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"Etxebizitza betiere ezinbesteko figura izan da bizi-baldintza egokiak 
garatzeko ingurune pertsonalari eta profesionalari dagokionez, 
baina ziurgabetasun egoeratan berebiziko bihurtzen da eta, ildo  
horri eutsiz, alokatzeko erregimeneko etxebizitza-eskaerak 
nabarmenki gora egin du, ez bakarrik sektore behartsuenetan, baita 
merkatu askean konponbideak aurkitzen ez dituen gure gizarteko 
geruza ertainetan ere."
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2022. urtea konplexua izaten jarraitu da. Urtearen hasieran krisi sanitarioaren 
ondoriozko ondore sozioekonomikoak aritzen zirela ikusi arren, otsailean Errusiak 
Ukraina inbaditu zuenean, krisi energetiko ezezaguna iritsi zen, eta gaur egun oraindik 
ebazteke dago.

Gatazka hori dela bide, lehengaien prezioak, hala nola petrolioarena eta gasarena, 
modu esponentzialean igo dira, inflazioaren ondorea ezinbesteko oinarrizko produktu 
eta zerbitzu guztietara zabaldu da, eta orain arte ezezagunak ziren mailetan daude. 
Hala, gizarte guztiaren eta, bereziki, talde zaurgarrienen ekonomia estutasunean jarri 
da.

Etxebizitza betiere ezinbesteko figura izan da bizi-baldintza egokiak garatzeko 
ingurune pertsonalari eta profesionalari dagokionez, baina ziurgabetasun egoeratan 
berebiziko bihurtzen da eta, ildo horri eutsiz, alokatzeko erregimeneko etxebizitza-
eskaerak nabarmenki gora egin du, ez bakarrik sektore behartsuenetan, baita merkatu 
askean konponbideak aurkitzen ez dituen gure gizarteko geruza ertainetan ere.

Eskeari eta horren inguruko beste erronka askori erantzuteko, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, 2021-2023 Etxebizitzaren Gida 
Planari esker, etxebizitzaren politika publikoetan lanean jarraitu du oso eremu 
garrantzitsuetan, besteak beste, etxebizitzaren alokairuan, eraikuntzan eta birgaitzean.

Alokabidek, alokairu-politikaren bidez etxebizitzaren funtzio soziala garatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren funtsezko tresna den aldetik, parte-hartze aktiboa izan du zenbait 
ardatz estrategikotan.

Zentzu horretan, Alokabidek kudeatutako alokairu babestura bideratutako etxebizitza 
parkeak gora egiten jarraitu du nabarmen 2022an. BIZIGUNE programa oinarri 
hartuta, jabe partikularrek, erakundeek eta instituzioek lagatako 7.232 etxebizitzen 
zifra historikora iritsi da, babes publikoko sustapen berriak eta zuzkidura-bizitokiak 
izateak alokairu babestuaren eskaintza izugarri igo du, eta 15.934 etxebizitza gehiago 
lortu dira.

Iñaki Arriola López, Alokabideko 
presidentea
Patricia Ainhoa Val Hevia, Alokabideko 
zuzendari nagusia

1.1. Aurkezpena Alokabideren xede eta izateko arrazoi izaten jarraitzen du etxebizitza horiek okupatzen 
dituzten erabiltzaileei zerbitzu egokienak eskaintzea, banaka zein komunitate-mailan. 
Horretarako, egungo egoera konplexuan sortzen diren behar berriak bete nahi dira 
proiektu, ekimen eta programa berritzaile eta berrien bitartez. 

Behar horien artean gazteen emantzipazioa dago, eta xede horrez Gaztelagun 
programa oinarrizko egitura-tresna bihurtu da. Eskuratzeko eskakizunak malgutu 
ditu denbora luzeagoaz gazte gehiagora iristeko. Pertsona hartzaileen datuek berriz 
ere gora egin dute, beraz, talde hori lasaituta sentitu da. Horrek arindu egin du lan-
ezegonkortasunak eta alokairuaren prezio altuak zigortutako kolektibo baten gizarte-
premia.

2022. urtean, ZERO Plus planak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTPB) 2020-
2030 ekimen estrategikoaren barruan, berezko nortasuna bereganatu du Alokabizi 
izenpean, Euskadin trantsizio hirukoitzaren erronka handiari (energia-ingurumena, 
teknologia digitala eta demografia-gizartea) aurre egiteko, betiere ahaztu gabe 
helburua dela gizarte-alokairuko etxebizitza babestua etxebizitza-eredu berritzaile, 
jasangarri eta inklusibo berri bihurtzea eta, horretarako, berrikuntza, jasangarritasuna 
eta gizarte-balioaren sorrera konbinatu behar direla gure etxebizitzak garapen 
pertsonaleko aukerak izateko, aukera horiek bultzatzeko eta eraldatzeko.

Proiektu honek teknologia errentariaren zerbitzura jartzen du, eremu guztietan bere 
bizi-kalitatea hobetzeko eta klima-aldaketaren eta desberdinkeriaren erronkei aurre 
egiteko.

Aurretik komentatutako guztian eta laster iritsiko diren erronka berrietan oinarrituta, 
Eusko Jaurlaritza estatu- eta Europa-mailan erreferentzia bihurtu nahi dugu. 
Etxebizitza publikoaren erabiltzaileei aurrera egiteko aukera eman behar die eta 
kidetasunaren eta partaidetzaren sentipen positiboa sustatu behar du, gizartean 
eragina izan dezan eta eraikitzeke dagoen etorkizunari begira indartsu izan gaitezen.
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Alokabideren une garrantzitsuak herritarrei 
ematen zaien zerbitzua hobetzeko etenga-
beko bilakaeran:

2000  Alokabideren sorrera.

2002  BIZIGUNE etxebizitza hutsa mobilizatzeko programaren hasiera.

2005  Eusko Jaurlaritzaren enkargua etxebizitza-parkea kudeatzeko.

2006  ISO 9001 (kalitatearen kudeaketa) eta ISO 14001 (ingurumen-kudeaketa)  
 ziurtapenak.

2012  Kudeatutako 10.000 etxebizitzaren mugarria.

 Eragile laguntzaileak ASAP programan.

2014  Kutxabankekin hitzarmena sinatzea alokairuko etxebizitzak lagatzeko.

2015  Pisu Partekatuak programa kudeatzeko programa abian jartzea.

 Gardentasun-ataria argitaratzea.

2016  Kudeatutako 12.000 etxebizitzaren mugarria. 

 Bezeroa Erdigunera proiektua martxan jartzea. 

2017  Lankidetza-protokoloa prozedura judizialak hautemateko, prebenitzeko,  
 koordinatzeko eta jarduteko.

2018  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) parte hartzea. 

 Komunitatearen diagnostikorako proiektuak martxan jartzea eta  
 komunitatearen esku-hartze proiektuak egonkortzea. 

2019  Emantzipaziorako laguntzak kudeatzea GAZTELAGUN programaren  
 bitartez.

 e-LAGUN proiektua (laguntza energetikoak gizarte-etxebizitzan).

Alokabide Eusko Jaurlaritzako sozietate 
publikoa da alokairuko politikaren bitartez 
etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko.

1.2. Nortzuk gara eta nondik gatoz 

2020  EUROPEAN GREEN DEAL proiektua.

 Alokairuko etxebizitzen parke publikoaren bizikidetza-araudia sortzea.

2021  Kudeatutako 15.000 etxebizitzaren mugarria.

 ZERO PLUS ekimena.

 AVS 2020 sariak “Zero Plana: Alokairuaren efizientzia handia” 

2022  BIKAIN ziurtagiria.

 ALOKABIZI, etxebizitza-eredu berrirantz.

 GAZTELAGUN programa egonkortzea.

Errentamenduaren bidez eta jasangarritasunaren irizpidepean behar duten  
kolektiboei etxebizitzaren beharrak bete ditzaten bermatzeko zerbitzuak ematen 
dizkiegu, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin eta EAEko beste eragile publiko-
pribatu batzuekin batera.
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Ziklo estrategiko honetan hau da gure xedea: “arrazoizko alokairuaren bitartez 
(errentamendua eta prestazioak) behar duten kolektiboen etxebizitza beharrak 
asetzen direla bermatzeko zerbitzuak ematea; ildo horretatik, berrikuntzaren 
bidez bizigarritasun, bizikidetza, jasangarritasun eta digitalizazioaren baldintzak 
hobetzen dira eta 2021-2023 aldirako Etxebizitzaren Gida Planeko helburuei 
erantzuten zaie”. 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzaren Gida Planak zenbait jarduketa-balio eta -printzipio 
ezartzen ditu, eta Alokabidek, digitalizazioaren faktorea gehituta, bereganatu ditu. 
Hona hemen balio eta printzipio horiek:

Modu berean, esparru estrategikoaren barruan Alokabideren ikuspegia da “EAEn 
funtsezko eragile izatea etxebizitzaren politika publikoa garatu eta egikaritzeko. 
Etxebizitzaren Gida Plana 2021-2023 betetzen lagunduko du, produktuen eta 
zerbitzuen katalogo egokia egonkortu ondoren, Europa-mailan erreferentzia 
bihurtzeko”.

1.3. Xedea: zertarako gaude 

1.5. Balioak: nola egiten dugu lan 

1.4. Ikuspegia: norantz goaz

Jarduketaren
BALOREAK ETA PRINTZIPIOAK

EGP 2021-2023 ETA ETXEBIZITZAREN ALDEKO ITUN SOZIALA 2021-2036

PERTSONAK

• Pertsonak erreferente 
estrategiko gisa

• Alokairuaren kultura 
eta euskal gizartean 
bizitzeko modu berriak

• Dibertsitatea eta tole-
rantzia

• Kohesio soziala

• Energia pobretasuna-
ren aurkako borroka

• Finantzazio nahikoa

• Fiskalitate mailakatua

• Ingurumen kontzient-
ziazioa

ERAIKITAKO PARKEA

• Birgaitze osoaren  
kultura

• Kalitatea, Berrikuntza 
eta Jasangarritasuna 
(Energia Efizientzia, 
Ekonomia Zirkularra eta 
Karbono Aztarna)

• Irisgarritasun unibert-
sala eta Bizigarritasuna 
(barrukoa + kanpokoa)

• Industrializazioa eta 
Sektore Digitalizazioa

• Kalitatea enpleguan  
eta trebakuntza  
profesionala

GOBERNANTZA

• Babestutako etxebi-
zitzan inbertsioa He-
rrialdeko azpiegitura 
estrategiko gisa

• Zerbitzu publikoa eta 
lidergoa

• Administrazioa sinplifi-
katzea eta arintzea

• Gardentasuna, parte 
hartzea eta etengabe-
ko ebaluazioa

• Lankidetza publiko-pri-
batua

• Genero ikuspegia

1.6. Estrategia: helburuetara iristeko estrategiak 

ETXEBIZITZAREN PLAN GIDARIA 2021-2023 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzaren Plan Gidaria 2021-2023 honako 3 ardatzetan 
hauetan  oinarritzen da:

21-23 EGPREN ARDATZAK ETA ESTRATEGIA

1. 
ardatza

Euskadin arrazoizko alokairua sustatzea

1.1.   Babes publikoko etxebizitza-parkea areagotzea; ekimen publikoan soilik alokai-
ruaren aldeko apustuarekin

1.2. Arrazoizko etxebizitzara sartzea bermatzeko baliabide-eta prestazio-sistema  
garatzea.

1.3.  Etxebizitza hutsak mobilizatzea

2. 
ardatza

Bizitegirako eraikin-parkearen gaineko ekintzak

2.1. Eraikin-eta etxebizitza-parkea birgaitzea

2.2. Eraikuntzan eta birgaitzean kalitatea, berrikuntza eta jasangarritasuna sustatzea

2.3. Eraikuntzaren sektorea eta enpleguaren kalitatea indartzea

2.4. Hiria Birgaitzeko Hirigintza-Sozietateekin, udalekin eta etxebizitzako sozietate 
publikoekin koordinatzea, herritarrak hobeto artatzeko eta eragile birgaitzailea-
ren eta birgaitze osoaren figura sustatzeko.

EJE 

Erakundeen gobernantza-eta koordinazio-sistemak

3.1. Gobernantza- eta jarraipen sistema

3.2. Zerga-eta finantza-politika babes publikoko bizitegi-sistema garatzeko

3.3. Etxebizitza-politiketan koordinazio sistemak

3. 
ardatza

2022. urtean, Alokabideren zuzendaritza-taldearen bitartez, barneko eta kanpoko 
testuingurua aztertu ditugu, eta emaitza izan da 2021-2024rako Plan Estrategiko 
berriaren bidez esparru estrategikoa eguneratu dugula, 2021-2023rako Eusko 
Jaurlaritzako Etxebizitzaren Gida Planaren ildotik.

Ondoren, plan estrategikoa egiteko ekintzak ageri dira, gerora, 2022ko, 2023ko eta 
2024ko kudeaketa-planen bitartez zabaltzeko (urteko proiektuak).

Ardatz  
estrategikoak

EstrategiaK Ildo eta ekintza 
estrategikoak

Lan-eremuak Proiektuak
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PLAN ESTRATEGIKOA 2021-2024 

 
Alokabidek 2021-2024rako egindako Plan Estrategikoak 3 ardatz ditu:

2022. urtea itxi ondoren, planifikatu ditugun proiektuen lortze-maila ikusirik, gure 
plan estrategikoa ardatz desberdinetan honako ehuneko honetan bete da:

Halaber, plan estrategikoan jaso dugu ekintza estrategikoek Garapen Jasangarrirako 
Helburuei (GJH) egin dieten ekarpena, hau da, Alokabidek bere proiektuen bitartez 
2030 Agendako Garapen Jasangarrirako Helburuei laguntzen diena. Ondoren, 
garapen jasangarrirako helburuei ildo eta ekintza estrategikoen ekarpenaren azken 
emaitza (altua, ertaina, baxua edo erlaziorik gabekoa) ikusi dezakegu. 

Beren-beregi alokairuan babes publikoko etxebizitza-parkea 
gehitzea EGPak xedatutakoaren ildotik Etxebizitzari buruzko 
Legea betetzeko.

Arrazoizko etxebizitza eskuratzen dela bermatzeko baliabideen 
eta prestazioen sistema garatzea (etxebizitzarako eskubide 
subjektiboa eta prestazioen kudeaketan etapa berria).

Alokairuaren erregimenean gazteen emantzipazioa bultzatzea. 

Etxebizitzaren behar bereziak dituzten kolektiboentzako 
arreta-ekintzak (bizitegi-aukera kaleratzeetarako, genero-
indarkeriarako, etxerik gabekoentzako, gizarteratzeko…), 
Alokabideren ekintzak sartuta eta Hirugarren Sektorearekin 
lankidetzan jardunda. 

Etxebizitza aske hutsa alokairu babesturantz mobilizatzea.

Etxebizitza hutsen arloan esparru arauemailea eta erakunde-
kooperazioa garatzea . 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Etxebizitzaren parke publikoa mantendu eta birgaitu dadin 
bultzatzea. 

Irisgarritasun unibertsala sustatzea. 

Eraikuntzaren eta birgaitzearen kalitatatea, berrikuntza eta 
jasangarritasuna sustatzea; eraikuntza- eta birgaitze-prozesuetan 
arkitektura eta diseinua kalitate politikaren zeharkako ardatz 
bezala egonkortzea.

Eraikuntza publikoan ikerketa, berrikuntza, jasangarritasuna 
sustatzea. 

Enpresa-ehuna eta balio erantsia sortzeko ahalmena indartzea. 

SUR izenekoen, etxebizitzaren sozietate publikoen eta nahasitako 
eragile guztien bidez birgaitzea dinamizatzea. 

1. 
ardatza

Eje 
1

2. 
ardatza

3. 
ardatza

Eje 
2

Eje 
3Estrategiak Estrategiak

Estrategiak

Parte hartu eta gobernantza eta jarraipen-sistemak garatzea.

Zergen esparruan koordinazioa sustatzea eta EBtik funtsak 
eskuratzeko finantza-tresna berriak bultzatzea babes publikoko 
bizitegi-sistema garatze aldera.

Hiri-berroneratzearen  eta efizientzia energetikoaren arloan 
Eusko Jaurlaritzaren beste erakunde batzuekin eta Espainiako 
Gobernuarekin koordinatzea.

83% 98,5% 80%

ALTUA

ALTUA ALTUA

ERTAINA ERTAINA ERTAINA ERTAINA ERTAINA

ERTAINA ERTAINAERTAINAERTAINAERTAINA BAXUA

ERLAZIO 
GABE

ERLAZIO 
GABE

ERLAZIO 
GABE

KUDEAKETA PLANA 2022

2022ko Kudeaketa Plana proiektuen bidez garatu da, eta horretarako honako arlo 
hauek aztertu eta ikuskatu dira:

• Plan Estrategikoaren helburuak (EGParen ondoriozkoak)

• AMIA eta intereseko taldeen analisia (arriskuak eta aukerak)

• Prozesuak hobetzeko aukerak  

• Aurreko proiektuak (bukatugabeak eta interesgarriak)

• Arriskuen mapa eta arriskuen kudeaketa

• Zuzendaritzak ikuskatzea

• Barneko eta kanpoko auditoretzak

• Araudia eta legezko eskakizunak betetzea

2022. urtea ixtean, planifikatutako hobekuntza-helburuak lortzeko adierazleei 
eta ekintza planifikatuei erreparatu ondoren, kudeaketa-planaren barruan gure 
proiektuen betetze-maila % 82koa izan da.

1. 
ardatza

2. 
ardatza

3. 
ardatza
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Pertsonak beste pertsona 
batzuei zerbitzuak ematen: 
nortzuk gara

O. 18

Gizartearekiko gure 
konpromisoak

O. 21

02 PERTSONAK ETA 
GIZARTE- 
KONPROMISOAK
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2.1. Pertsonak beste pertsona batzuei  
 zerbitzuak ematen: nortzuk gara

2.1.1. Giza taldea 
2022ko abenduaren 31n Alokabiden pertsona trebatu eta esperientziadunen talde 
egonkortua dugu. Guztira 134 pertsona gara 6 arlo funtzionaletan banatuta.

2.1.2. Organigrama funtzionala eta langileen banaketa
2022. urtean antolaketa-eskema eta organigrama funtzional berria egin ditugu, 
GAZTELAGUN programaren jarduera, ZTBParen proiektua egonkortzeko eta 
Etxebizitzaren Gida Planak adierazten dituen gidalerroei erantzute aldera langileak 
gehitzeko.

Egokitzapen horiei esker, erakundearen egitura orekatu eta indartu dugu. Helburua 
da sozietatearen barruan funtzio estrategikoak hobe banatzea eta, bide batez, 
sozietatearen antolaketa-eskema txukundu eta finkatzea. Pertsonak modu 
sistemikoan harmonian lerrokatuko dira, aurreko urteetan proposatutako kultura-
aldaketa finkatuko da, erakundean lan-prozesuak hobetuko dira eta sozietatearen 
baliabideak optimizatu ere bai. Hala eta guztiz ere, Etxebizitza Sailarekin batera, 
lanean ari gara sozietatea egungo errealitateari eta etorkizuneko erronkei begira 
dinamizatzeko.

2.1.3. Langileen banaketa arduraren eta  
 antzinatasunaren arabera

Antolaketa eta pertsonen 
zuzendaritza

Zuzendaritza ekonomiko-
finantzarioa, errentamenduen 
kudeaketa eta kontratazioa

Zuzendaritza teknikoa

Gizarte-zuzendaritza

Komunitateak kudeatzeko 
zuzendaritza

Bezeroarentzako arreta, 
etxebizitzen mobilizazio eta 
prestazioen zerbitzua

Pertsonak eta zerbitzuak

Antolaketa eta sistemak

Ekonomiko-finantzarioa eta kontratazioa

Errentamenduaren kudeaketa

Kudeaketa eta arreta teknikoa

Proiektuen eta birgaitzearen berrikuntza

Eraikinak abian jartzea, bermea eta 
mantentze-lanak

Gizarte-laguntza

Bizikidetza sustatzea

Laguntza juridikoa

Komunitateen kudeaketa

kanpoko arreta eta komunikazioa

etxebizitza hutsa mobilizatzea

prestazioak

Zu
ze

nd
ar

it
za

 o
ro

ko
rr

a

EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

Zuzendariak 3 4 7

A1.- Goi-mailako arduradunak eta 
teknikariak

13 6 19

A2.- Teknikari eta agintari ertainak 27 13 40

C1.- Administrariak 59 9 68

GUZTIRA 102 32

 EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

2 urtetik behera 12 6 18

3 eta 5 urte bitartean 30 7 37

6 eta 10 urte bitartean 14 4 18

10 urtetik gora 46 15 61

GUZTIRA 102 32

134

134

Antzinatasuna

Kategoria

2.1.4. Kontziliazioa, gizarte-onurak eta segurtasuna  
 nahiz osasuna 
Alokabidek pertsonen garapen pertsonala eta profesionala bilatzen eta errazten 
du, eta langileen esku jartzen ditu berariazko eta zeharkako prestakuntza-jarduerak, 
barne- eta kanpo-igoerak eta -mugikortasunak, ordutegi-malgutasuna, jangela 
lantokietan, senitartekoak zaintzeko erraztasunak, bizilekutik hurbilen dagoen 
zentroan lana garatzeko aukera, eta abar. Helburua da pertsona trebatuen eta 
gogotsuen talde bat izatea eta pertsona horiek lana eta familia bateratzea.

Nutrizioaren esparruan, kalitate handiagoko produktuak sartu ditugu, enpresa-
cateringean menu osasungarriagoak eta orekatuagoak emateko. Menuak 
hautatzerakoan, gainera, plater bakoitzaren elikadura-balioari buruzko informazioa 
erantsi da, eta alergiak direla eta, menu bereziak egon daitezke.

Era berean, laneko osasunarekiko eta segurtasunarekiko konpromisoari eutsiz, 
gaian sakontzen jarraitu dugu. Hala, inkesta psikosoziala errepikatu dugu, baina 
orain arte erabili ez den tresnaren bitartez, pertsonengan zerk sortzen duen haserrea 
definitzeko. Xedea da neurriak inplementatzea, batetik, lan-giroa hobetzeko eta, 
bestetik, balizko arrisku psikosozialak prebenitzeko. Oraingoan horretarako kanpo-
aholkularitzara jo da.
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2.1.5. Barne-komunikazioa, koordinazioa eta laneko  
 ingurunea
Alokabidek komunikazio-kanalak eta lankidetza-lanerako espazioak hobetzen 
jarraitu ditu, eta horien helburua da pertsonen garapenean komunikazioa eta 
koordinazioa bultzatzea, barne-komunikazioa tresna estrategikoa baita helburuak, 
erakundeak sustatzen dituen balio estrategikoak, lorpenak eta helburuen lorpena 
langileei behar bezala helarazteko, bai eta ondo egindako lanaren aintzatespena eta 
hobekuntza-puntuen identifikazioa kudeatzeko ere.

2022an, PertsonALK-i egonkortu dugu. Alokabideko langile guztientzako ataria da, 
eta pertsonen kudeaketarekin lotutako berri guztiak argitaratzeaz gain, zalantzak 
eta administrazio-izapide orokorrak helarazi eta ebazten dira eta kudeaketa horren 
dokumentazio guztia gordetzen da.

Aldi berean, pandemiak sortutako eragina minimizatzeko zenbait ekintzari 
aurre egin diegu. Hala, mahai gaineko ekipoak ordeztu ditugu langile guztiek 
ordenagailu eramangarriak izan ditzaten. Hobekuntza honi esker, arlo teknikoan eta  
azpiegituraren eremuan berrantolatzeaz gain, antolaketa-eredua aldatu da, eta, 
ondorioz, bilerak eta prestakuntza aurrez aurre nahiz online egiten dira.

Bestalde, legealdiaren amaieran, IZENPErekin lankidetzan jardun dugu. Lankidetza-
hitzarmen bat sinatu dugu BakQ eginez gure profesionalei eta herritarrei  
identifikazio eta sinadura elektronikoaren zerbitzuak emateko.

Halaber, lanean jarraitu dugu laguntzaile profesionalen sarea sendotzen, prozesuak 
eta baliabideak arintzeko eta optimizatzeko, Lanbiderekin hautaketa-prozesuak 
kudeatuz eta IVAPekin prestakuntza-jardueratan parte hartuz. Gainera, hautaketa-
prozesu guztien digitalizazioa finkatzeari eutsi zaio, eta ALOKABIDENPLEGU tresna 
informatikoa erabili da hautaketa-prozesuak gardenagoak izateko. Hobetzeko xedez, 
oraindik garapen-fasean dago.

2.2. Gizartearekiko gure konpromisoak

Alokabidek Enpresaren Gizarte 
Erantzukizunaren (EGE) ikuspegitik bere 
gizarte-konpromisoa adierazten du, eta 
zenbait ekimenen gainean lan egiten du, 
babesteaz gain.
2.2.1. Gardentasuna, gobernu arduratsua eta barne- 
 kontrola
Gardentasun-atariaren bidez, Alokabiden gizartearen zerbitzura lan egiteko 
konpromisoarekin jarraitzen dugu ikuspuntu bikoitzetik: balio publikoa sortuz eta 
gardentasunaren kultura-eredua geureganatuz, baliabide publikoak erabiltzean 
funtzioan eskaintzeko eta erabakiak hartzeko.

Gardentasun-ataria gure webgunean dago, honako helbide honetan: 

https://www.alokabide.euskadi.eus/informazioa/alokabideren-gardentasun/weba-
lo00-content/eu/
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Alokabideri buruzko 
informazioa

Oinarrizko erakunde-
informazioa

Pertsonak

Administrazio-organoak

Planifikatzeko 
prozesuak

Etxebizitza Plan 
Zuzentzailea 

Plan Estrategikoa

Ziurtagiriak

Ekonomia-
eta finantza-

gardentasuna

Dirulaguntzak

Aurrekontuak

Urteko kontuak eta 
auditoretza-txostenak

Bestelako ekonomia-
adierazleak

Bezeroarekin 
harremanak

Asebetetze-inkestak

Zerbitzuen Katalogoa

Kontratuak eta 
lizitazioak

Kontratu txikiak

Publizitate gabe 
negoziatutakoak

Kontratatzailearen 
profila

Kontratazioaren datu 
estatistikoak

Kontratazio historikoa

Kontratazio-mahaien 
osaera

Kontsultak

Jarri gurekin 
harremanetan

ALOKABIDE GARDENTASUNA 2.2.2.  Ingurumena zaintzea
Alokabideren ingurumen-jarduketak bere bulegoetan eta bere parkeko eraikinetan 
kokatzen dira. 2022an ingurumen-programaren helburuak bete ditugu. Kontsumoak 
eta igorpenak murriztu dira, eta gure parkeko sustapenak eraginkortasunez 
birgaitzen jarraitu ditugu. Gainera, posta bidezko bidalketei dagokienez, paper 
birziklatua eta sistema elektronikoa erabiltzea sustatu dugu. Inprimaketa murriztu 
dugu, eta transferentzia digitala bultzatu ere bai. Hortaz, pixkana paper eta toner 
gutxiago kontsumitzen ari dira. 

Alokabideko edozein pertsonak hiri-ibilbideak egin behar dituenerako bizikleta elek- 
trikoen poola mantendu dugu, eta joan-etorri luzeagoak egiteko 2022an ibilgailu 
hibridoen ontzidia berritu dugu.

2.2.3.  Datuak Babesteko Europako Erregelamendua
2022an hainbat jarduketa ezartzeko lan egin du, Datuak Babesteko Europako 
Erregelamenduan (DBEO) ezarritakora egokitzeko eta Tratamendu Jardueren 
Zerrenda definitzeko. 2022an, langile batzuek datuen tratamendurako prestakuntza 
espezifikoak egin dituzte.

2.2.4.  Kapitalak zuritzearen prebentzioa eta delitu  
  penalen detekzioa
Aurreko urteetan bezala, kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa 
prebenitzeko apirilaren 28ko 10/2010 Legean aurreikusitakoa betez, 2022an 
jarduketa-plan bat ezarri dugu. 

2022ko abenduan, Administrazio Kontseiluak delitu penalak Prebenitzeko Eredua, 
kanpoko adituaren urteko txostena eta barneko kontrol-prozeduren eskuliburua 
onartu ditu, 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 20ra bitarteko aldiari 
dagozkionak. Plan horiek ekitaldian zehar ezarri ditugu.

2.2.5.  Gazteak laneratzeko laguntza
Ohikoa denez, 2022an ere gazteak laneratzen lagundu dugu, eta, ildo horretan, 
Alokabiden hainbat ikastetxetako 5 pertsona sartu ditugu prestakuntza-praktikak 
egiteko, bai eta Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko master bateko prestakuntzatik 
datozen 2 bekadun ere.

Alokabidek Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoko erakunde, sozietate eta fundazioen gobernu arduratsurako gidaren” 
erreferentziapean lanean dihardu, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoa (KEB) 
buru da. Bertan, erakundearen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-kudeaketa 
eraginkortasunez gauzatzeko hainbat gai jorratzen dira, Ekonomia Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) ezartzen dituen gardentasun eta gobernu 
oneko printzipioak betetzeko.

Aldi berean, “EAEko sektore publikoko erakunde, sozietate eta fundazioetan barne-
kontrolaren funtzioa ezartzeko eta garatzeko eskuliburua” erreferentziatzat hartzen 
dugu.

2.2.6.  Berdintasuna laguntzea
2022an lan handia egin dugu kontratazio-prozeduraren 
barruan diskriminazio positiboko klausulak are gehiago 
zehazten. Zentzu horretan esan daiteke Alokabideren 
asmoa dela eguneroko jardueran genero-ikuspuntua 
txertatzea, eta horri esker, dibertsitatea eta emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunaren errespetua 
bermatzea.

Gainera, Alokabideren II. Berdintasun Plana landu eta 
negoziatu dugu, REGCONen jakinarazia, eta datozen 4 
urteetan berdintasuna hobetzen eta bermatzen duten 
ekintzekin.

Halaber, Eusko Jaurlaritzak, Emakundek edo beste 
edozein erakundek emakumeen ahalduntzea eta 
indarkeria prebenitzeko proposatutako ekimen 
guztietara batu gara.
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2.2.7. Euskara
2022an Hizkuntza Politikako Sailarekin batera XEDERA proiektuan parte hartzen 
jarraitu dugu.

Alokabidek euskara ikastearen aldeko apustua egiten du, eta horren adierazle da 
2022-2023 ikasturtean in Company zein euskaltegietan antolatutako ikastaroetako 
14 taldeetan 33 pertsonak eman dute izena, B2 mailatik C2 mailara.

Aurrekoetan bezala, Euskaraldiaren hirugarren edizioan parte hartu dugu, banakako 
konpromisotik kolektibora salto eginez, Hizkuntza-praktika berriak bultzatzeko eta 
gure Hizkuntza Politikaren ezarpenean aurrera egiten jarraitzeko.

BIKAIN ziurtagiria lortzera bideratutako ekintza-plan bat ezartzearen eta aurretik 
aipatutako guztiaren ondorioz, langile guztien konpromiso handiarekin batera, 
aurten zilarrezko kalifikazioarekin ziurtatu gara.

2.2.8. Tokiko Komunitateko Inbertsioak  
Alokabidek, lan egiten duen sektoreko eragile garrantzitsu gisa, EAEko eragile 
publiko eta pribatuen dinamizazio ekonomikoa lagundu du, gastu eta inbertsioen 
kontzeptuengatik 2022an egindako ordainketen taula honetan zehazten den 
moduan.

2.2.9. Proiektu solidarioak
2022an, proiektu solidarioak abian jartzen eta pertsonek jardueretan parte har 
dezaten sustatzen jarraitu dugu. VISESArekin lankidetzan aritu gara jarduera 
solidarioak egiten, hala nola, odola ateratzea, Eguberrietan jolasak biltzea eta 
jantoki-zerbitzuko soberakinak kolektibo behartsuei ematea.

Alokabideko langileek VISESArekin batera garapen-bidean dauden herrialdeei 
laguntzen jarraitu diete. 2022an, Shabundako (Kongoko Errepublika Demokratikoa) 
adineko emakumeei laguntzeko eguneko zentro bat eraikitzeko proiektu solidarioa 
bultzatu dugu. 

 

Kontzeptua 2018
(mila€)

2019
(mila€)

2020 Iraila
(mila€)

Urria 2020
2021 Abendua

(mila€)

2022
(mila€)

Bizigune jabeen 
errenta

26.020 30.528 25.625 46.395 40.792

Softwarea eta 
Hardwarea

36 290 368 51 40

Aktibo higiezina 29.835 41.085 10.305 8.200 1.143

Zergak 1.773 2.021 458 2.331 1.260

Langileen 
ordainsariak

3.310 3.796 3.096 6.369 5.322

Kanpoko 
zerbitzuak

5.694 4.408 3.050 7.901 8.339

Mantentze-lanak 10.212 11.032 7.891 16.056 13.573

Aseguruak 1.024 951 726 1.513 1.298

Finantza-interesak 
eta komisioak

2.436 2.282  331 836 549

GUZTIRA 80.340 96.393 43.628 89.652 72.316
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Principales indicadores 

P.28

Clientes: para quién  
estamos

P.28

Gestión de activos 
inmobiliarios

P.46

Innovación en Alokabide 

P.50

Acciones exteriores rele-
vantes 

P.52

Movilización de vivienda

P.33

Prestaciones y  
ayudas al alquiler

P.36

Arrendamiento social

P.38

Gestión de comunidades

P.44

03 NUESTRA
ACTIVIDAD

Adierazle nagusiak 

O. 28

Bezeroak:  
norentzat gaude

O. 28

Aktibo higiezinen  
kudeaketa

O. 46

Berrikuntza  
Alokabiden 

O. 50

Kanpoko ekintza  
aipagarriak 

O. 52

Etxebizitzaren  
mobilizazioa 

O. 33

Alokairurako prestazioak 
eta laguntzak

O. 36

Gizarte-laguntzako 
errentamendua

O. 38

Komunitateen 
kudeaketa

O. 44

03 GURE  
JARDUERA
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Kudeatutako etxebizitzak,  
lurralde historikoaren arabera
BIZKAIA

ARABA/ÁLAVA

GIPUZKOA

Etxebizitza-kopurua guztira,  
parkearen arabera

Bizigune

Alokabide

EJ-GV

ASAP

Hirugarrenak

3.1. Adierazle nagusiak 

Alokabiden EAEko hainbat alokairu-parkeren 
errentamendua kudeatzen dugu:

• Alokabideren jabetzako etxebizitzak

• Eusko Jaurlaritzaren jabetzako etxebizitzak

• Hirugarrenen jabetzako etxebizitzak

• Jabetza pribatuko etxebizitza (BIZIGUNE Programa)

• Jabetza pribatuko etxebizitza (ASAP programako eragile laguntzailea gara)

2022. urtea ixtean guztira gutxi gorabehera 16.000 etxebizitza kudeatu dira.

Alokabideren jardueraren beste adierazle nagusi bat Gaztelagun programako 
etxebizitzak alokatzeko laguntzak dira: 

Kudeatutako etxebizitzak

15.934
Garaje-partzelak

8.186

7.475 7.232

4.642

3.823

141

96

4.311

4.148

Trastelekuak

7.790

GAZTELAGUN laguntzak ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

2022ko eskaerak 949 2.947 1.664 5.560

Hartzaileak 22/12/31n 679 2.029 1.185 3.893

3.2. Bezeroak: norentzat gaude

Alokabidek hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie herritarrei, hala nola alokairu 
babestua oso-osorik kudeatzea, Bizigune eta Asap programako etxebizitzak 
onartzea edo alokairu askeko laguntzak kudeatzea. Horregatik guztiagatik, gure 
bezeroen tipologia askotarikoa da::

- Alokairuaren adjudikaziodunak 

- Alokairuko etxebizitzetako maizterrak 

- Gizarte-alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten jabeak (Bizigune eta  
 Asap programen bidez) 

- Alokabidek etxebizitzak lagatzen dizkien entitate eta erakundeak 

- Udalak, Eusko Jaurlaritza eta Alokabidek kudeatzen dituen beste etxebizitza- 
 parkeen erakunde batzuk 

- Alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten finantza-erakundeak 

- Maizterren komunitateak 

- Etxebizitza libreko alokairurako laguntzetan interesa duten pertsona  
 gazteak (Gaztelagun programa) 

- Pandemiaren ondorioz egoera ekonomikoa murriztuta duten etxebizitza  
 libreen errentariak (alokairu libreko laguntzak)  

- Eta, oro har,… herritar guztiak 

Etengabe lan egiten dugu eskaintzen ditugun zerbitzuak tipologia horietako bakoi- 
tzaren beharretara egokitzeko.

3.2.1. Bezeroari arreta emateko kanalak
Alokabiden komunikaziorako eta arretarako hainbat kanal daude, etengabe 
moldatzen, garatzen eta hobetzen direnak. Horren bidez gure bezeroekiko harreman 
erosoa eta hurbila izatea dugu helburu:  

• Telefono bidezko zerbitzua 

• Aurrez aurreko arretarako bulegoak 

• Erakundearen webgunea

• Erakundearen mezu elektronikoak

• Harremanetarako web inprimakia

• SMS mezuak sakelako telefonoetara

• Chatbot 

• Izapidetze elektronikoa Eusko Jaurlaritzaren Tramitaguneren bidez 

Gainera, herritarren arretarako beste eremu batzuekiko koordinazioa bultzatzen 
jarraitzen dugu (Arartekoa, Zuzenean, KzGune, Kontsumobide, udaletako herritarren 
arretarako sailak, etab.), gure bezeroei edozein eratako izapideak errazten saiatuz eta 
alferrikako joan-etorriak saihestuz.  

Kanal horien bidez egindako interakzio guztiak eta goian adierazitako erakundeekiko 
koordinazioa aldi berean erregistratzen dira bezeroekiko harremanetarako gure 
tresnan. Horrela, bezeroa erdigunean kokatzen da eta esperientzia pertsonalizatua 
eta integrala lortzen du Alokabiderekin duen harremanean.

Telefono bidezko zerbitzua 

Zerbitzu horri esker Alokabiden jasotzen ditugun kontsulta edo eskaerak bideratu 
ahal ditugu. Zerbitzu hori bezeroari arreta emateko lehen maila bat da. Eskaera/
kontsulta horri erantzuteko arreta espezializatuagoa edo administrazio-izapideren 
bat behar bada, bigarren mailara igaroko da kudeatzeko. 

 

urtarrila 270

otsaila 540

martxoa 60

apirila 68

maiatza 403

ekaina 116

uztaila 146

abuztua 64

iraila 265

urria 346

azaroa 796

abendua 817

Guztira 3.891

Gaur egun, Alokabidera zuzentzen diren herritarrek eta bezeroek gehien erabiltzen 
duten kanala da. 2022an, 154.163 dei jaso ziren. Datu horrek erakusten du urtez 
urte kanal horretan jasotako deiek gora egiten jarraitzen dutela (erreferentzia gisa, 
2021ean 140.651 dei jaso ziren). 

Zehazki, honako hau da gure telefono-zenbaki bakoitzeko deien banaketa: 

• 944 044 708: arreta orokorrerako telefono zenbakia. deien % 72 jaso zuen. 

• 900 251 251: Bizigune eta ASAP programetan interesa duten jabeentzako  
 telefono-zenbakia; deien % 5,9 jaso zuen. 

• 945 569 020: GAZTELAGUN programaren telefono-zenbakia; deien % 19,2 jaso zuen.

• 946 620 306: alokairu libreko laguntzentzako telefono-zenbakia; deien % 2,9 jaso zuen.

Zerbitzu honen bidez, era berean, modu proaktiboan deiak egiten zaizkie, oro har, 
modu masiboan, hainbat bezero-talderi, informazioa/dokumentazioa eskatzeko, 
ohikoa ez den izapideren bat kudeatzeko, eragiten dien albisteren baten berri 
emateko, edo egoera bereziren bat jakinarazteko, edo izapide jakin bat eskatzen 
duenaren berri emateko.  Adibidez, etxebizitza bat adjudikatzen denean, bidalitako 
komunikazioak osatzen dituzten deiak egiten dira eta, horrela, aurkeztu beharreko 
dokumentazioa gogorarazten da edo bezeroei sor dakizkiekeen zalantzak argitzen 
dira. Hauek dira 2022an egindako deien datuak:
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Aurrez aurreko arretarako bulegoak

Alokabidek hiru lurralde-bulego ditu, herritarrei aurrez aurreko arreta emateko.

Bezeroari arreta emateko gure bulegoak hemen daude: 

• Gamarrako Atea 1A, beheko solairua (Boulevard Eraikina).  01013 Vitoria-
Gasteiz

• Errotaburu pasealekua 1, 7. solairua. 20018 Donostia-San Sebastián

• Trenbideko Etorbidea 36, beheko solairua. 48012 Bilbo

Alokabideren bulego nagusia: 

• Gamarrako Atea 1A, 2. solairua (Boulevard Eraikina) 01013 Vitoria-Gasteiz 

2022an, 30.497 kudeaketa egin dira gure bulegoetan, eta hauek izan dira jarduera 
nagusiak: 

- Bezeroen arreta zuzena… Gehien eskatzen diren zerbitzuak honako hauek  
 dira: aurrez aurreko hitzorduetara bertaratzea, kontsultak egiteko hitzordu  
 espontaneoak, kontratuak sinatzea, bileretan eta informazio-hitzaldietan  
 parte hartzea, dokumentazioa edo giltzak jasotzea edo entregatzea eta  
 bestelako izapideak.

- Dagozkien posta-kutxen bidez gure bezeroek postaz bidaltzen diguten  
 dokumentazioa jasotzea eta izapidetzea. 

- Gremioen, erakundeen eta lotutako entitateen deiak jasotzea eta bideratzea. 

- Identifikazio-txartelak eta B@kQ sinadura elektronikoa ematea;  
 administrazio publikoetako edozein esparrutan izapideak elektronikoki  
 egiteko aukera ematen du.

Bestalde, azpimarratzekoa da zerbitzu honek bezeroentzat kanpainak eta 
gogorarazteko oharrak egiten dituela. Zehazki, 2022. urtean irteerako 1.670 dei egin 
ziren. 

Gestio 
kopurua Ehunekoa

SARRERA- 
KANALA

Zuzeneko arreta bezeroari 15.947 52,3%

Posta bidezko dokumentazioa 
hartu eta izapidetzea 10.677 35,0%

Gremioen, erakundeen eta 
lotutako erakundeen deiak hartu 
eta bideratzea  

3.873 12,7%

KUDEAKETA GUZTIAK 30.497 100%

Erakundearen webgunea

Webgune bat dugu (www.alokabide.euskadi.eus) bezeroentzat, hornitzaileentzat eta 
gure kudeaketa ezagutu nahi duen edozein herritar edo erakunderentzat.  

2022an edukiak eguneratzen eta zabaltzen jarraitu dugu, dagoen informazioa argitze- 
ko eta izapideak arin eta erraz egin ahal izateko.

Era berean, haren etengabeko berdiseinuan lanean jarraitu dugu, esperientzia ho-
betzeko xedez, eta edukia eta ulergarritasuna errazagoa eta erakargarriagoa egiteko.

Azpimarratzekoa da gure webguneko Gaztelagun atalera egindako bisiten gorakada 
(zehazki, guztizkoaren % 43,44). Atal horrek prestazioa eskatzeko izapideak egitea 
errazten du, eta simulagailu bat erabiltzeko aukera ematen du, baldintzak betetzen 
diren jakiteko.

Erakundearen mezu elektronikoak

Erakundearen helbide elektronikoei dagokienez, gure bezeroen eskura beharraren 
arabera hainbat helbide jarri ditugu. Horri esker, komunikazio zuzeneko eta 
eraginkorreko kanal gisa sendotu da. Honako hauek dira gaur egun eskuragarri 
ditugun kontuak: Honako hauek dira gaur egun eskuragarri ditugun kontuak: 

 

• araba@alokabide.eus 

• bizkaia@alokabide.eus  

• gipuzkoa@alokabide.eus  

• alokabide@alokabide.eus 

• asap@alokabide.eus  

• gaztelagun@alokabide.eus 

• ayudasalquiler@alokabide.eus 

 

Bezeroekin harremanetan jartzeko tresna berria ezarri dugu, eta horri esker kanal 
horren bidez jasotzen ditugun mezu elektronikoen kudeaketa eta kontabilizazioa 
hobetu ditugu.

2022an, guztira 34.267 mezu bidali ziren eta 22.564 mezu jaso ziren. Bolumen horrek 
kanal horren erabilgarritasuna islatzen du, eta komunikaziorako aukera arin eta 
eraginkor gisa sendotzen da.

Bestalde, gutxi gorabehera 17.000 mezu bidali dira informazio-kanpaina masiboen 
bidez, eta oso eraginkorrak izaten ari dira.

WEBGUNEA 2021 2022

Bisita-kp. (saioak) 260.884 307.920 * 

Orrialdeak / saioa 6,02 4,75 

% errebotea 20,65% 32,80% 

Saioaren batez 
besteko denbora 03:11 minutu 02:47 minutu 

(*) Zenbatetsitako datua. Zenbatespen bat egin da, arrazoi teknikoengatik ezin izan delako 
2022ko abenduko datu zehatza eskuratu.

Ikus daitekeenez, lortutako datuek oso balorazio positiboa ematen dute: bisita-
kopuruaren goranzko bilakaera egiaztatzen da, errebotearen ehunekoak positiboa 
izaten jarraitzen du eta webgunea bisitatzen duten pertsonak behar duten 
informaziora sartzen dira hainbat orrialdetako edukia bisitatuz.
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Harremanetarako web inprimakia

Bestalde, Alokabidek harremanetarako inprimaki bat du webgunean, eta bertan 
hainbat eskaera/kontsulta egin daitezke. Eskaera erregistratu ondoren, harremanetan 
jartzen gara erantzun egokia emateko. Kanala 2021eko maiatzean ezarri zen eta 144 
kontsulta jaso ziren. Erabilera handituz joan da, eta 2022an 882 kontsulta egin ziren.

SMS mezuak sakelako telefonoetara

Berehalako tresna eraginkorra da telefonoetara mezu laburrak bidaltzea, hitzorduak 
gogorarazteko, dokumentazioaren erabilgarritasunari buruzko informazioa emateko 
edo oinarrizko beste edozein informazio emateko; oso kanal arina da, ehuneko oso 
handiarekin. 

Chatbot-a

Chatbot-a gure webgunean dagoen laguntzaile birtuala da, eta Bizigune Programan 
interesa duten pertsonei bideratuta dago. Sistema horri esker bezeroen oinarrizko 
kontsultak azkar artatu ditzakegu, interakzio erraza ahalbidetuz eta ordutegi-
mugarik gabe.  Kanal horren bidez 590 interakzio jaso dira, eta Alokabide lanean ari 
da kanal horren erabilgarritasuna hobetzeko eta sinplifikatzeko.

Izapidetze elektronikoa Eusko Jaurlaritzaren 
Tramitaguneren bidez

Gaztelagun programaren eskaerak kudeatzeko egin beharreko izapide guztiak  
hartzen ditu barne, besteak beste, eskaera horiek aztertzea, berrikustea, etab. Kanal 
horretatik bakarrik izapidetutako eskaerak 5.128 izan ziren 2022an.

BIDALKETA MOTA BIDALITAKO 
MEZUAK 

Hitzorduak gogorarazteko SMS 
mezuak 8.677

MS masiboak, informazio-kanpainen 
barruan   17.563 

Banakako SMS mezuak, noizean 
behingo kudeaketaren barruan 27.026 

GUZTIRA 53.266 

3.2.2. Bezeroaren esperientzia neurtzea
Bezeroen esperientzia neurtzeko hainbat neurketa-baliabide eta metodo erabiltzen 
ditugu. Horien artean daude bi urtez behin egiten ditugun noizean behingo azterketa 
telefoniko zabalak, hiru zati dituztenak: informazio-bilketa, analisia eta hobekuntza-
proiektuak egitea.  Inkesta horiek 2021ean egin genituen eta 2022 horietatik 
eratorritak ekintzak eta proiektuak garatzeko eta lantzeko urtea izan da. 

Gainera, gure arretarako edozein telefonotara deitzeko unean, bezeroaren 
esperientziaren eta gure zerbitzuen eta arretaren arteko etengabeko kontrastea  
egiten dugu. Erantzundako deien % 25 ingururi egindako ausazko inkestak dira, eta 
erantzun osoaren % 10 lortzen da. Hauek dira jasotako balorazio orokorrak:

3.3.1. BIZIGUNE programa 
BIZIGUNE Etxebizitza Hutsen programaren bidez, Alokabiden hutsik dauden 
etxebizitzak hartzen ditugu, alokairu babestuaren bidez merkatura ateratzeko, 
merkatu librean sartzeko baliabiderik ez duten pertsonei zuzenduta daude.

Nahiz eta hutsik dauden etxebizitzen bolumen, datu ofizialen arabera, murrizten 
joan den, Alokabidek etxebizitza horiek programan sartzea bultzatu du, etxebizitzen 
titularrei prozesu osoan zehar lagunduz, % 0ko aurrerakinak emanez beharrezko 
egokitze-obretarako, sinadura aurreratuaren bidez segurtasuna eta bermea eskainiz, 
edo jabeei ordaindu beharreko hileko gehieneko errenta handituz. Horren guztiaren 
ondorioz, 2022an programan sartutako etxebizitzen kopuruak gora egin du beste 
behin.

Ikus daitekeenez, aurreko urtearekiko balorazio orokorra hobetu egin da, 
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko egin genuen lanaren ondorioz.

INKESTAK 2021 2022

Jasotako arretaren inguruko asebetetzea 4,52/5 4,7/5 

Kudeaketaren ebazpenaren inguruko 
asebetetzea 4,13/5 4,4/5 

3.3. Etxebizitzaren mobilizazioa 

Alokabidek etxebizitzak, pribatuak eta publikoak, 
mobilizatzea bultzatzen du, alokairu-parkea 
handitzearen aldeko apustu gisa, etxebizitzaren 
funtzio sozialari erantzuteko. Horretarako, 
etxebizitzak hartzeko hainbat programa ditugu, 
bai eta hitzarmen eta akordioen formatuak 
ere, izaera pribatuko nahiz instituzionaleko 
etxebizitzen titularrekin.
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Bestalde, garrantzia hartzen ari da etxebizitza horiek guztiak Bizigune programan 
sartu nahi dituzten eraikin osoen jabe diren pertsona eta erakunde sustatzaileen 
figura. Alokabiden, horretarako, Bizigune Ataria programa sortu dugu, eta, 2022an, 
horrelako sustapen bat jarri dugu abian, eta programa honetan parte hartzeko 
interes handiagoa duten bi eraikin zaharberritzen eta/edo eraikitzen ari dira.

Era berean, 2022an urtean zehar amaitutako gozamen-kontratuak berritzeko 
prozesua sinplifikatu eta arindu dugu, eta horrek esan nahi du etxebizitzen % 80 
inguruk beste 6 urtez egongo direla programan.

782 gozamen-kontratu amaitu ziren 2022an, baina horietako 32tan etxebizitzaren 
aurretiazko itzulketa kudeatu dugu; beraz, 750 kontratu amaitu dira. Horietatik, 
591 berritu egin dira, hau da, etxebizitza Bizigunen uzten jarraitzen duten jabeen % 
78,80. Gainerako 159 etxebizitzetan, beharrezko kudeaketak egin ditugu horiek prest 
jartzeko eta  horiek titularrei kontserbazio-egoera ezin hobean itzuli ahal izateko.

Horrela, 2022a amaitzean, Bizigune programaren bidez jabetza pribatuko 7.289 
etxebizitza ditugu.

2022an programan sartutako etxebizitzak

2022an amaitutako kontratuak

Etxebizitza kopurua 2022

159

ASAP Etxebizitzak 2022

Etxebizitza libreak onartzeko hitzarmenen bidez 
kudeatutako etxebizitzen kopurua

3.3.2.  ASAP Programa
ASAP bitartekotza-programan Alokabide eragile kolaboratzailea da; eta 2022an, 13 
etxebizitza gehitu ziren, hau da, urte amaieran, guztira, 131 etxebizitza kudeatu ditu.

3.3.3.  Etxebizitzak sartzeko hitzarmenak eta  
   lankidetza-akordioak
2021-2023 Etxebizitzaren Gida Planeko helburuekin bat etorriz, Alokabidek udalekin 
eta beste erakunde batzuekin etxebizitzak lagatzeko hitzarmenak izenpetzea  
sustatzenjarraitzen du, baita udalekin lankidetza-akordioak sinatzea ere, beren 
udalerrietan BIZIGUNE eta ASAP programak sustatzeko. 

Ildo horretan, Udalaren Bizigune programaz hitz egin dezakegu. Bizigune programak 
ez bezala, udal-titulartasuneko etxebizitzak hartzen ditu, baina etxebizitza-merkatu 
librean sartu ezin duten familien eskura jartzeko helburu berarekin. 2022an 5 
etxebizitza berri sartu zirenez, urtea ixtean Udalaren Bizigune programan 65 
etxebizitza zeuden guztira, hainbat udalekin etxebizitzak onartzeko 8 hitzarmenen 
bidez kudeatuta, eta beste bi hitzarmen izapidetzen ari gara beste 2 udalekin.

ASAP GUZTIRA

Alokabiden ere etxebizitza askeak onartzeko hitzarmenak sinatu ditugu beste 
erakunde publiko eta pribatu batzuekin:

Udal-titulartasuneko babes ofizialeko etxebizitzak kudeatzeko, Alokabiden,  
hasieran, Hirugarrenen Parkea Kudeatzeko programa jarri genuen udalen eskura. 
Programa horretan, adjudikazioa, adibidez, udal-erakundeak egiten du. Beste aukera 
berriago bat eta Hondarribiko Udalarekin sinatuta, BOE etxebizitzak lagatzeko 
lankidetza-hitzarmena da. Bertan, alokairu sozialaren kudeaketa osoagoa helarazten 
zaigu, adjudikazio-prozesua barne.

Lankidetza-akordioei dagokienez, 2022an udal berriekin lankidetzan jarraitu 
dugu BIZIGUNE eta ASAP programak sustatzeko eta bultzatzeko, eta urtea ixtean 
Alokabidek 42 akordio sinatu ditu eta beste 4 sinatzeke daude. 

72

54

28AZPIEGITURAK

BIZKAIKO  
APEZPIKUTZA

KUTXABANK  
(EGUN HARRI IPARRA ETA 

HARRI INMUEBLES SAU 

KONPAINIAREN TITULAR-

TASUNEKO ETXEBIZITZAK)

GUZTIRA 
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3.4.1. GAZTELAGUN programa
2021-2023 Etxebizitzaren Gida Planaren lehen ardatza Euskadin neurrizko alokairua 
sustatzea da, eta, horren barruan, 1.2 estrategia arrazoizko etxebizitza izatea 
bermatzeko baliabide eta prestazio-sistema garatzean datza. 

3.4. Alokairurako prestazioak eta laguntzak

Horrela, 1.2.2 ildo estrategikoak gazteen emantzipazioa sustatu nahi du alokairuaren 
araubidean, eta, horretarako, Gaztelagun programa indartu eta zabaltzen du, 
laguntza-programa iraunkor bihurtuz.

Bi gai horiek gauzatzeko, 2022ko maiatzaren 6an EHAAn argitaratu zen Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2022ko apirilaren 26ko 
Agindua (Gaztelagun programako etxebizitza alokatzeko laguntzak arautzen 
dituena).

Agindu horren funtsezko puntuak, beraz, bi dira:

• Ohiko etxebizitza alokatzeko Gaztelagun programaren zuzeneko laguntzak 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egiturazko eta etengabeko 
dirulaguntzen politikaren parte izatea.

Gaztelagun laguntzen aurreko deialdietan, prestazioak, gehienez, 36 
hilabete irauten zituen. Agindu berriari esker, laguntzaren hartzaileak 36 
urte bete arte laguntza jasotzen jarraituko du, baldin eta eskakizunak 
betetzen jarraitzen baditu.

• Zenbait aldaketa egitea, onuradunen kopurua handitzeko eta finkatzeko:

Bilbon, Donostian eta Gasteizen baimendutako hasierako gehieneko 
errenta 775 eurotik 800 eurora igo da.

Laguntzak jasotzeko urteko diru-sarrera gordinen muga igo da, bai 
banakakoentzat (18.000 eurotik 24.500 eurora), bai familia-unitateentzat 
(24.000 eurotik 30.000 eurora eta familia ugarientzat 28.000 eurotik 32.000 
eurora).

Etxebizitza bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa ezartzeko balio 
duen errentaren ehunekoa igo da (% 60).

Aurretik erroldatzeko gutxieneko epea urtebetetik 6 hilabetera murriztu da, 
zenbait alderdi garrantzitsu bultzatuz, esaterako, mugikortasuna.

2022ko maiatzaren 7an argitaratu zen agindu berriak bultzada handia eman dio 
Gaztelagun programari. Horren ondoren, 2022ko eskaeren guztizko bolumena 
5.560ra iritsi da, hau da, 2021eko eskaera-kopurua % 190 igo da. 

2022an jasotako eskaeren gainean egindako izapideak taula honetan laburbildu 
daitezke:

Aurrekoaz gain, Alokabidek hartzaileek baldintza ekonomikoak eta gainerako 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzearen ondoriozko kudeaketa guztiak egin 
ditu, alokairu-errentak ordaindu izanaren egiaztagirien eskaerarekin, azterketarekin 

2022 ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Egindako eskaerak 949 2.947 1.664 5.560

Aldekoak 426 1.311 759 2.496

Izapidetu gabe 81 289 115 485

Izapidetzen 135 462 275 872

Onartu ez direnak 11 37 30 78

Atzera egindakoak 154 464 248 866

Behin-behineko 
aldekoak 11 60 23 94

Behin-behineko 
aldekoak, kontraturik 
gabe

0 3 1 4

Ezetsitakoak 87 207 135 429

Uko egindakoak 15 53 33 101

Baliogabetuak 23 45 37 105

Amaitutakoak 6 16 8 30

2022. URTEA ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

2022an egindako 
eskaerak 949 2.947 1.664 5.560

 Hartzaileak 22/12/31n 679 2.029 1.185 3.893

ARABA-ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

GLOBAL

2.384

1.141

6.860

3.068
3.989

12.152

1.835

6.044
2019 eta 2022 
artean egindako 
eskaerak
 2019 eta 2022 
artean uneren 
batean laguntza 
jaso dutenak

eta balorazioarekin batera. Horiek ziurtatzen baitute emandako laguntzek erabilera 
egokia izan dutela, eta, ondorioz, baliabide publikoak behar bezala erabili direla.

Bestalde, garrantzitsua izan da Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrei 
buruzko 11/2021 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera etxebizitzako 
prestazio ekonomikoaren gehieneko zenbatekoa 2022ko urtarrilaren 1ean handitu 
izana, 250 €-tik 275 €-ra.

Araudia eta ekonomia hobetu direnez, 2022an 8.812.140,94 euro ordaindu dira 
guztira. 2022/12/31ko eskaeren egoera orokorraren arabera, 3.893 gaztek jasotzen 
dute Gaztelagun laguntza eta 6.000 gaztek baino gehiagok jaso dute laguntza hori 
uneren batean.

Horrela, programa honen helburua modu nabarmenean betetzen ari gara, gero 
eta gazte gehiagorengana iritsiz, eta emantzipazioan eta bizi-proiektu berrien 
garapenean lagunduz.

- 

- 

- 

- 

- 

Laburbilduz, jarraian 2022a ixtean sinatutako lankidetza hitzarmen eta akordioen 
kopurua ikus daiteke:

Udalekin eta beste 
erakunde batzuekin 
onarpen-akordioak

Lankidetza 
hitzarmenak (babes 
ofizialeko etxebizitzak)

Hirugarrenen parkea

Lankidetza-akordioak



  38   39

3.4.2. Alokairu libreko laguntzen programa 
2022an, Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz sortutako zaurgarritasun 
ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko ezarritako alokairu-laguntzen 2021eko 
deialditik eratorritako kudeaketarekin jarraitu dugu.

Beraz, 2022an, 2021. urteko ekitaldia ixtean ebatzi gabe geratu ziren eskabideen 
izapideak amaitu ditugu, baita 2022an egin behar ziren emandako laguntzen 
ordainketak ere. Horrenbestez, programa nagusiaren eta osagarriaren ordainketez 
ari gara.

Eskaerei dagokienez, 2022ko ekitaldian 1.180.266,35 € ordaindu dira, eta 2022ko 
abenduaren 31n egoera hau zen:

3.4.3.  Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa
2021-2023rako Etxebizitzaren Gida Planean, alokairuko etxebizitza arrazoizko 
prezioan sustatzera bideratutako 1.2 ardatz estrategikoaren barruan, hainbat ekintza 
eta politika daude helburu hori lortzeko. Ekintza horietako batek alokairurako 
prestazioen eta laguntzaren sistema berrantolatzea eta garatzea aurreikusten 
du. Gaur egun, sistema horrek 30.000 euskal etxeri ematen die estaldura urtean, 
egungo EPO eta EPE-en bidez.

Horretarako, 2022an, Alokabidek beharrezko prestakuntza-jarduketak egin ditu, bai 
maila materialean, bai giza baliabideen mailan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailak laguntza horiek kudeatzeko esleitzen dizkion zereginak garatu ahal 
izateko; izan ere, Alokabidek lagunduko dituen laguntza horien kudeaketaren zatia 
2023ko bigarren seihilekoan hastea aurreikusten da.

Probintzia ARABA-
ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Atzera egiteagatik 
artxibatzea 15 84 42 141

Aldekoa 20 270 48 338

Ezetsita 2 49 10 61

Baliogabetuak 0 44 3 47

Guztira 37 447 103 587

Eskaera aktiboak 31/12/22n 36 487 87 610

2023an, laguntza honen 2021eko deialdiaren hartzaileek 22/12/31 (programa nagusia) 
eta 2023/06/30 (programa osagarria) azken eguna dutenez jasotako zenbatekoa 
laguntzaren helburura bideratu dela egiaztatzeko, 2022an egindako ordainketak 
helburu horretarako erabili direla ziurtatzen jarraituko dugu, hau da, laguntza errenta 
ordaintzeko edo etxebizitzako hipoteka-mailegu guztiak edo partzialki ezeztatzeko 
erabili dela egiaztatzen.

3.5.1. Errentamenduaren kudeaketa

Kontratuak adjudikatzea eta sinatzea

2022an, Alokabidek kudeatutako 2.314 etxebizitza-adjudikazio egin ditugu; horieta-
tik 1.266 etxebizitzetan kontratuak sinatu dira (% 54,73), 36k baja eragin dute 2022. 
urtean zehar eta 1.004k (% 43,38) adjudikatutako etxebizitzari uko egin diote.

Kudeatutako parkeak aztertuz gero, ALOKABIDEren parkean adjudikazioen % 73,43 
sinatu dira.

BIZIGUNEren parkean, adjudikazioen % 40,52 kontratuan amaitu da, eta parke 
horretan gertatzen dira uko egite handienak, hainbat arrazoirengatik, batez ere (% 
13,98) EPO/EPE bidezko etxebizitza-premiak beteta izateagatik. Hona hemen beste 
arrazoi aipagarri batzuk:

3.5. Gizarte-laguntzako errentamendua

• Programaren ezaugarriak ez dira beharretara egokitzen.

• Ez diote erantzuten jakinarazpenari/itzulitako jakinarazpenari

Eta, azkenik, EUSKO JAURLARITZAREN parkean, uko egiteak ez dira esanguratsuak, 
hasierako iragazkia ordezkaritzek egiten dutelako, eta gure kudeaketara 
adjudikaziodun interesdunak bakarrik iristen direlako.

Jarraian, adjudikazioen egoerak banakatzen dira 2022ko itxiera-datan, parkearen 
arabera. 

Parkea Espedientearen egoera
Elementu 

zenbakiaren 
kontua

ALOKABIDE ADJUDIKAZIODUNA 2
BAJA 2

KONTRATUA 141

UKO-EGITEA 47

GUZTIRA ALOKABIDE 192

ASAP KONTRATUA 3

UKO-EGITEA 11

GUZTIRA ASAP 192

BIZIGUNE ADJUDIKAZIODUNA 6

BAJA 26

KONTRATUA 664

LUZAPENEKO KONTRATUA 1

UKO-EGITEA 944

GUZTIRA BIZIGUNE 1.641

EUSKO JAURLARITZA BAJA 8

KONTRATUA 436

LUZAPENEKO KONTRATUA 2

UKO-EGITEA 2

GUZTIRA EUSKO JAURLARITZA 448

HERNANI KONTRATUA 3

GUZTIRA HERNANI 3

USURBIL KONTRATUA 2

GUZTIRA USURBIL 2

ZARAUTZ KONTRATUA 14

GUZTIRA ZARAUTZ 14

GUZTIRA OROKORREAN 2.314
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Zuzeneko adjudikazioak

Zenbait kolektibo etxebizitza orokorra edo arrunta adjudikatzeko prozeduratik 
salbuetsi daitezke, salbuespenezko inguruabarrak direla eta. Funtsean, honako 
kolektibo hauek aipatzen ditugu: terrorismoaren biktimak, genero-indarkeriaren 
biktimak eta eremu degradatuetako jarduera-eremuetako bizilagunak (halakotzat 
hartzen dira horiek arautzen dituen araudian sartzen direnak), bai eta etxebizitza-
premia bereziko egoeran dauden beste kolektibo batzuk ere, baldin eta kolektibo 
horiek indarrean dagoen araudi sektorialak definitu baditu, betiere premia hori 
etxebizitzarekin lotuta badago eta kolektibo horien eskubideak babesteko eskumena 
duen erakundeak egiaztatzen badu; gaur egun, gehienak bazterketa-arriskuan 
dauden adingabeak (edo 65 urtetik gorakoak) dituzten bizikidetza-unitateak dira, 
hipoteka exekutatzeko edo errentamenduko etxegabetzeko prozedura baten 
ondorioz bizi diren etxebizitza utzi behar izan dutenak. 

Alokabidek zuzeneko 120 adjudikazio baino gehiago izapidetu ditu, gehienak 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen kolektiboaren premiei dagozkie, 
eta koordinazio trinkoa ezartzen da gainerako administrazioekin, eragileekin eta 
baliabide-sareekin, kasu horietan jasotzen diren egoera larriei erantzuteko zerbitzuak 
integratzen dituztenak.

Kontratuak iraungi, berritu eta amaitzea

2022an, Alokabidek kudeatutako parkeen 1.676 kontratu iraungi dira. 1.451 kontratu 
kudeatu dira dagoeneko, eta horietatik 946 berritu dira. 2022an zehar amaitutako 
225 kontratu (% 13,42) ebazteke geratu dira.

Jarraian, 2022an zehar kontratu bat iraungitzea eragin duten arrazoiak banakatzen 
dira:

ARRAZOIA ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Etxegabetzea errenta ez 
ordaintzeagatik 15 33 6

Hipoteka exekutatzea 0 0 0

Genero-indarkeria 14 36 15

HITZEMAN programa 0 0 0

Terrorismo-indarkeria 0 0 0

Itzulitako euskaldunak 0 0 0

Beste batzuk/larrialdiak 0 2 0

Guztizko partziala 29 71 21

Guztira 121

Kontratuaren egoera Kontratuaren azpiegoera Kontratu 
kopurua

BAJA ETXEGABETZEA 18
GAIXOTASUNA 2
HERIOTZA 20

BESTE ARRAZOI BATZUK 70

BIZIKIDETZA-ARAZOAK 2

ARAZO EKONOMIKOAK 11

BIRKOKAPENA 75

DIRU-SARRERAK GAINDITZEA 20

JABETZAKO ETXEBIZITZA 34

BIZILEKU-ALDAKETA 89

PARKE-ALDAKETA 4

KONTRATUA BERRITZEA 946
KONTRATUA AMAITU ONDORENGO 

BIRKOKAPENA
83

AURRETIKO ETXEGABETZEA 2

KONTRATUA AMAITZEA 75

GUZTIRA BAJAK

LUZAPENEKO KONTRATUA ADAS: EESa AITORTUA 6

ADAS: KONTRATUAREN AMAIERA 13

BESTE ARRAZOI BATZUK 1

BERRITZEKO PROPOSAMENA 85

BIRKOKATZEKO PROPOSAMENA 38

ESLEITUTAKO BIRKOKAPENA 4

BORONDATEZKO BAJA ESKATZEA 27

ISILEKOA 5

BERRITZEKO ZAIN 25

JABEAREKIN BERRITZEKO ZAIN 5

JUDIZIALIZATUA 15
GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK 

EGIAZTATZEA
1

GUZTIRA LUZAPENEKO KONTRATUAK

GUZTIRA OROKORREAN 1.676

2022an 2.224 kontratu-baja kudeatu ditugu; horietatik 1.291 kontratu-berritzeen 
ondoriozko bajak dira; eta 933 kontratu-bajak. Gehien errepikatzen diren arrazoiak 
bizilekua aldatzea, arrazoi desberdinengatik etxebizitzak birkokatzea eta kontratua 
amaitzea dira.

Parkea Espediente zenbakiaren kontua
ALOKABIDE 163

ASAP 21

BIZIGUNE 469

GOBIERNO VASCO 272

HERNANI 4

URNIETA 1

ZARAUTZ 3

GUZTIRA OROKORREAN 933

Parkea Espediente zenbakiaren kontua
ALOKABIDE 416

BIZIGUNE 536

GOBIERNO VASCO 335

HERNANI 4

GUZTIRA OROKORREAN 1.291



  42   43

EGOERA GUZTIRA OROKORRA

Onetsia 205

Alokabidek deuseztatua 50

Errentariak deuseztatua 21

Esleitua 31

Etxebizitza bilatzen 55

EJk itxia 13

Alokabidek ezetsita 325

EJk ezetsita 0

EJ ebazteke guztira 17

Eskatua 76

Eskualdatua 2

Izapidetzen 1

EJk onetsia 1

Guztira 797

ERRENTA BEREZIAK ETA ORDAINKETA-AKORDIOAK
Onetsitako errenta bereziak 459

Sinatutako ordainketa-akordioak 796

Kudeatutako ez-ordainketen kasuak 3.295

Erakundea Etxebizitza kopurua
Udalak 28

Aldundiak 25

EJko justizia 3

Beste erakunde batzuk 91

Guztira 147

2022. URTEA
Esku-hartze bidezko gizarte-laguntzako 
kasuak 237

Bizikidetza indibidualeko gatazka-
gorabeherak 1.078

Hezkuntza-zerbitzua duten bizikidetza-
unitateak 79

Berreskurapenen kudeaketa

Krisi ekonomiko larriaren egungo testuinguruan ordainketa-betebeharrei buruzko 
kontratua ez betetzeari ekin ahal izateko etxebizitza-parke publikoan bizi den 
pertsona bakoitzaren errealitatera hurbiltzeko ahalegin handia egiten ari da. 

Ordaintzen ez diren kasuek nabarmen egin dute gora, bai errenta-kontzeptuei 
dagokienez, bai energia-hornidurei buruzko beste aldagai batzuei dagokienez. 
Horien igoera esponentzialak ahalegin handia eskatu du jardueran, eta, ondorioz, 
aurreko ekitaldian baino 840 kasu baino gehiago daude.

Kontua da bizikidetza-unitatearen inguruabarrak ezagutzea, aholkularitza 
eskaintzea, deribazioak eta beste administrazio batzuen baliabideak koordinatzea 
eta errenta bereziak ematea balioestea eta/edo sortutako zorrari buruzko 
ordainketa-akordio bat izapidetzea.

Egoera horretan, 2022ko fakturazioaren gaineko berankortasun-ehunekoa % 5,5era 
iritsi da, hau da, zifra oso txikia da egungo testuinguruan.

3.5.2. Gizarte-kudeaketa eta larrialdi-egoerak
Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloan dituen konpromiso nagusien artean dago 
mota guztietako lankidetza-sareak sortzea, etxebizitza kolektibo zaurgarriak eta 
espezifikoak gizarteratzeko tresna gisa erabili ahal izateko eta bizitegi-arloan 
eragina duten gizarteratze-proiektuak eta -politikak garatzen laguntzeko. 

Horren guztiaren helburua EAEn etxebizitza publikoak garatzen duen Funtzio Soziala 
indartzea da, eta ahaztu gabe, halaber, Alokabidek parte hartzeko konpromisoa 
duela izaera orokorreko krisi humanitario larriei aurre egiteko baliabideak jartzen, 
esate baterako, zoritxarrez Ukrainako gerrarekin gertatu den moduan.

2022an 147 etxebizitza-lagapen kudeatu ditugu, honako erakunde hauen hainbat 
proiektutarako:

3.5.3. Auzoko eta komunitateko esku-hartze soziala
Alokabidek kudeatutako parke publikoko etxebizitza batean bizitzeak gizarteratzen 
lagundu behar du, eta bertan bizi direnen integrazioa sustatu behar du.

Hori dela eta, Alokabidek bultzada handia eman nahi izan dio prebentzioari eta 
esku-hartzeari, kontratua betetzen ez den kasuetan, batez ere, ez-betetze horrek 
etxebizitza galtzeko arriskua ekar badezake edo gainerako errentarien ongizatean 
argi eta garbi eragiten badu.

Esku hartzeko, koordinatzeko eta laguntzeko tresnak eta baliabideak ematea 
da helburua, prozesuetan inpaktu esanguratsuak lortzeko. Gure helburua da 
etxebizitza-parke publikoan bizi direnen era askotako bizitegi-bazterketa saihestea.

Etxebizitza-parke publiko espezializatuaren gizarte-kudeaketa: 

Etxebizitzak adjudikatzeko sistemen tipologia desberdinen ondorioz, askotariko 
bizikidetza-ereduak diseinatzen ari dira, eta horrek, batzuetan, gatazkak sortzea, 
inguruneko espazio isolatuak eta marjinazio-guneak sortzeko arriskua eragiten du, 
bai eta estigmatizatutako eremuak berpiztea ere. 

Kasu askotan, errentamendu-kontratuari lotutako kostuei dagokienez ere eredu 
desberdina da, justizia sozialaren ikuspegitik berrantolatu behar duguna.

Horren guztiaren ondorioz, komunitateei lagundu behar zaie erakunde autonomo 
gisa sortzeko trebetasunak eskuratzen, bizikidetza-ohitura egokiak garatzeko, 
eraikina eraginkortasunez erabiltzeko eta bizi-ingurune osasungarriak sortzeko.

Birkokapenak: etxebizitza-aldaketak 

Pertsonen bizi-ibilbideak, beren proiektu pertsonalak etxebizitza-parke publikoan 
garatzen dituzten bitartean, ahalegin handia eskatzen digu etxebizitzak bertan bizi 
direnen gerora sortutako premietara egokitzeko, birkokatzeko jarduketa kopuru 
ikaragarria dakarren ibilbide bat ezarriz. 

2022an birkokatzeko eskaera hauek egin dira:

ARRAZOIA ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Etxebizitzaren tamaina 0 0 1

Baja BIZIGUNE programan 3 158 39

Ratioa: Pertsona-kop./m2 46 61 21

Birkokatze soziala 81 174 75

Larrialdietako birkokatzea 3 0 1

Bizigarritasunik eza 4 65 20

Guztira 182 458 157

2022an, birkokatzeko 797 eskaera kudeatu ditugu, eta, horietatik, izapidetutako 
%50 baino gehiago gauzatu dira.
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3.5.4.  Kudeaketa juridikoa eta laguntzeko lege- 
  euskarria
2022an egin dugun jarduera judiziala honako hau izan da:

2022an AURKEZTUTAKO 
ETXEGABETZE-DEMANDAK, 

ETXEBIZITZA-PARKEAREN 
ARABERA

LURRALDE HISTORIKOA

ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 40 27 4 9

Biziguneren parkea 52 6 31 15

Jaurlaritzaren parkea 38 9 15 14

DEMANDAK GUZTIRA 130 42 50 38

2022an EGINDAKO JAURTIKETAK
(2022an eta aurreko urteetan 

hasitako prozedurak)

LURRALDE HISTORIKOA
ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 18 12 3 3

Biziguneren parkea 26 4 17 5

Jaurlaritzaren parkea 17 3 10 4

JAURTIKETAK GUZTIRA 61 19 30 12

Komunitateen eremuan, 2022an, honako proiektu hauek landu dira: 

• Gaur egun, Eusko Jaurlaritzaren jabetzeko etxebizitzetan komunitateen  
 kuotak ordaintzeko sistematiko aldatzen ari gara. 108 sustapenetan egin  
 dugu aldaketa.  

• Jabetzaren % 100 duten erkidegoetan finka-administrazio zerbitzua  
 kontratatzeko lizitazioa egin dugu.  

• Galdara komunitarioen berokuntzako eta ur beroko sistemen kudeaketa  
 aztertzen hasi gara, eta hainbat alderdi landu ditugu, hala nola galdara  
 kolektiboei egindako ekarpen ekonomikoak, sistema kolektiboen prezioen  
 eta kostuen kalkulagailua egitea, galdara komunitarioen gas-horniduraren  
 ABT tarifetara aldatzea, etab. 

• Errentarien behar ekonomikoei buruz lan egiten duten hainbat taldetan  
 parte hartu dugu, etxebizitzetako energia-kostuari eta -kontsumoari  
 dagokienez. 

3.6. Komunitateen kudeaketa

Alokabide, etxebizitza-parkeen kudeaketan, 
316 sustapen baino gehiagotan dago.  
Alokabideren, Jaurlaritzaren eta beste parke batzuen etxebizitzak, BIZIGUNE progra-
mako etxebizitzak eta ASAP programa barne hartu gabe, jabeen edo auzokoen 683 
erkidego osatzen dituzte:  Alokabide (222), Eusko Jaurlaritza (422) eta beste batzuk/
udalak (29). 

432

119

400

100

200

50

0

0

222

63

29

36

Eusko Jaurlaritza

BIZKAIA

Alokabide

GIPUZKOA

Udalak

ARABA/ÁLAVA

Alokabidek parte hartzen duen komunitateen kopurua

Finka-administrazio kopurua

Gaur egun, Finka Administrazioetako 224 enpresarekin lan egiten dugu, komunitatea 
kudeatzen lagunduz eta informazioa bideratuz: Bizkaia (119), Gipuzkoa (63), Araba-
Álava (36). 

TIPOLOGÍA ZK.

MINIPICS: sustapena ematen laguntzea 7

PICS: krisi-egoeran dauden sustapenetan esku hartzea 7

ARRISKUAN DAUDEN SUSTAPENEN DIAGNOSTIKOA 24

BIZIKIDETZAKO GATAZKA-GORABEHERAK 169

Garbiketa eta tresnak eremu komunetan 36

Erabilera desegokiak 40

Zaratak 3

Elementu komuna legez kanpo okupatu izanaren zantzuak 15

Gatazkak dituzten garaje-partzelak 17

Zaborrak 23

Animaliak 5

Ekintza bandalikoak eta hondatzeak 24

Beste batzuk 6

Alokabiden diagnosi, akonpainamendu eta esku-hartze komunitarioko proiektuak 
garatzen ditugu, auzo-harremanen kudeaketa harmonikoan pertsonen autonomia 
bultzatzera bideratuak, pertsonak bizi diren ingurunean integratzea eta errotzea eta 
funtsezkoa den pertenentzia-sentimendua garatzea erraztuko duen sare-lana bult-
zatuz. 

Auzokideen auzokoen erkidegoaren benetako egoera ezagutzea, hura osatzen du-
ten pertsonen beharrak eta interesak identifikatzea eta erkideagoaren eraldaketako 
prozesu batean aktiboki parte har dezaten laguntzea, bizikidetza-klima positiboa 
sortzeko.
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3.7.1. Proiektu teknikoak 
Eraikuntza berriko aktiboak sartzeari dagokionez, etxebizitza-hornitzaile nagusiak 
VISESA eta Etxebizitza Sailburuordetza bera dira. Eta, zentzu horretan, lehenengo 
urratsa da proiektu teknikoen gure prozesuan izan daitezkeen aldaeren berrikuspen 
teknikoa eta azterketa egitea, Alokabideren esperientzia osoa emateko.

2022 ekitaldian berrikusi diren proiektuen kopurua, eta horiek etxebizitza baliokidea, 
honako hau izan da:

3.7.2. Sustapenak abian jartzea eta ematea
Prozesu horren helburua da Alokabidek erositako edo Jaurlaritzaren eta/edo 
hirugarrenen enkarguz gauzatutako sustapenak eman behar direnean kudeatzea 
eta antolatzea, lehen adjudikaziodunentzat prest egoteko.

Eraikin berriak dira, eta Alokabidek bere esperientzia guztia eskaintzen du, 
errentariak sartzean denak behar bezala funtziona dezan: komunitatea eratzea, 
instalazioen aurretiazko probak, horniduren kontratazioa, etxebizitzen berrikuspen 
teknikoa, hasierako salmenta osteko kudeaketa, etab.

2022an 4 sustapen abiarazi eta eman ditugu. Hau da, Alokabidek kudeatzen duen 
Jaurlaritzaren parkean 160 etxebizitza gehiago.

3.7. Aktibo higiezinen kudeaketa 

ALOKAIRU EUSKO 
JAURLARIRZA VISESA

PROIEKTU KOPURUA 2 1 14

ETXEBIZITZA KOPURUA 95 57 948

PARKEA SUSTATZAILEA
Lurralde 

historikoa
Sustapena

Emate-
data 

erreala

Etxebizitza 
kopurua

 ENERGIA-
KALIFIKAZIOA

JAUR HIRUGARRENA ARABA
LEGUTIANO 
42 (21 BN-2)

2022/11/13 21 B

JAUR HIRUGARRENA ARABA
LEGUTIANO 
42 (21 BN-1)

2022/11/13 21 B

JAUR JAURLARITZA BIZKAIA GETXO 91 2022/11/09 91 A

JAUR JAURLARITZA BIZKAIA
ABANTO 27 

(ADAS)
2022/09/29 27 A

GUZTIRA 160

3.7.3. Parkearen kontserbazio- eta jasangarritasun- 
zerbitzuak

Mantentze zuzentzailea eta prebentiboa

Alokabiden kudeaketa egokia egiten dugu etxebizitzak eta eraikinak mantentzeko, 
haien funtzionamendua optimizatzeko, ondarea babesteko, jarduketa zuzentzaileak 
ahalik eta gehien saihesteko eta erabiltzaileen erosotasuna bermatzeko.

Eraikinen mantentze-lanak

Alokabideren eraikinen mantentze prebentiboaren eta kontserbazioaren esparruan, 
2022an kudeatutako eraikinen ikuskapen teknikoen kanpainekin jarraitu dugu, 
eraikinen egoera kontrolatzeko eta aldian-aldian kontserbazio-jarduketak egiteko. 
Jarduera horiek, aktiboak konpondu eta kontserbatzeaz gain, garrantzi handia 
hartzen dute komunitateetan, eraikinen presentziari eta kontrolari dagokienez. 
2022ko ikuskapenak guztira, lurraldearen arabera, honako hauek izan dira:

Etxebizitzak mantentzea eta laguntza teknikoa

Alokairu publikoan kudeatzen diren etxebizitzen mantentze- eta kontserbazio-
lanetan oinarrizko bi ardatz daude:

Batetik, erabiltzaileek helarazten dizkiguten gorabehera teknikoei erreparatzen 
diegu eta kudeatzen ditugu. Mota guztietako gorabeherak, behar bezala koordinatuta, 
pertsona, konpontzaile eta zerbitzuen taldea eskatzen dutenak. Ildo horri eutsiz, 2022. 
urtean, 20.996 gorabehera teknikori erantzun zitzaion, eta tipologia errepikatuenak 
honako hauek izan ziren:

MANTENTZE-LANEN 
ADIERAZLEAK 2022. 
URTEA

ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

EKONOMIKOAK

Gastuak PREBENTIBOAK + 
SUSTATZAILEAK 709.403,99€ 387.820,07€  467.383,77€ 1.564.607,83€ 

Gastuak ZUZENTZAILEAK 288.381,00€   175.424,43€ 231.009,21€ 694.814,64€ 

Gastuak PREBENTIBOAK 421.022,99€  212.395,64€ 236.374,56€ 869.793,19€ 

Gastuak BARNEKO 
PREBENTIBOAK

14.590,00€ 14.960,00€ 14.980,00€ 44.530,00€ 

Ratioa ZUZENTZAILEAK/
PREBENTIBOAK

0,66  0,77  0,92  0,76  

EGINDAKO MANTENTZE-LANEN KOPURUA

ZUZENTZAILEAK 355 164 123 642

 PREBENTIBOAK 269 168 132 569

BARNEKO PREBENTIBOAK 79 86 82 247

Prebentibo eta zuzentzaileen 
arteko harremanaren % 

1,02 0,64 0,57 0,79

MANTENTZE-LANEN 
ADIERAZLEAK 2022. 
URTEA

ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

EIT gastua (Ikuskaritza)    120.617,32€ 34.413,10€ 21.301,76€ 176.332,18€ 

EIT kopurua -Sustapenak 16 14 16 46

Komunitate kudeaketa ALOKABIZI ekimenean ere lantzen dugu, ELKARREKIN 
BIZI ardatzean, ADMINISTRAZIO AURRERATUKO TALDEA lan-ildoa garatuz. Parte 
hartzen duen alokairuko parke publikoko finka-administrazioaren sistematikan jauzi 
kualitatibo bat emateko beharra identifikatu dugu, Eta zertan datza jauzi kualitatibo 
hori? Kudeaketa aurreratuko eredu bat egitea, errentarien, finka-administrazioen eta 
Alokabideren arteko harremana koordinatuko duen kudeaketa-eredu bat ezartzea 
helburu duena, hiru esparruetan eraginkortasun handiena lortuz eta garrantzitsuena 
dena, bizikidetza komunitarioaren eremutik sortzen diren gizarte-premiekin sinbiosi 
perfektua lortuz. Kudeaketa-eredu bat sortu nahi da, argia, zehatza, erabiltzaileak 
ulertzeko modukoa, eta, gainera, finka-administrazioek aplika dezaketena eta 
Alokabiderentzat eraginkorra izango dena, erabiltzailearentzat kostu txikiena izan 
dezan saiatuz, prozesuak garatuz eta kudeaketa digitalizatuz. 

Aktiboen mantentze-lanak (eraikinak eta etxebizitzak) bi alderdi ditu: alde batetik, 
Mantentze Zuzentzailea, parkearen kudeaketan gertatutako gorabeherak 
artatzen dituena eta konpontzeko modu erreaktiboan jarduten duena, bai ekintzak 
koordinatuz eta/edo konponduz; eta, bestetik, Mantentze Prebentiboa, Alokabidek 
diseinatutako Maisu Planaren arabera aktiboak aldizka ikuskatzen eta berrikusten 
dituena, arazoei/gorabeherei aurrea hartzeko. 

Mantentze Planaren urteko helburua prebentzioan gero eta gehiago gastatzea da 
eta zuzentzen gero eta gutxiago, bi kontzeptuen batuketa urtero aurrekoa baino 
txikiagoa izan dadin. Mantentze-lanen lehen helburua ekipoaren akatsen ondorioak 
saihestea edo arintzea da, eta gorabeherak prebenitzea horiek gertatu aurretik. 



  48   49

LLHH Doitzeko arrazoia Etxebizitza kop. GUZTIRA 

ARABA/ÁLAVA

Onarpena 8

267
Adjudikazioa 246

Itzulera 13

Sartzea 0

BIZKAIA

Onarpena 73

666
Adjudikazioa 403

Itzulera 190

Sartzea 0

GIPUZKOA

Onarpena 22

314
Adjudikazioa 247

Itzulera 45

Sartzea 0

Etxebizitzak doitzeari dagokion fluxua konstante mantentzen da kudeatzen ari diren 
etxebizitzen bolumen osoaren arabera. Kudeatzen ari diren 16.000 etxebizitzetarako, 
txandaketa (honako hauen ondorioz: birkokapenak, bajak, ez-berritzeak, etab.) % 2 
inguru dira, beraz, etengabe daude 329 etxebizitza doikuntza-prozesuan.

Era berean, 2022. urtean Alokabiden jarduera berri bat garatu dugu etxebizitzen 
jabeei berariazko laguntza teknikoa emateko, baldin eta bizigarritasun arazo larriak 
atzeman eta erakusten badituzte.

Parkea babestea

2022. urtean, Alokabiden parkea babesteko zerbitzu integrala kudeatu dugu. 
Jarduera honek egoera guztietan etxebizitzak babesten direla bermatzeko 
koordinazio bizia eskatzen du: kontratuak sinatu baino lehen arrotzen aurkako ateak 
kentzea, presaz jartzea, prebentzioz jartzea, etab. . 

Ekoizpena instalazio berriztagarrietan

2022an dagoeneko Alokabideren 81 sustapenetan energia berriztagarriak ditugu (8 
mikrokogeneraziokoak, 68 eguzki-termikoak eta 5 fotovoltaikoak). 

Urtero, modu eutsian, 1,4 eta 1,8 kWh bitarteko energia berriztagarriaren ekoizpenak 
lortzen ari gara, hau da, 110.000 eurotik gora aurrezten ari gara, hain zuzen ere, 451 
familiak egindako gastua.

Egindako esku-hartzeak ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

2022an arrotzen aurka 
instalatu ziren ateak 209 123 31 363

2022an arrotzen aurka 
kendu ziren ateak

118 44 33 195

3.7.4. Birgaitzea
Etxebizitza-parke publikoa birgaitzeko estrategia ZERO Planaren barruan sartzen da, 
eta berekin dakar Alokabidek kudeatutako eraikin publikoen zerrendan aztertutako 
hainbat neurri ezartzea, ingurumenarekin, osasunarekin eta erabiltzaileen 
asebetetzearekin lotutako baldintzak hobetuko dituzten efizientzia-, osasun- eta 
kudeaketa-erronka batzuk gainditzeko.

Estrategia horrek 30 urteko begirada du eta helburu orokorra da alokairu-parke 
publikoa deskarbonizatzea, zerora murriztuz igorpenak atmosferara. Arrazoiz 
aplikatzeko estrategia bat zehazteko, aztertu behar da eraikin bakoitzean zein 
konponbide aplikatu behar diren, nola gauzatuko diren eta zenbateko kostua izango 
duten. Horretarako, ZERO planeko ikerketa-ildoek kasu bakoitzean hartu beharreko 
neurriak aztertu eta zehaztu dituzte.

2022. urteari erreparatuz gero, irailean ORTUELLAn GOB-B043 sustapena oso-
osorik birgaitzeko lanekin hasi ginen. 8 etxebizitzako eraikia da, eta aurrekontua 
684.452,55 eurora iristen da. Honako ezaugarri hauek ditu:

• Irisgarritasuna: igogailua jartzea

• Eraginkortasun energetikoa: SATE estaldura fatxadan

• Jasangarritasuna:  eguzki-plaka fotovoltaikoak energia berriztagarriaren  
 ekarpena egiteko

• Osasuna: etxebizitza bakoitzean aireztapena jartzea

• Digitala: 2.0 mantentze-kudeaketarako sentsoreak

Aldi berean, 2022an, AMURRIOn GOB-A010 sustapena oso-osorik birgaitzeko 
proiektua kontratatu genuen. 21 etxebizitza dira 3 bloketan, eta gutxi gorabehera 2 
milioi euro baino gehiago inbertituko direla uste da.

Izenburua ARABA/
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA Guztira

Matxura orokorrak / gorabehera teknikoa 1.384 2.297 1.254 4.968

Etxetresna elektrikoen matxurak 826 995 705 2.527

Ezbeharrak 707 1103 559 2.370

Berogailuaren/EUSaren matxura 528 724 536 1.793

Hasierako gorabeheren idazkia 273 794 362 1.429

Aurretiazko txostena 103 864 264 1.231

Etxebizitzan doikuntzak egitea 252 638 300 1.190

Jabeentzako laguntza teknikoa 102 813 225 1.140

Fidantza suntsiaraztea 210 530 243 983

Uraren, argiaren, gasaren hornidurak 

(banakakoak)
172 443 236 853

Hezetasunak 173 324 155 653

Etxebizitzan erreforma egiteko eskaera 111 317 150 578

Etxebizitza hutsetan barneko jarduketak 195 116 47 361

Plagak 78 97 71 246

Etxebizitza itzultzean urritasunei  

buruzko idazkia
3 98 23 124

Bestalde, alokairuan jartzen dugu arrazoi desberdinak direla eta (errentarien bajak, 
beste toki batzuetan kokatzea, etxebizitza berriak gehitzea, kaleratzeak, hildakoak, 
ez berritzea), Alokabideren berezko jardueragatik hutsik gelditzen diren etxebizitzen 
multzoa eta betiere egin behar dira doikuntzak. 

Zentzu horretan, 2022. urtean guztira 1.247 etxebizitza doitu ditugu, eta guztira 
4.410.562,62 euro gastatu dira.
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3.8. Berrikuntza Alokabiden

Berrikuntza prozesu estrategikoa da 
Alokabiden. Esparru honetan 2022an, batez 
ere, Alokabizi ekimena   landu dugu, hain zuzen 
ere, zerbitzu publiko gisa gizarte-alokairuko 
etxebizitza babestuaren eredu bat. Gizarte-
alokairuko etxebizitza babestuaren parkeak 
ikuspegi berriztatzailearen, jasangarriaren eta 
gizarte-balioa sortzearen pean etorkizunari 
begiratzen dio.

Euskadiko gizarte-alokairuko etxebizitza babestuaren parkeak kontzeptuan, 
diseinuan eta teknika eta material berriak sartzean mende aldaketarekin  
etxebizitza babestuak izandako bilakaera deskribatzen du, bizitza eta forma  
emateko bizitzen jardun duten pertsonak eta familiak ahaztu gabe.

Bilakaera horrek higiezinaren kontzeptua baztertuta etxebizitza gizarte-ondasun 
gisa jotzeko borondate politikoari eskerrak eman behar dizkio, hala izan baita 
autogobernuaren ibilbide guztian. Konpromiso egonkorra da, eta puntu gorenera 
iritsi da Etxebizitzaren Legearekin. Lege horrek etxebizitza duina lortzea eskubide 
bihurtzen du.

Borondateari eutsiz, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura 
Zuzendariak 2017. urtean «Plan Zero Plana» izeneko plana bultzatu zuen. Ekimen 
aitzindaria zen gizarte-alokairuko etxebizitza babestuaren arloan lehendik zegoen 

parkearen etorkizuna eta klima-aldaketaren ereduaren aurrean kudeaketa-eredu 
berria aztertzeko. Bere helburua zen birgaitzea-eredu eta -konponbide berritzaileak 
garatzea, bereziki, energia birgaitzearen arloan, parkean globalean aplikatu ostean, 
eraikin birgaituen energia-kontsumoak ia nuluak izateko.

Lehenengo faseko (2017-2020) diagnostikoaren emaitzak erakutsi zuen hiru alderdi 
estrategikotan asko hobe daitekeela: eraikuntzaren, gizartearen eta kudeaketaren 
alderdiak eta, xede horrez, konponbideak eta alternatibak aurkitu behar direla, ez 
sektore publikoan bakarrik, bai eta, batez ere, sektore pribatuan ere.

Berrikuntzak «Zero Planaren» hesiak gainditzeko testuinguruan, 2021ean «Zero 
Plus» ekimena sortu zen. Helburu zuen gizarte alokairuko etxebizitza babestuan 
ikertu eta berritzea 2030eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren barruan 
Eusko Jaurlaritzaren lehentasunak gauzatzeko, besteak beste, klimaren ikuspegitik 
etxebizitza neutroa eta berdea, aro digitalera egokitutako etxebizitza eta 
etxebizitza pertsonen zerbitzura. 

Bestalde, oraingo «Alokabizi» esparru estrategikoa bultzatu du Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren Etxebizitza Sailburuordetzak 
eta Alokabide da buru. Esparru horrek pertsonei erreparatzen die, eta hurrengo 
hamarkadetan gizarte-alokairuko etxebizitza babestuan trantsizio hirukoitzaren 
erronkei aurre egiten die, baliabide publikoen erabilera egokia bermatzeko. Ikuspegi 
hirukoitza etxebizitza jasangarrian, digitalizazioan eta gizarteratzean oinarritzen 
da. Etxebizitzaren eredu berri bat definitzen da, inklusiboa eta jasangarria, ingurune 
sinboliko eta afektiboa eratzeko, pertsonari segurtasuna eta kidetasunaren zentzua 
emate aldera. 

Bizigarritasun-eredu berriak ahalbidetzen dituzten etxebizitzak bilatu nahi dira, 
zerbitzu publiko digitaletara konektatuta, haurren eta adinekoen zaintza partekatzeko 
aukera ematen dutenak, familia-kontziliazioa eta telelana errazago kudeatzeko eta 
kontzientziazio ekologiko handiagoa sustatzeko. Hala, erronka kolektiboei modu 
jasangarrian aurre egite aldera, gure ingurumen-ohituren eragina hobetzera eta 
gizarte-mentalitatea aldatzera iritsi nahi da. 

Alokabiziren bokazioa da sektorean aldaketaren kultura eta berrikuntza 
inplementatzeko orduan lidergo eredugarria aplikatzea. Horrenbestez, jarrerak aldatu 
behar dira eta pentsamoldeak nahiz egiteko moduak berriz orientatu ere bai. Garapen 

jasangarrirako helburuekin lerrokatuta, 2021-2023rako Etxebizitzaren Gida Planak 
eta 2022-2036rako Bizigarritasun eta Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren Dekretu 
berriak gizarte-alokairuko etxebizitza babestuaren eredu berrirantz eraikuntzaren 
eta birgaitzearen sektorean eraldaketa sustatu nahi du, eta ikuspegi berritzailea, 
jasangarria eta gizarte-balioa sortzen duena eman nahi dio, betiere pertsonen 
ongizatea eta pertsona horiekiko zerbitzua erdigunean jarrita. Aro jasangarri, digital 
eta inklusibo berriarekin bat datorren legatua etorkizuneko belaunaldientzat. 
Eraikinak eta pertsonak biodibertsitate-testuinguruan bateratuko ditu, eta elkarlan 
publiko-pribatuan balio-kalte bideragarriaren eraldaketa sistemikoan arituko da, 
etxebizitzak pertsonentzako garapen-aukera bihurtzeko. 

Eraldaketaren xedea da birgaitzea Alokabidek kudeatzen duen parkearen etengabeko 
moldapen teknologikoaren prozesuan sartzea, herritarrei ostatu duina emateko. Ildo 
horretatik, gizarte-funtzioaren ikuspegitik bizitokiaren eta etxebizitza eskuratzearen 
beharrak aseko dira, eta bizitokirako berdintasuna, eraikuntza-kalitatea eta ezaugarri 
funtzional eta espaziala bermatuko dira, hau da, birgaitzeko orduan, birgaitze 
konstruktiboa, teknologikoa eta soziala izango da. 

Horretarako, gizarte-alokairuko etxebizitza babestuaren eredu berri hau finkatzeko, 
eragile publiko-pribatuekin lankidetzan batera sortu dira 3 ardatz, 9 ildo eta 
27 ekintza estrategiko. 2021-2024 epealdian gutxi gorabehera 3.420.000 euro 
inbertituko dira guztira. Zenbateko horrekin eraginkortasun energetiko handiko 
etxebizitzak, adimendunak eta zerbitzu digitalei konektatutakoak sortuko dira, 
oraingo eta etorkizuneko gizarte-dibertsitatearen aurrean bizikidetza osasungarria 
sustatzeaz gain. 

Laburbilduz, 2020-2050 aldirako ibilbide irekia eta etengabe moldagarria, gizarte 
alokairuko etxebizitza babestuaren paradigma berriari erantzuteko.
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3.9. Kanpoko ekintza aipagarriak

2022an Alokabidek, arlo desberdinetatik, 
honako ekintza hauek gauzatu ditu:

Honako sari hauek jaso ditugu: 

“IKT EUSKADI” SARIAK, “Sociedad de la Información Digital” aldizkariak 
antolatutakoak, administrazio publikoetan aldaketa kudeatzearen kategorian, 
ZEROPLUS EKIMENAREN barruan “BIKIA: EUSKADIKO GIZARTE-LAGUNTZAKO 
ETXEBIZITZEN BIKI DIGITALA” proiektuari esker: Proiektuaren helburua da 
Euskadiko gizarte-laguntzako etxebizitzen biki digitala garatzea, hau da, 3Dn 
egindako maketa birtuala, etxebizitzan gertatzen den ikuspegi bateratua eta 
holistikoa izateko. Gainera, kudeaketaren erdian erabiltzailea jartzen du. 

Erakundean euskara sustatu eta kudeatzeagatik Alokabideri BIKAIN zilarrezko 
ziurtagiria entregatu eta aintzatestea .

Next Generation funtsetarako Euskadiko administrazio publikoetan IKTaren 
lehentasunak eta SOCINFO DIGITAL “IKT EUSKADI” sariak entregatzea.

Alokabideko langileek honako foro, feria eta biltzar hauetan parte hartu dute:

Madrilgo REBUILD 2022 Ferian solaskidea, DESKARBONIZAZIOAN 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN AITZINDARIAK saioaren barruan, Eusko 
Jaurlaritzaren eta Etxebizitza Sailburuordetzaren izenean, beste autonomia 
erkidego batzuekin batera, hala nola Valentziakoa, Balearretakoa eta Madrilgoa. 
Hitzaldiaren helburua izan zen 2050erako gizarte-alokairuko parke publikoari 
dagokion deskarbonizazioaren estrategia azaltzea ZERO PLANA baliatzeari 
esker.

Valladoliden ARKITEKTURA, INGENIARITZA, OSASUN ETA ONGIZATEARI buruzko 
LIFE HABITAT NAZIOARTEKO BILTZARREAN solaskide. Biltzarraren helburua 
da habitataren, osasunaren eta zaintzen sektoreen artean eztabaida sustatzea 

pertsonen osasunean eta ongizatean funtsatuta dauden inguruneen eragina 
lantzeko. Aurtengo edizioak, hirugarrenak biltzarraren ibilbidean, hiri eta gune 
ertainei erreparatzen die. Gizarte-alokairuko parke publikoan aplikatzen diren 
osasun-irizpideei buruzko ALOKABIDEren eta, bide batez, EJren esperientzia 
azaldu dugu.

Donostian ERAIKUNEk antolatu zuen BIRZIRKULATZEA “Birgaitze Zirkularreko 
proiektuak bultzatzeko lankidetza-sareak garatzea” hitzaldian solaskide. 
ITURRITXU pilotuan IRIZPIDE BERRITZAILEAK erabili dituen lehenengo birgaitze-
kasu praktikoa azaldu dugu.

Europako Batzordea hiri-ingurunearen erresilientzia eta egokitzapenaren 
gaineko azterlana egiten ari da. Bruselako aholkularitza-konpainia baten 
ardurapean dago. Berriki, elkarrizketa bat egin digute, eta ZERO PLUS PLANA 
kontatu diegu. Interes handia azaldu dute azterlanean sartzeko. BIKIAren (Biki 
Digitala) azterketa-kasua gehituko da.

Bilboko Euskalduna Jauregian Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala sinatzea.

Enpresa publikoan hautaketa-prozesuak digitalizatuz. Alokabideren kasua. 
Savia web-mintegia.

Gainera, Europako honako proiektu hauetan parte hartu da:

- HAPPENING PROIEKTUA

- EPC-RECAST

- FUENTE PROIEKTUA / HORIZON-CL5-2021-D4-02-01: GREEN BUILDING COUNCIL. 

- SMARTECH PROIEKTUA

- SMART COMUNITIES

- PUE2020 EHU

- HOUSING EUROPE / MATRICS

Eta, azkenik, azpimarratu behar da Alokabideko langile batzuk irakasle- eta 
solaskide-lanetan aritu direla honako hauetan:

UPV/EHUko UDAKO IKASTAROAK Bilbon; partaidetza eta azalpena kudeatzen 
dugun etxebizitza-parke publikoa birgaitzeko metodologian eta programazioan 
oinarritu da.

ETXEBIZITZA PUBLIKOAREN 2. MASTERRA 2022, UPV/EHUk antolatutakoa; 
alokairuko parke publikoa mantentzea, etxebizitzak kudeatzea, Alokabideren 
proiektuak eta berrikuntza: Zero plana eta parkearen gizarte-kudeaketa.

Alokabizi JASANGARRIA

Eredu jasangarriagorantz

A ildoa. ETXEBIZITZA BIZIGARRIA

B ildoa. ETXEBIZITZA JASANGARRIA

C ildoa. ETXEBIZITZA ERAGINKORRA

Alokabizi DIGITALA

Eredu digitalagorantz

D ildoa. ETXEBIZITZA DIGITALA

E ildoa. KONEKTATUTAKO ETXEBIZITZA

F ildoa. ETXEBIZITZAREN ATARIA

Alokabizi SOZIALA

Eredu sozialagorantz

G ildoa. ETXEBIZITZA SEGURUA

H ildoa. BIDEZKO ETXEBIZITZA

I ildoa. ETXEBIZITZA INKLUSIBOA

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1. 
ardatza

3. 
ardatza

2. 
ardatza
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4.1. Kudeaketa ekonomiko-finantzarioa 4.2. Kontratazioa 

Alokabideko kudeaketa ekonomiko-
finantzarioaren prozesuak helburu du 
politika eta estrategia babesteko baliabide 
ekonomiko-finantzarioen erabilera eta 
errendimendua optimizatzea, betiere 
indarreko legediari erreparatuta eta behar 
bezala kontrolatzeko nahiz erabakiak 
hartzeko informazio operatibo eta zehatza 
erraztuta. Jarduera nagusietako batzuk dira 
aurrekontuak, dirulaguntzak, auditoretzak 
edo fakturazioa kudeatzea.

Alokabide SA sozietate publikoa sortu 
eta partaidetzak eskuratzeko Euskadiko  
Autonomia Erkidegoari emandako baimenari 
buruzko martxoaren 29ko 65/2011  
Dekretuaren    bidez, Alokabidek    merkataritza-
sozietate publiko anonimoaren izaera lortu 
du, eta bazkide bakarra Euskadiko Autonomia 
Erkidegoa da (1. artikulua). Hala, Etxebizitza 
Sailari atxiki zaio.

Alokabide Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren bitarteko 
propio pertsonifikatua denez, mandatuaren bitartez alokairuaren erregimenean 
EAEko Administrazioko etxebizitzen kudeaketa esleituta du, bai eta Etxebizitza 
Hutsen Programaren barruan daudenena ere, zuzkidura-bizitokiekin batera.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Lege berria aplikatze aldera, Alokabidek, 
adjudikazio-boterea duen zuzenbide pribatuko pertsona juridikoa den neurrian, 
aplikazioko araudia kontuan hartu behar du erakunde publiko gisa kontratu-jarduera 
kudeatzeko orduan, hau da, publikotasunaren, tratu berdinaren eta lehiaren 
printzipioak izango dira nagusi. 

Gardentasun handiagoari eta zerbitzu hobeari begira, Alokabideko barne-
kontratazioaren prozesua indartu dugu, jarduera gehitu den neurrian eta 2021-
2023rako Gida Planaren helburuak betetze aldera, gehiago kontrolatzeko eta 
beharrak justifikatzeko. Batetik, informazio-teknologian inbertsioa handitu dugu 
eta, bestetik, barne sozializazioa areagotu da, erosketa guztietan kontratazio 
publikoaren araudia zorrozki bete dadin. 

Publikotasunaren printzipioarekin bat etorriz, 2018ko martxoan indarrean sartu 
zen Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen 63.4 artikuluaren babesean, 
hiru hilean behin kontratu txiki guztien informazioa argitaratu dugu Euskadiko 
Kontratazio Publikoaren Plataforman, Kontratatzailearen Profilean, kontratazio-
organoak baliozkotu ondoren. 

KONTRATU TXIKIAK MOTA

URTEA Obra Zerbitzua Hornidura Guztira, 
orokorrean

2021 31 4 35

2022 13 1 14

LIZITAZIOA MOTA

URTEA Zerbitzua Hornidura Obrak Guztira, 
orokorrean

2021 23 1 24

2022 23 2 1 26

Gainerako kontratazioei dagokienez, prozedura ireki edo mugatuarekin bat kontrata-
zioaren prezioaren eta xedearen eta adjudikazio-moten arabera, datu hauek aurkeztu 
dira Alokabidek izapidetutako kontratazioen bolumenari begira:

LIZITAZIOA MOTA

URTEA Esparru 
akordioa

Prozed. 
irekia

Publizi-
taterik 
gabeko 
prozed. 

negozia-
tua

Prozed. 
mugatua

Prozed. 
sinplifi-
katua

Oso 
prozed. 
sinplifi-
katua

Gorde-
tako kon-

tratua

Guztira 
oroko-
rrean

2021 18 1  3 2 24

2022 20 3 2 1 26

Kontratazio horiek guztiak Kontratatzailearen Profileko iragarki bidez lizitazioan jarri 
eta argitaratu dira (publizitaterik gabeko prozedura negoziatuan izan ezik), SPKLaren 
63.3 artikuluan eskatutako informazioarekin, eta beti bermatu dira publikotasuna 
eta gardentasuna. Lizitazio-plataforma elektronikoaren (*) bidez lizitatu dira, eta, oro 
har, “kalitate-prezio onena” eta loteetan banatzeko betebeharra irizpideak bete dira. 
Azkenik, kontratuen formalizazioa Revascon erregistroan jaso da, eta eskuragarri 
daude publikoarentzat. 

*Kontratatzailearen profilaren plataforma berritu egin zen 2021eko ekainean, eta 
profilean argitaratzen zen guztia eta lizitazioen kudeaketa plataforma berriaren 
esku gelditu ziren egun horretatik aurrera. 
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4.3. Prozesu bakoitzaren kudeaketa eta  
 etengabeko hobekuntza
2022. urtean, Alokabideko prozesuen mapa berria definitzeko lanean aritu gara,  
eta definituta dauden prozesu guztiak aztertzeari eta ikuskatzeari ekin diogu.  
Oraingo mapak egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuten die, eta prozesu 
guztietan sakondu eta hobetzeko oinarria da.

Prozesuen mapak prozesu estrategikoak, operatiboak eta babesari buruzkoak 
desberdintzen ditu. Operatiboen barruan, etxebizitzen parkean oinarritutako 
prozesuak eta bezeroentzako prozesuak (errentaria, jabea eta laguntza-hartzailea) 
bereizten ditugu, bezeroa erdian jartzearen filosofiari eusten baitzaio. Hona hemen 
oraingo prozesuen mapa:

2022ko maiatzaz geroztik, kudeaketa aurreratuaren sistema Alokabideren barnean 
jarraitu eta koordinatu dugu, eta gure gain hartu dugu prozesu bakoitzaren 
kudeaketa nahiz etengabeko hobekuntza. Horretarako, antolaketa-taldeko 
pertsonak trebatuta daude, eta jabeek nahiz prozesu-taldeek parte hartu eta 
laguntzen dute.

Era berean, beste urte batez Alokabidek kanpoko auditoretzak gainditu ditu, eta 
kudeaketa-sistemetako ISO arauetan oinarritutako ziurtagiriak mantendu dira: ISO 
9001 (Kalitatea) eta ISO 14001 (Ingurumena).

Bestalde, Kudeaketa Batzordea sortu dugu, hiru hilean behin zuzendaritza-taldeak 
eta antolaketa-taldeak parte hartzeko kudeaketa-sistemaren funtzionamendua 
jarraitzen: Alokabideko zerbitzuen plangintza, gauzatze-maila, ebaluazioa eta 
kalitatearen hobekuntza, bai eta prozesuak hobetzen jarraitzea ere.

4.4. Informazio-sistemak 4.5. Zerbitzu orokorrak

Informazio-sistemen ikuspegitik, 2022. 
urtean, erronka nagusi bat izan da dauden 
sistemen eta ezarri diren tresna berrien 
arteko integrazio sendoa mantentzea, 
informazioaren segurtasuna eta osotasuna 
zaintzeaz gain.
Alokabideren informazio-sistema estrategikoei dagokienez, hala nola Navision (ERP) 
eta Salesforce (CRM), Alokabideren beharrak kontuan hartuta funtzionaltasunak 
gehitzen jarraitu dira, zerbitzua hobetzeko.

Horrez gain, Alokabidek lanari eutsi dio Power BI tresnapean adierazleak egonkortu 
eta baliozkotzeko. Aplikazio hori datuak ustiatzeko eta aginte-koadroak sortzeko 
da. Hala, etengabeko jarraipena egin daiteke, eta behar izanez gero, erabaki egokiak 
hartu daitezke.

2022an zehar, egun esku artean dugun proiektu handi batean lanean jarraitu dugu, 
hain zuzen ere, gure IT zerbitzu guztiak EJIEra eramatea. Ekimen horrek arduraldi 
eta ahalegin handiak eskatzen dizkigu.  Esparru honen barruan bi mugarri handi 
izan dira, batetik Alokabideren Intranet berria ezartzea eta, bestetik, dokumentazioa 
cloud plataformetara migratzea. 

Bestalde, Alokabiden elkarreragingarritasunaren eremuan zenbait ekimenetan 
murgilduta gaude nahasitako prozesuak hobetzeko eta zerbitzuak informazioa 
trukatu eta behar duenean arinagoak izateko.

Azkenik, Alokabidek Correosen bitartez zorra ordaintzeko bidea finkatu du, bezeroek 
ordaintzeke dituzten ordainagiriak erakunde horren bidez ordaindu ahal izateko.

2022ko otsailean Errusiak Ukraina inbaditu 
zuenean, azken hamarkadetan ezagutzen ez 
zen krisi energetikoa abiarazi zen. 
EBk Errusia zehapenekin zigortzea erabaki zuen, eta lehengaien prezioa, hala nola 
petrolioarena eta gasarena, modu esponentzialean igo zen. 
Horregatik, EBk Europako Energia Aurrezkiari buruzko Plana adostu eta martxan 
jarri zuen. Hala, estatu-mailan, 14/2022 Errege Lege-dekretua onetsi zen, eta 29. 
artikuluan “Klimatizazioan energia aurreztu eta kudeatzeko txoke-plana” zehazten 
du. Irizpide horiek aintzat hartuta, udaren ondoren, plana Alokabideren bulego 
guztietan inplementatu dugu.

Segurtasunaren eta osasunaren arloan beste lehentasun bat dago, instalazioak 
oraingo beharretara egokitzea eta ergonomiaren eremuan gero eta zorrotzagoak 
diren eskeei erantzutea, alegia. Horregatik, 2022. urtean bezeroari arreta emateko 
bulegoak zerbitzuaren beharretara moldatzen jarraitu ditugu.

Are gehiago, 2022. urtean entxufa daitezkeen auto hibridoen poola gehitu dugu, 
eta Zero Igorpen ingurumen-bereizgarria dute. Ontzidiarekin batera, erakundeko 
bulegoetan tokiko karga-puntuak ipini dira.

Gipuzkoako herritarren arretarako lurralde-bulegoa handitu behar denez, proiektua 
garatzen hasi gara, eta etorkizuneko lokala egokitzeko obrei ekin diegu, betiere 
herritarren beharrak eta erakundeak berak kudeatzeko eta antolatzeko behar 
dituenak kontuan hartuta.
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05 ESKER ONAK
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Gure esker onak Iñaki Arriolaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailari eta Alokabideko nahiz beste arlo askotako pertsonei (hornitzaileak, 
laguntzaileak, bezeroak, gizartea…), beren lanarekin etxebizitza duina 
eskuratzea ahalbidetzen dutelako. Helburua da gure garapen pertsonalerako 
eta bizi-garapenerako aukera bihurtzea eta, horretarako, integrazioaren eta 
kidetasunaren sentimendua bultzatzea, Euskadiko trantsizio hirukoitzera 
(energia-ingurumena, teknologia-digitala eta demografia-gizartea) iristeko 
erronka handiaz ahaztu gabe. Horrez gain, Gaztelagun programaren bidez ez 
dira gure gazteak atzean utzi nahi. 

Eskerrik asko guztioi 2022. urtean erakutsi duzuen konpromisoagatik, 
arduraldiagatik, inplikazioagatik, koordinazioagatik eta pazientziagatik, bai 
eta aurkeztu dituzuen iradokizunengatik, kexengatik eta esker onengatik ere, 
lagungarriak izan baitira alokairu publikoko zerbitzu bat emateko erronka 
handiari aurre egiteko; horiei guztiei esker, zerbitzua kalitatezkoa, gertukoa 
eta arrazoizkoa da gure Autonomia Erkidegoan.

Patricia Ainhoa Val Hevia
Alokabideko zuzendari nagusia


