

· Errendimendu handiko taldeak ezartzea lidergorako gaitasunak trebatuz.

· Berrikuntzarako jarrera garatzea, jarrera hori indartzen duten ohiturak landuz.

· Antolamendurako helburuak lortzeko lankidetza-ildoak sortzea lidergoaren rol estrategikoa garatuz.

· Konpromisoa indartuz pertsonak indartzeko eta motibatzeko bide gisa, helburuak lortze aldera betiere.

Gogoratu behar da BAT proiektuaren funtsezko helburua egitura orekatua, eraginkorra, malgua eta iraunkorra zehaztea dela, 
Alokabidek barneko eta kanpoko beharretara eta etorkizunen izan daitezkeen erronketara egokitzeko modua izan dezan.

Zentzu honetan, 2016an Alokabideko egitura plantillaren egonkortzea lortu da, Informazio Sistemen Teknikari lanpostuan pertso-
na bat sartuz, eta aurreko urtean abiarazitako prozesua amaitu da, Alokabideren plantilla teknikoki indartzeko.

2.2. BEZEROAK 

2.2.1. Alokabideren bezeroak:

 · Alokairu esleipendunak,

 · Alokabidek etxeak uzten dizkien entitate eta erakundeak,
 · Alokairu etxebizitzetako maizterrak,
 · Euren etxebizitzak gizarte alokairurako uzten duten jabeak,
 · Bigarren eskualdatzeen babes ofizialeko etxebizitzetako erosleak,
 · Udalak, Eusko Jaurlaritza eta Harri 1 S.L. Horientzat, Alokabidek etxebizitza parkea kudeatzen du,
 · Alokairuan jartzeko euren etxebizitzak uzten dituzten finantza-erakundeak,
 · Maizterren komunitateak,
 · Eta orokorrean....herritar oro

2.2.2. Alokabidek EAEn kudeatzen dituen alokairuko modalitateak:

 - Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen errentamenduak

· Alokabideren jabetzapeko etxebizitza sozialak

· Eusko Jaurlaritzaren jabetzapeko alokairu sozialeko parkea

· Udalen etxebizitza sozialak

· Harri1 S.L.ren etxebizitzak

 - ASAP Programa

· Programa honek oinarrizko bermeak eta alokairuko bitartekaritza-zerbitzua eskaintzen dizkie etxebizitza libreen ja-
beei. Etengabekoa eta iraunkorra izan da etxebizitzen kopuruaren igoera 2016an. Ondorioz, programa finkatuta gelditu 
da.

 - Bizigune Programa

· Programa honek etxebizitza hutsak mugiarazten ditu eta horien erabilera errazten die etxebizitza bat merkatu librean 
eskuratzeko nahikoa diru- baliabiderik ez duten pertsonei. 2016an finantza-erakundeen etxebizitza hutsak sartu dira 
programa honetan.  

 - Pisu Partekatuen Programa

· Programa honek emantzipazioa sustatzen du, 35 urtetik beherako gazteei zuzenduta dago, oinarrizko irizpide 
batzuk betetzen dituztenak eta izena emandako beste pertsona batzuekin etxebizitza konpartitu dezaketenak, errenta 
eskuragarri baten bidez.  
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2.2.3. Bezeroekiko arreta

Alokabidek pertsonekin duen konpromisoa dela eta, ahalik eta harremanik erosoenak eta hurrekoenak izan nahi ditugu gure 
bezeroekin eta, horretarako, honako baliabide hauek erabiltzen ditugu:

a. Telefono bidezko arreta zerbitzua
b. Aurrez aurreko arreta zerbitzua hiru arreta bulegorekin hiru lurralde historikoetan,
c. Web orria eta posta korporatiboak.
d. Mugikorretara SMSak
e. Focus Group

Gainera, harremanak indartzen ari gara herritarren arretarako beste eremu batzuekin hala nola Ararteko, Zuzenean, Kontsu-
mobide, udaletako herritarren arretako sailak, etab. Erabiliz, halako moldez non bezeroek ez baitute leihatila batetik bestera ibili 
beharrik izango eta zerbitzu koordinatuagoa eta eraginkorragoa izango baitugu.

Azpimarratu behar da 2016an Alokabideren Bezeroarentzako Arreta eredua garatzen eta egonkortzen joan dela, errendimendu 
altuko diziplina ezberdinen arteko talde ezberdinen sorrera ekarri duena, erabiltzaile guztiei arreta hobea eta osoagoa eman ahal 
izateko. Lan honi esker bezeroek Alokabiderekin duten esperientzia errazteko eta hobetzeko hobekuntza proiektuak sortu dira.

Alokabidek bezeroen esku jartzen dituen kanal garrantzitsuenak hauek dira:

a. Call Center delakoaren bitartez ematen den telefono bidezko arreta zerbitzua

Zerbitzu honek Alokabiden jasotzen ditugun kontsulta, dei, eskari edo erreklamazioak bideratzen laguntzen digu. Modu honetan, 
organizazioko langileek modu arinago eta eraginkorrago batean kudeatzen ditugu.

Aurten zerbitzua egonkortzeko ekintza ezberdinak egin dira, homogeneoa izateko, eraginkorra eta kalitate handikoa, azkenean 
erabiltzen duten bezeroei onura ekarriz. 

2016an 73.024 dei jaso genituen gaitutako telefonoetan, 944 044 708, dei horien % 94a jaso zuena eta 900 251 251 (Bizigune 
Programan eta ASAPen interesa duten jabeentzat), gainontzeko % 6a jaso zuena.

Dei gehienak, % 77,5, 9:00etatik 13:00etara ematen dira, eta gehienak astelehen, astearte eta asteazkenetan ematen dira. 
10etatik 9 mugikorretatik egiten dira.

Zerbitzuaren kalitatea oinarrizko bi adierazleekin neurtzen da:

· Arreta maila, hau da, jasotako dei kopuru osotik artatutako deiak, 2016an % 97 izan dena. 

· Zerbitzu maila, hau da, 20 segundo pasa baino lehen hartu diren deiak, % 87.

2016 hasieran asebetetze inkesta egin genien zerbitzu honetako erabiltzaileei. Beraz, epe honi dagozkion datuak ditugu eta 
zerbitzua bezeroaren beharrei egokitzen joateko pausuen gaineko informazio baliagarria ematen digute.
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b. Aurrez aurreko arreta

Alokabidek pertsonen esku jarri du aurrez aurreko arreta emateko hiru lurralde bulego. Hau da kokapena:

Bulegoek harrera zerbitzua dute, eta lan nagusia bezeroei informazioa ematea eta bisiten arreta bideratzea da. Izan ere, 2016an 
jarduera garrantzitsuak egin dira arreta lehen mailatik optimizatzeko, erabiltzaileari haren beharretan lagunduz.

Datu gisa, adierazi beharra dago zerbitzu honetan 25.000 pertsona ingururi arreta eman diegula.

Barrutik antolatzeko asmoz, modu horretan ahalik eta arreta onena eskaintzeko, beharrezkoa da aurretiko hitzordua hartzea gure 
telefono zenbakien bidez.

c. Web orria eta korporazio korreoak

Web orri bat daukagu (www.alokabide.euskadi.eus) gure bezero, hornitzaile eta gure kudeaketan interesa duen edozein herritar 
edo erakundearentzat. 

2016an gure web orriaren diseinua aldatu dugu Eusko Jaurlaritzak eskainitako korporazio irudiari jarraiki, eta herritarrek egiten 
duten teknologia berrien erabilerara egokituz, hau da, diseinu egokitzapenak behar dituzten tablet eta mugikorrak. Eduki berriak 
ere sortu dira eta informazioa modu ikusgarriago batean banatu da, bilaketa errazteko asmoz.

Bestalde, aurpegi berdina erabiltzearen aukera ebaluatzen ari gara, edukiak sortu daitezkeen behar berriei egokituz. 2016an 
gure atarira egindako bisita kopurua 74.000 baino gehiago izan da.

Era berean, helbide elektronikoak izaten jarraitzen dugu, araba@alokabide.eus, bizkaia@alokabide.eus eta gipuzkoa@alokabide.
eus, gurekin harremanetan jarri ahal izateko. Era berean, alokabide@alokabide.eus helbidea dugu gai orokorragoei edota izaera 
instituzionala dutenei erantzuna emateko.

http://www.alokabide.euskadi.eus
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d. Mugikorretara SMSak

Azkenik, bide garrantzitsu bat da, egonkortua eta ondo baloratu dena, hitzorduak eta dokumentuak gogorarazteko, gorabeheren 
informaziorako eta abarrentzako izapide ezberdinak egiteko SMSak bidaltzea. 2016an 12.000 mezu inguru izan ziren.

e. Focus Group

Gainera, azaroan, gure bezeroen beharretara gehiago hurbiltzeko asmoz, Focus Group bat egin genuen, horren helburua 
Alokabidek emandako zerbitzua zuzeneko bezeroek ebaluatzea delarik, gure indar puntuak eta hobetzeko eremuak zeintzuk 
diren identifikatzeko.

Horretarako, jabe eta errentari talde txiki batekin bildu ginen. Gure zerbitzuen funtzionamenduaren inguruko iritziak trukatu ge-
nituen eta, zalantzarik gabe, oso esperientzia aberasgarria izan zen. Beste gauzen artean, errentariekin bildu ondoren ondorio 
orokor positiboenetako bat azpimarratu nahi dugu: Alokabideren lana positiboki baloratu da bezeroei merkatu librearen 
alternatiba bat eskaintzen dielako euren bizi-proiektua garatu ahal izateko.

Focus Group-ak bezeroen jokabideak aztertzeko beste metodo batzuk osatu ditu, hala nola: gogobetetze inkestak, erreklama-
zioak, iradokizuna, etab. Ziur horiei esker proiektu eta jarduera berriak aterako direla.

2.3. GIZARTEA

Alokabiden zerbitzua ematen dugu eta Gizartearen osotasunarekin harremanetan gaude, ondorengoak barne:

 · Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
 · Enpresa hornitzaileak eta enpresa/eragile kolaboratzaileak
 · Etxebizitza Sailburuordetzara lotutako Sozietatea: Visesa

2.3.1 Etxebizitza, proiektu sozialak eta larrialdi egoerak 

a.   Etxebizitza emateak

Alokabideren beste jarduera lerroetako bat da hirugarren sektoreko instituzio eta erakundeekin hitzarmenak sinatzea, horiek 
proiektu ezberdinak garatu ahal izateko etxebizitzak emateari begira, batez ere gizarteratzearekin lotutakoak.  

2016. urte amaieran Alokabidek 55 etxebizitza eman zizkien Apdema, Alcer, Asociación española Contra el Cancer, Fundación 
Eguzkilore, Goiztiri eta abar bezalako erakundeei, baita instituzioei eta Arabako Foru Aldundiari edo Laudioko Udalari ere. Bertan, 
buru-osasun eremuko pertsonentzako arreta programak garatzen dira, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak laguntzea 
edo euren senideei interbentzio larriak egin behar dieten ospitaleetatik gertu senideei ostatu emateko.

b.   Errrefuxiatuak lagundu

Europako errefuxiatuen krisiak sortutako egoera larriak aipamen berezia behar du, herrialde eta eskualde bakoitzean hartu-
tako familiak aldi baterako ostatu emateko etxebizitza errekurtsoak mugitzeko jarduerak eragin dituena, besteak beste.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, Alokabide, beste erakunde batzuk bezala, Gurutze Gorriaren eta CEARen esku 18 etxebizitza 
jarri ditu, egoera ezinhobean daudenak, errefuxiatuei zuzentzeko, horretarako dagozkion hitzarmenak sinatuta. Etxebizitza hauek 
leku hauetan daude:

Araba Bizkaia Gipuzkoa Orotara

CEAR 3 1 1 5

Bilbo 1 1

Donostia 1 1

Gasteiz 3 3

CRUZ ROJA 3 6 4 13

Arrasate 4 4

Bermeo 6 6

Gasteiz 3 3

Orotara 6 7 5 18
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Gainera, Alokabide beste erakunde batzuekin eta hitzartutako bi entitateekin errefuxiatuen programaren jarraipena egiteko ma-
haietan parte hartzen du, momentu oro egoera baloratzeko eta etorkizuneko beharren araberako jarduerak aurreikusteko.

c.  Larrialdiko egoerak

Denbora murriztuan kalitatezko zerbitzu bat emateak Alokabideri 2016an eta aurreko urteetan ere Euskadiko Autonomia Erkide-
goan bat bateko egoera konplexuei erantzun azkarra emateko aukera eman dio, honelako egoeretan:

· Enkarterrietako uholdeak

· Amorebietako eraikin baten aurri arriskua termiten plagak direla eta

· Donostiako Urumeako ibarrean uholdeak
Eremuko uholdeek familia kopuru handia etxetik ateratzea sortu zuten, eta horietako 26k gizarte alokairuko etxebizitzak 
erabiltzen ari dira Morlans auzoan, eraikiko diren etxebizitza berrietara itzultzeko aukera dutenera arte.

·  Pasaiko Trintxerpe auzoko etxebizitzen sutea
32 etxebizitza guztiz erre ziren. Alokabidek hasieran 26 familiari ostatu emateko aukera eman zuen, baita horietako 14rent-
zat gizarte etxebizitza bat izateko aukera ere, berriz eraiki arte euren etxebizitzetara itzultzeko aukera dutenera arte.

· Ondarroako Karminalde auzoan mendi magala erortzea:
Azken jarduera honetan, garrantzitsuena izan dena, Alokabidek 100 etxebizitza baino gehiago mugitu zituen kaltetutako 
75 familiari ostatu emateko, etxebizitza egokiena izateko izapideak erraztuz, eta zailak eta gogorrak diren une horietan 
izapideak eta arreta erraztuz, baita Alokabideko langileak lekura bidalita zerbitzua emateko ere.

Alokabiden emandako eta ematen ari diren zerbitzuen balorazioa oso positiboa izan da eta izaten ari da.

2.3.2. Gizarte Laguntza Unitatea

Alokabideren Gizarte Laguntza Unitateak errentarien behar zehatzak (bizikidetzari, bizitza autonomoari, errekurtso ekonomiko eta 
pertsonalak kudeatu eta administratzeari, genero-indarkeriari, buru-osasunari, immigrazioari, bazterketari, eta abarrei lotutako 
gaietan) profesional adituen esku-hartzea eskatzen duten kasuak hautematen, ebaluatzen eta laguntzen jarduten du, beste 
gizarte eragileekin batera lan egiten batez ere.

Horretako, hainbat lan ildo ditugu, hala nola

· Koordinazioa

Alokabideren lana batez ere sarean egiten da, inguruko beste gizarte eremuekin batera. Modu horretan egoerak eremu ez-
berdinetatik jorratu daitezke, eta aditu ezberdinen partetik, konpontzeko berme gehiago emanez.

100 udalerri baino gehiagoren gizarte zerbitzuekin koordinazio jarraitua mantentzen dugu, kudeatzen duten etxebizitza eta 
familiak daudenak. Gainera, haurtzaroari lotutako gaietan edo Osakidetzarekin lotutakoetan adibidez Foru Aldundien gizarte 
sail ezberdinekin kolaboratzea buru-osasun gaietan ezinbestekoa da.

Instituzioen arteko koordinazio eremuen laburpena litzateke:

Udala
Gizarte Ongizaterako Foru

 Institutua (Aldundia)
Eusko Jaurlaritza

Errolda Ezgaitasuna duten pertsonen eremua Etxebide-Zuzenean

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Adineko pertsonen eremua Lanbide

Haurtzaro eta Familia Gizarte Zerbitzua Gizarte esku-hartze eremua
Genero Indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzako zerbitzu berezia

Komunitate Ekintza Zerbitzua Adingabearen eta familiaren eremua
Osakidetza (Ospitaleak, Ospitale Psikia-
trikoa, Adikzioen bideratze eta tratamen-
durako zentroa-kota)

Bizikidetza eta Aniztasunerako Zerbitzua Etika Batzordea
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Beste jarduera eremu bat hirugarren sektoreko 30 entitate baino gehiagoren parte-hartzean dago, hala nola, Cáritas, Aso-
ciaciones Culturales, Cruz Roja, eta abar, berezko errekurtsoak eta espezializaio garrantzitsua izanda, Alokabiderekin batera 
kasu zehatz ezberdinak bideratzen lanean ari direla. 

· Hezkuntza laguntza

2016an Laguntza Sozio-hezkuntza Programa egonkortu dugu, autonomia pertsonala garatzea eta Alokabidek kudeatutako 
etxebizitzetako errentarien kontratuak sortutako betebeharrak benetan betetzen direla lortzeko beharrezko gaitasunak sus-
tatzea helburu izaten jarraitzen duena, kanpoko enpresen eta profesional aditu eta aitortuen laguntzarekin. 

Programa hau, hiru Lurralde Historikoetan garatzen dena, emaitza oso positiboak ematen ari da, bezero zehatz batzuen 
behar oso bereziei erantzun zabalagoa eta gertukoagoa ematen.

2016an Alokabideren Gizarte Laguntza Unitateak euren profilak horrela eskatzen duen pertsonen laguntza integrala egiten jarraitu 
du, eta espezializatutako arretaren eremuan hasten den elkarrekiko jarduera zabalduz, gizarte esku-hartzeari helarazten zaio eta 
eremu legalaren barruko beharrezkoak diren lan eta izapideekin osatzen da.

Ondoren, Gizarte Laguntzaren eremuko jardueren adibideetako batzuk aipatuko ditugu:

a)  Esku-hartze komunitarioa abiaraztea

Komunitate bateko bizikidetza egokia oinarrizkoa da inguru egoki batean bizi-proiektu bat garatzeko.

Alokabidek 2016an hasieratik atari edo eraikin batean bizikidetza egokia bultzatzeko lan eremu eta esku-hartze komunitario 
bat abiarazi du, egoera konplexuagoak bideratzea beharrezkoa denean jarduera neurri ezberdinak egiteaz gain. Horretarako, 
2017an helburu hau bermatzen duten eta ikasteko aukera ematen diguten Esku-hartze Komunitarioko proiektu pilotuak 
abiaraziko ditugu.

Etxebizitzari begiratzea bakarrik ez, konpartitutako komunitate espazioa ezagutu, errespetatu eta zaintzea ere, eta auzo edo 
udalerria bezalako eremu zabalago batean egitea.

Horretarako, lursailen administrariekin, espezializatutako enpresekin, bizilagunen elkarteekin eta abarrekin beharrezko kolabo-
razioa ezarriko dugu, gizarte ongizatea lortzen saiatzeko, aktore guztiek arazoen konponketan modu zuzenean esku-hartzeko 
eta errentariek komunitatean bertan esku-hartzeko duten gaitasuna sustatuz.

b)  Diagnostikoa, esku-hartzea eta gizarte balorazioak 

Hasteko, errentariek errekeritutako errekurtsoak modu espezializatutan diagnostikatu eta ebaluatu nahi da, sozio-hezkuntza 
izaera laguntzak behar duten kontratuaren betebeharrak betetzeko.

Diagnostikoaren ondoren, gizarte, osasun, hezkuntza, eta errekurtso teknikoen (berezkoak edo besteenak) abiarazte koordi-
natuan esku hartu daiteke, alokatutako etxebizitza eskuratzeko beharrezkoak direnak, eta hura mantentzeko bermea erraztu 
errentariak lor dezaken autonomia ahalik eta handienarekin. 

Espezializatuagoa den esku-hartzearekin errentari bezala eguneroko kudeaketetan errentarien autonomia pertsonala hobet-
zen, indartzen eta sustatzen duen hezkuntza euskarri zehatza ematen diegu Alokabideko errentariei, etxebizitzan eta komuni-
tatean integrazio normalizatuta eta alokairu kontratuaren betebeharrak betetzeko maila nahikoa lortzeko asmoz.

c)  Birkokatzeen kudeaketa eta salbuespen aginduen kudeaketa

Zerbitzu honen bidez alde batetik gizarte arazoetatik edota behar zehatz garrantzitsuetatik sortutako etxebizitza aldaketa be-
harrak erantzuten saiatzen gara eskaera, balorazio, erabaki eta kudeaketa izapideen bidez.

Eta bestalde, ez-ohiko kasuetan, Etxebizitzen Zuzeneko Esleipenetan behar sozial, ekonomiko edo antzekoengatik Etxebizit-
za Sailburuordetzaren Ebazpen baten arabera esleipendun diren pertsonak laguntzen ditugu.

d)  Kontratuak ez betetzea

Justizia eta gizarte berdintasun eremu gisa, errekurtso publikoen erabilera arduratsuaz gain, bloke honetan kontratuen ez 
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betetzeak eta iruzur egoeren hautemateak kudeatzen ditugu.

Kexak eta erreklamazioak jasoz eta daukagun informazioarekin, legez kanpoko, eragozpenak sortzen dituzten edo arau-haus-
tea sortu duten jarrerak egiaztatu eta baloratzen ditugu, beste eragile sozial, administratzaile eta abarrekin batera.

Ebaluazioa egin ondoren, aukera ezberdinak ikusten dira, gizarte esku-hartzetik gutxienak diren abusuen kasu larrienetara 
arte, epai izapideak barne hartzen dituztenak, beharrezkoa izatekotan.

e)  Zorrak kudeatzeko zerbitzu integrala

Berreskuratzeen prozedura eta irizpide orokorren egonkortzeak aintzat hartzen ditu egoera eta aldagai pertsonal eta familiar 
posible guztiak, eta gizarte zerbitzuek eta onartutako entitate sareak eskaini dezakeen koordinazio mekanismoak aktibatzen 
ditu.

Urteetan zehar sistema eta neurriak ezartzen joan dira, eta batez ere 2015 eta 2016an, hala nola, barra-kodea duen or-
dainketa gutuneko banku dokumentua, interneteko ordainketa pasarela, telefono bidezko gertuko arreta eta aurrez aurrekoa 
eta abar. Horretarako, errazak eta aldi berean zorrotzak diren jakinarazpen sorta bat erabiltzen dugu, urtean 40.000 baino 
gehiago direnak.

Gainera, zorrak birbideratzen laguntzeko edo errentak diru-sarrera errealetara egokitzeko alternatibak daude. Horrela, aldera-
tutako kasu gutxi batzuk heltzen dira epaitegietara.

Egindako kudeaketa eta koordinazio guztiei esker, hasieratik amaierara zorren bolumenak %90 baino gehiago murriztu da.

Gizarte Eremuak 2016an kudeatutako jarduera orokorren kopurua 7.500era igo da. Horietatik 41.000 lan edo ekintza bideratu 
dira.

2.3.3. Esku-hartzeak Tokiko Komunitatean

Alokabide, jarduten duen sektoreko eragile garrantzitsua den aldetik, lagungarria da EAEko eragile publikoen eta pribatuen 
dinamizazio ekonomikoan, 2016an eginiko ordainketen gastuen araberako kontzeptuak biltzen dituen ondoko taulan zehazten 
denez.

Kontzeptua
2016

 (mila €)

Biziguneko jabeentzako errentak 27.331

Software eta Hardware 410

Higiezinen aktiboa 5.595

Udal zergak 895

Langileentzako ordainsariak 3.096

Kanpoko zerbitzuak 5.083

Mantentzea 7.219

Aseguruak 848

Finantza-interesak eta komisioak 2.557

OROTARA 53.034
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2.3.4. Itunak, enpresa hornitzaileak eta eragile laguntzaileak

Alokabidek eskerrak eman nahi dizkie gurekin 2016. urtean lan egin duten hornitzaileei, aliatuei eta laguntzaileei egindako lana-
gatik.

· Call Center – jasotzeak: XUPERA.

· Tresna informatikoak - euskarria: LANTEK, LOGIC, IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, SERIKAT, LKS.

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

· Aseguru-etxeak eta artezkaritzak: MAPFRE, AON.

· Aholkulariak, auditoreak, bankuak: PRAXIS, AXOMA, BOGA CONSULTORES, AGL Efficiency Management, 
PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BBVA, BANCO SANTANDER, QEPA, EUS-
KALIT, INNOBASQUE, LOYER, INFORMA CONSULTING, SUNION, BILBOMÁTICA, ODEI.

Baita hainbat arlotan lagundu diguten guztiei ere: 

· Udal Gizarte Zerbitzuak, Aldundiak eta hirugarren sektoreko entitateak 

· Abokatuak eta prokuradoreak

· Finken administratzaileak

· Konponketa gremioak (iturgintza, igeltserotza, sarrailagintza, pintura enpresak, etab.)

· Etxeko tresna elektrikoen eta galdaren zerbitzu tekniko ofizialak

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

· Mezularitza (GurePosta), informazio enpresak, segurtasun enpresak, notarioak, etab.

2.3.5. Gure balio-katea

Alokabidek eta Visesak Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza politika garatzeko oinarrizko baliabide gisa dihardute, eta sinergia inte-
resgarriak dakartzan balio-katea osatzen du: Lurra eskuratuz, kudeatuz eta urbanizatuz; kalitateko etxebizitzak sustatuz euskal 
herritarrentzat oro har eta Euskal Autonomia Erkidegoko babes publikoko etxebizitzen zati handi baten alokai-
rua kudeatuz.

Oinarrizko helburua euskal gizartearen osotasunak kalitatezko etxebizitza prezio eskuragarrian lortzeko eskubidea eraginkorra 
egitea da. 

Horretarako, Kalitatea, Laneko Arriskuen Aurre-zaintza eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema Integratua sortzeko eta ezartzeko 
konpromisoa hartu du, Euskalit-en Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren araberakoa, eta sozietateen eremu eta jarduera guztiak 
biltzen ditu bere baitan. Sistema hori lagungarria da sozietatearen helburuak lortzeko. 
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2.3.6. Kalitateari buruzko europar astea

Kalitatearen Europako Astea Europar Batasunean urtero-urtero egiten den ekimen bat da eta kalitatea sustatu eta zabaltzeko 
elkargune izatea du xede. Ekimenak jarduera ugari barne hartu ditu, hala nola, hitzaldiak, mahai-inguruak edo world kafeak, 
izaera praktiko batekin. Horrek, publikoaren parte hartze aktiboa baimendu du, organizazio ezberdinen kudeaketaren praktika 
hoberenak hedatzen diren bitartean.

Helburua da kudeaketa aurreraturako, bikaintasunerako, berrikuntzarako, gizarte konpromisorako, jasangarritasunerako eta le-
hiakortasunerako arreta eta sentsibilizazio eduki eta ponentziak aurkeztea kolektibo profesional ezberdinetarako.

Alokabidek Kalitatearen Europar Astean parte hartzen du 2004tik, beste erakundeekin batera esperientziak eta gogoetak parte-
katuz ikasketa eta presentzia publikoko inguru batean. 

2016an, Euskadiko Kalitate eta Bikaintasunaren XXII. Europar Astean, Alokabidek antolatutako ekitaldiaz gain beste 50 antolatu 
dira, 68 enpresa antolatzaileekin eta 2.800 parte-hartzaileekin.

Alokabidek 2016ko azaroaren 15ean antolatutako jardunaldiaren titulua izan da “Alokabide Garatzen. Pertsonen balorea sustatuz 
kulturalki eta antolatzeko moduak eraldatu, eta bezeroarentzako arreta gobernatzeko eredua berrikusi erdigunean jarri eta bere 
esperientzia hobetzeko”. Praxiseko Lucía Gato, Carlos Orbea, Igor Etxabe, Ignacio Torres eta Goretti Garcíarekin batera garatu-
tako proiektua hedatu zuten. Irune Berasaluzek ere kolaboratu zuen.

Jardunaldiaren balorazioak 8.2 puntu lortu zituen 0-10 eskala batean.

2.3.7. Elkartasun Proiektuak

Elkartasuna balore garrantzitsuenetako eta oinarrizkoenetako bat da, eta horregatik Alokabideko langileek garatze bidean dauden 
herrialdeak laguntzen jarraitzen dute. Alokabidek elkartasun izaera duten proiektuen parte-hartzea sustatzen du, eta eraikuntzaren 
eremuarekin nolabaiteko lotura dutenak, eta ahal izatekotan emakumearen garapen eta ahalduntzea laguntzen dutenak.

2016an Shabundako ama-eskola batean hiru gela egiten lagundu dugu, Kongoko Errepublika Demokratikoaren Sud-Kivuko 
probintzia osatzen duten zortzi herrialdeetako bat, Bukavu hiritik 340 kilometrora dagoena. 2016 Divino Maestroko Erlijioso Mi-
siolariekin kolaboratu dugun LAUGARREN urtea izan da, Osasun eta Hezkuntza Zentro ezberdinak eraberritzeko. 

Martxan jarritako proiektu guztiak bertakoek eraikuntzan parte-hartzea sustatu nahi dute, proiektu horrek zentrora joango diren 
umeen garapenean eragin garrantzitsua izango duelarik, baita eskolaren eraikuntza eta martxan jartzeko proiektuan aktiboki parte 
hartu duten pertsona askoren garapen pertsonalean zein profesionalean ere.
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3.  2016ko JARDUERA 

3.1. ALOKABIDEREN BILAKAERA

Alokabidek herritarrei ematen dien zerbitzuaren etengabeko bilakaeran izandako lorpen nagusiak:

2000. Alokabideren sorrera.
2002. Alokabideren hasiera operatiboa. Parke propioaren hasiera lehen 230 etxebizitzak alokairuan emanda.
2002. EAEko etxebizitza hutsak mugiarazteko programa hastea (Bizigune Programa).
2005. Eusko Jaurlaritzak etxebizitzen parkea kudeatzeko agindutakoa betetzea.
2006. ISO 9001 egiaztagiria lortzea, kalitatea kudeatzeko sistemagatik.
2007. ISO 14001 egiaztagiria lortzea, ingurumena kudeatzeko sistemagatik.
2009. Alokairuko 20.000 kontratu lortzea EAEn.
2010. SPGVA sortzea, Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa erabat.
2010. Etxebizitza hutsa mugiarazteko programaren integrazioa EAEn (Bizigune Programa).
2011. Alokabide publiko bihurtzea eta Alokabide eta SPGVA bat egitea.
2012. ASAP programako eragile laguntzaileak.
2013. Bizigune dekretu berria definitzen laguntzea eta abiaraztea.
2013. Berokuntza eta ur beroaren aurre-ordainketako sistema abiaraztea, baita konponketen hornitzaileen erregistroa ere
2013. Gizarte laguntzako kanpoko zerbitzuak abiaraztea.
2014. Kutxabankekin hitzarmena sinatzea alokairuko etxebizitzak lagatzeko.
2014. Gure web orria martxan jartzea.
2015. Pisu partekatuak kudeatzeko programa abian jartzea.
2015. Gardentasun ataria argitaratzea.
2015. Publizitate kanpaina bat abiaraztea “Zabaldu zure etxea” lelopean, etxebizitza merkatu librean atzemateko (ASAP eta Bizi-
gune Programak), eta hitzarmenak gauzatzea udalekin etxebizitza hutsak alokairura mugiarazteko (Bergara, Hondarribi, Amurrio, 
Ugao, Leioa, Balmaseda,…).
2016. Kudeatutako 12.000 etxebizitzen mugarria.
2016. Bezeroa zentrorako proiektua martxan jartzea (zerbitzu katalogoa, giltzak ematea bezeroari eta bere emozioari onura 
emanda,...). 
2016. Alokabideko Emakumeen eta Gizonen arteko I. Berdintasun Plana.

3.2. JARDUERAREN DATU NAGUSIAK

EAEko hainbat alokairu parke kudeatzen ditugu Alokabiden (etxebizitza sozial propioen parkea, E Jaurlaritzarena, 
Udalena eta Harrirena) eta 2016an, zehazki, guztira 7.475 etxebizitza babesturen alokair kudeatu dugu.

Bizigune Programaren bidez, etxebizitza hutsak mugiarazten dira, eta batez beste 4.920 etxebizitza kudeatu ditugu 2016an. 
Hala, 2016ko abenduaren 31n, guztira 4.499 etxebizitza kudeatu ditugu.

Gainera, ASAP Programaren eragile laguntzailea da Alokabide. 2016an, guztira 124 aginte-kontratu izenpetu dira jabeekin, 
eta 98 etxebizitza alokatu dira.

Azken finean, guztira 12.121 etxebizitza ageri dira kudeatuta 2016ko abenduaren 31n. Horregatik, babes publikoko 
etxebizitzen alokairuaren funtsezko eragilea izaten jarraitzen du EAEn. Beraz, gure misioa betetzen dugu urtetik urtera.

Etxebizitza sozialak – kop. EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Alokabideren Parke Propioko etxebizitza sozialak 4.119 2.855 426 838

Eusko Jaurlaritzaren Parkeko etxebizitza sozialak 3.207 561 1.688 958

Udalen Parkeko etxebizitza sozialak 71 0 12 59

Harri 1 S.L.ren etxebizitza sozialak 78 0 78 0
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Bizigune Programako etxebizitzak – kop. EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Jabeekin indarreko kontratua duten etxeb. 4.499 523 2.807 1.169

Errentariekin indarreko kontratua duten etxeb. 4.049 445 2.540 1.064

ASAP Programako etxebizitza libreak – kop. EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak 124 17 66 41

Esleipendunekin kudeaturiko etxebizitza libreak 98 11 55 32

3.3. ETXEBIZITZAK ONARTZEKO ETA BERRITZEKO/ITZULTZEKO JARDUERA

a. Bizigune Programa

Batez beste 4.920 etxebizitza kudeatu ditugu 2016an. Hori egin ahal izateko, ahalegin handiak egin ditugu etxe-
bizitza berriak lortzeko alokairu babestuko eskaria duten udalerrietan. 

Era berean, jabeekin izenpeturiko kontratuak bukatzeak izapide garrantzitsuak eta etxebizitzak konpontzeko eta mantentzeko 
gastu handiak dakartza etxebizitzen alokairuko parkean, etxebizitzok itzultzeari edo berritzeari begira.

Hona hemen etxebizitza hutsen jabeekin izenpeturiko kontratuen/hutsalketen kopurua Biziguneko Programan 2016an:

BIZIGUNE-REN PARKEA 2016 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak jabeekin (kop.) 377 39 233 105

Jabeekin eginiko kontratuen mugaegunak (kop.) 950 169 544 237

Kontratu berritua duten jabeak (kop.) 529 53 327 149

Jabeei berrituriko kontratuak %55,68 %31,36* %60,11 %62,87

* Arabako ehuneko txikiaren oinarria da Gasteizen jabearekin kontratua berritzea urtebetez geldirik egon dela, Alokabideko parkearen gizarte 
etxebizitzen okupazioa sustatzeko. Hori dela eta, ez zen jabearekin berritzen. 

b. ASAP Programa

Alokabidetik 2016an guztira 124 agindu-kontratu kudeatu ditugu jabeekin eta 98 alokairu kontratu.  

3.4. ADMINISTRAZIOKO ETA BEZEROARENTZAKO ARRETAKO JARDUERA

a. Kontratuak esleitzea eta izenpetzea

a.1. Etxebizitzak esleitzeko prozesuan, ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskura jartzen ditugu 
alokairuko etxebizitzak. Hala, beharrezko dokumentuak eskatu eta eman ondoren, ordaindu beharreko geroko errenta ezar 
daiteke.

Hona hemen Alokabideren etxebizitzen esleipenei eta etxebizitza kontratuen berrizapenei dagozkien datuak, 2016an:

ESLEIPEN KUDEATUAK 2016 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Alokabideren parke propioa (kop.) 1.207 807 216 184

Bizigune Programa (kop.) 1.446 164 886 394
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Bizigune programako esleipen prozedura Alokabidek egiten du barne mailan, eskubide subjektiboaren araberako esleipen irizpi-
de eta baremoak ezarriz, Etxebizitza Legeak ezarritakoak, Etxebidek bidaltzen dituen esleipendunen zerrendara. 

Alokabideren parkean, 79 uko-egite jaso ziren 2016ko ekitaldian. Bizigune Programan, berriz, 553 etxebizitza.

ALOKABIDE-REN PARKE PROPIOA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

  Esleipendunen uko-egiteen kopurua 79 52 22 5

BIZIGUNE-REN PARKEA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

  Esleipendunen uko-egiteen kopurua 553 52 274 227

Hauexek dira Alokabideren parkean uko egiteko zio nagusiak: etxebizitzaren tamaina eta alokairuaren prezioa, eta Bizigune Pro-
graman, berriz, programako baldintzekin bat ez etortzea edo eskainitako etxebizitza errentariaren beharretarako egokia ez izatea.

a.2. Esleipen-prozesuaren edo bukatzearen ziozko berriztapen-prozesuan, errentamendu-kontratu berriak 
izenpetu dira.    

Alokabideren parkean bertan, 2016an, 375 errentamendu-kontratu berri izenpetu dira, eta 730 kontratu berritu dira dagoeneko 
gure zerbitzuaren erabiltzaileak diren errentariekin.

ALOKABIDE-REN PARKE PROPIOA 2016 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak errentariekin (kop.) 375 253 67 55

Kontratuen hutsalketak errentariekin (kop.) 193 136 14 43

Kontratu berritua duten errentariak (kop.) 730 485 122 123

Errentariei berrituriko kontratuak %66,06 %65,72 %64,55 %69,10

Bizigune programarentzat, 2016an 337 alokairu kontratu berri sinatu dira eta 923 kontratu berritu dira dagoeneko gure zerbitzuko 
erabiltzaileak ziren errentariekin, ia aurreko urtekoaren bikoitza (482).

BIZIGUNE PARKEA 2016 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak errentariekin (kop.) 337 39 233 105

Kontratuen hutsalketak errentariekin (kop.) 429 52 252 125

Kontrol berritua duten errentariak (kop.) 923 83 569 271

Errentariei berrituriko kontratuak %71 %68 %71 %72

Adierazi beharra dago Araban ez direla kontuan hartu Alokabideko parkean 57 kontratu berritu direla. Eta Bizigune parkearen 
barruan, 204 kontratuen berritzea birkokatzeak izan dira, eta gainera 34 birkokatze egin dira arrazoi sozial, teknikoak edo ratio 
arrazoiak direla eta parke berean.

Etxebizitzen okupazio ehunekoa % 90 baino handiagoa izan da parke motaren arabera, Lurralde Historikoaren araberako seg-
mentazioa honelakoa izan delarik:

ETXEBIZITZEN OKUPAZIOAREN EHUNEKOA 2016 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Parke propinaren okupazio maila (%) %91,11 %89,53 %95,77 %94,15

Bizigune Programaren okupazio maila (%) %90 %85,09* %90,49 %91,02
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* Alokabideren ehunekoa Araban jaitsi da Zabalgana 314 promozioa 3 bloketan ematen delako (suposatzen da bi heren egun okupatu gabe 
dagoela). 

Bizigunen okupatu gabeko heren bat esleipen prozesuari lotuta dago, kontratua sinatu arte gutxi gorabehera hilabete bat behar duelako. 
Okupatu gabeko gainontzeko etxebizitzak berritze prozesuan, jabeari itzultzeko zain, etxebizitza martxan jartzeko prozesuan edo birkokatze 
beharra dela eta blokeatuta daudelako da.

b. Fakturazioa errentariei

Hilean egiten zaie fakturazioa parke guztiko errentariei.

2016ko fakturazioa:

Alokabideren parke propioaren errentariei 12.421.240,83 € guztira.
Bizigune programako errentariei, berriz, 12.425.324,75 €.
Eusko Jaurlaritzaren parkearen errentariei, guztira, 6.980.569,31 €.

 
Hona hemen ordaindutako batez besteko errenta 2016an:

Alokabideren parke propioaren errentariengatik, 221,32 €.
Bizigune programako errentariengatik, 254,46 €.

c. Fakturazioa jabeei

Bizigune programako jabeei erei hilero ordaintzen zaizkie errentak. Guztira 27.330.950,70 €-ko zenbatekoa ordaindu zaie.

d. Errenta-berriztapenak  

2016an, gutxi gorabehera 10.250 kontratutan izan dira parke guztietako errentamendu-kontratuei dagozkien errenta-berrizta-
penak.

Parke mota Errenta berriztapenak (kop.)

Jaurlaritzaren parkea 1.878

Alokabideren parkea 2.753

Biziguneren parkea 2.911

Udalen eta Harriren parkeak 114

OROTARA 7.656

e.  Kontratu-amaieren berriztapenak

Alokabiden, gaur egun, kontratuaren mugaegunean, errentariek etxebizitza soziala eskuratzeko baldintzak berrikusten ari dira eta 
mugaegun horien ezaugarriak 2010eko azaroko prezioen aginduaren ezaugarrietara egokitzen ari dira.

2016ko ekitaldian, Alokabideren parkeko 735 kontratu egokitu ditugu, eta Bizigune Programan, berriz, 529 kontratu jabeekin eta 
923 kontratu errentariekin.

Ondoren kontratu berria (ondoren) Sinadurak (kop.)

Alokabideren parkea 735

Biziguneren parkea 923

OROTARA 1.658

Jabeen berriztapenak
Sinadurak (kop.)

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Biziguneren parkea 529 53 327 149
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f. Aholkularitza udalei

Nabarmendu beharreko lan bat da alokairu soziala kudeatzen duten udalei emandako doako aholkularitza, ondoren martxan 
jartzeko. Laguntasuna eman diegu udalei esleipenei buruzko baldintza-orriak eta alokairurako baldintza- orriak egiteko, errentak 
ezartzeko, kontratuak berritzeko eta behar izan duten edozein kontsultari erantzuteko.

Lankidetza hitzarmen ugari izenpetu dira udalekin etxebizitza libre gehiago lortzeko Bizigune eta ASAP programaren bidez.
 

3.5. EROSTEKO LEHENTASUNEKO JARDUERA

Eusko Jaurlaritzak lehentasuna du babes ofizialeko etxebizitzak eskualdatzeko prozesuetan, hots, lehenetasunez erosteko eta 
atzera eskuratzeko eskubidea deritzona. Alokabiden eskubide hori baliatzen dugu, baita eskaintzaren eta eskariaren arteko bitar-
tekaritza-lana ere Eusko Jaurlaritzak EHAAko 39/2008 Dekretuan ezarritako prezioengatik.

Administrazioak lehentasuna du babesturiko etxebizitzak bigarrenez eta hurrengoetan eskualdatzean, eta horretan datza etxebi-
zitza lehentasunezko erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea. Hala, gainprezioak izatea galarazten da, etxebizitza zuzenean 
saltzen baitzaio administrazioari, eta ondoren berriz ere esleitzen du etxebizitza.

Herritarrentzako zerbitzua den aldetik, bitartekaritza- lana emateko aukera eskaintzen dugu babesturiko etxebizitzen salerosketan 
partikularren artean, halako moldez non etxebizitza partikular bat esleitzeko modua baitago, saltzaileak hala nahi badu, Etxebi-
deren zerrendak jarraituz. Zerbitzu honek abantaila bat du: erabateko gardentasuna esleipenean. Gainera, saltzaileak ez du 
komisiorik ordaindu behar kudeaketagatik.

LEHENTASUNEZ EROSTEKO ETA ATZERA EROSTEKO ESKUBIDEA 2016

Hasitako espedienteak (kop.) 37

Itxitako espedienteak (kop.) 2

Lehentasunez erosteko eskubideko etxebizitzei uko egitea (kop.) 89

3.6. SUSTAPENAK ABIARAZTEKO ETA MANTENTZEKO JARDUERA

Jarduera hau Alokabidek lortutako edo Gobernuaren edo hirugarrenen aginduz egindako promozio osoen ematearen anto-
lakuntzan datza, eta lehenengo esleipendunei blokeka eman behar zaizkiela. Eraikin berriak dira, eraiki berriak, eta horietan 
ALOKABIDEK bere esperientzia guztia ematen du errentariak sartzerakoan dena egoki funtzionatzeko: komunitatea osatzea, 
aurretiko probak eta instalazioen mantentzea, hornikuntza, etxebizitzen berrikuspen teknikoa, hasiera bateko salmenta osteko 
kudeaketa, etab.  

Atazak antolatzeko, proiektuen araberako kudeaketa sistema bat erabiltzen da. Etxebizitza onartu duten esleipendunen zerrenda 
izan ondoren eta sustapena emateko prest dagoenean, emateko data eta kokapena ezartzen da Alokabideren eta Etxebizitza 
Lurralde Ordezkaritzaren artean.
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Sustapenaren 
jabea

Alokabide 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Etxebizitzen
sailkapena

Emate-data Orotara
2016an 

emandako 
etxebizitzak

ALOKABIDE

01-A-25 ZABALGANA 314 D 2016/05/19 314 125

01-G-18 HERNANI 34 B 2016/04/21 34 34

01-B-10 BASAURI 90 (51) B 2016/03/15 51 51

Orotara 
ALOKABIDE

399 210

a. Emandako sustapenak

Sustapenaren 
jabea

Alokabde 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Etxebizitzen
sailkapena

Emate-data Orotara
2016an 

emandako 
etxebizitzak

EUSKO 
JAURLARITZA

02A-G-41 EIBAR 47 B 2016/11/16 47 47

02-G-42 HERNANI 20 B 2016/11/24 20 20

02-B-87
PORTUGALETE 

32
A 2016/06/29 32 32

02-B-86 SESTAO 44 C 2016/03/17 44 8

Orotara,
JAURLARITZA

143 107

OROTARA
2016

542 317

b. Etxebizitzak eta eraikinak mantentzea eta artatzea

Alokabidek behar bezala kudeatzen du etxebizitzak eta eraikin mantentzeko lana, funtzionamendua hobetzeko, ondarea zaintze-
ko, zuzenketa-jarduketak ahalik eta gehien saihesteko eta erabiltzaileen erosotasuna bermatzeko.

2016an 35.885 gorabehera berri erregistratu ziren (gorabehera horien jatorria oso ezberdina izan daiteke, adibidez teknikoa 
(mantenimendua), komertziala, administraziokoa, bezeroarentzako arreta edo soziala), ildo orokorrean etxebizitza eta eraikinetan 
kudeatutako espediente berriekin bat doazenak; eta Call Centerretik sartu daitezke edota Lursailen Administrarietatik edo Lurral-
de Bulegoetatik bertatik sar daitezke. 

Gorabehera horietako bakoitza barne mailako lanen bidez kudeatzen dute ALOKABIDEKO langileek. 2016an sortutako lanen 
bolumena 153.613 izan da.

Arlo teknikoari dagokionez, hauexek izan dira zehazki 2016an izandako gorabeherak:

Gorabehera kop. LLHHen arabera eta EAEn
EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

12.695 4.263 5.173 3.259

Erkidegoei eginiko ordainketak derrama teknikoengatik 31 4 17 10

Hirugarrenen etxebizitzak eskuratzea 288 42 149 97

Bizigune eta jabearen arteko akordioa 361 72 158 131

Etxebizitza elbarritasunagatik egokitzea 2 1 1

Erkidegoko gela irekitzea 67 39 18 10
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Alokabideko eraikinen prebentzio mantentzearen eta kontserbatze eremuan, 2016an kudeatutako eraikinen ikuskaritza teknikoko 
kanpaina bat egin da egoera kontrolatzeko eta kontserbatzeko aldizkako jarduerak egiteko. Jarduera hauek, aktiboen konponke-
ta eta kontserbazio izaeraz gain, garrantzi berezia dute komunitateetan, erakinen presentzia eta kontrolaren zentzuan.

Gainera, instalazio berriztagarrien berrikuspen eta kontrolarekin jarraitu da. Zentzu honetan, 2016an energia berriztagarriko 
1.253.238,82 kwh produkzio osoa kuantifikatu da, komunitateetan 106.550,34 € aurreztea bezala dena eta 
atmosferan 815 CO2 tona gutxiago isurtzea bezala (iturria EB).

Matxura orokorrak 3.252 1.089 1.410 753

Berokuntza/Ur beroa 1.679 752 543 384

Etxeko tresna elektrikoak 1.508 531 596 381

Giltzak ematea, ordainketak etetea 16 1 15

Etxebizitza itzultzeko gabezien idatzia 79 33 24 22

Gorabeheren idazkia, obrako bermea 85 84 1

Hasierako gorabeheren idazkia 1.009 240 473 296

Obrako bermea 119 60 20 39

Hezetasunak 329 73 149 107

Instalazio elektrikoa 169 47 76 46

Prebentziozko mantentzea 374 219 86 69

Beste batzuk 1 1

Izurriteak (intsektuak, arratoiak, etab.) 89 16 45 28

SUSTAPENA prest jartzea 107 46 30 31

Etxebizitza prest jartzea (jabeari itzultzea) 375 95 203 77

Etxebizitza prest jartzea (Esleipenerako) 763 205 276 282

Etxebizitza prest jartzea (Onarpenerako) 3 3

SUSTAPENA prest jartzea 21 7 5 9

Etxebizitza itzultzeko erreklamazioa 192 40 118 34

Idatzizko erreklamazioa 141 54 40 47

Erreklamazio ofiziala 1 1

Fidantza ebazpena 8 5 3

Birkokapena 22 1 20 1

Eremu Teknikoko Kontratuen jarraipena 1 1

Ezbeharra 1.146 426 458 262

Berritzeko eskaera 404 66 218 120

Birkokatzeko eskaera 53 18 19 16
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Memoria honetako orrialdeetan zehar ikusi ahal izan 
denez gero, 2016a urte bizia izan da. Erronka eta lan 

askorekin. Honako hau Alokabide-ko pertsona guztiek 
gure Bezeroekin daukagun konpromisoa ez du egiten 
baizik eta berritzea, dena ere gure izateko arrazoia.
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