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1. SARRERA 
 
 
1.1. ARDURADUN NAGUSIAREN ADIERAZPENA 
 
 

Alokabidetik gizarte guztiarentzat jartzen dugu eskuragarri geure Iraunkortasun Txostena. Global Reporting 
Initiative deritzonaren nazioarteko estandarrei jarraituz idatzi da, eta horrek gure sektoreko eta jarduerako 
erakunde aitzindaritzat finkatzen gaitu, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen alorretan aurrera 
eramaten ditugunak komunikatzeko gure antolakundeak bere gain hartzen duen konpromisoaren aldetik. 
 

Global Reporting Initiative (GRI) irabazi-asmorik gabeko erakundea da, iraunkortasun-txostenak osatzeko 
orientabidea ematen duena. Aldian behin, “Iraunkortasun-txostenak egiteko gida” argitaratzen du, eta mundu 
guztiko antolakundeek halako txostenak taxutzeko erabiltzen duten erreferentzia nagusietako bat da. 
 

Alokabiden, agerian utzi nahi dugu garbitasunarekin dugun konpromisoa, 2011ko, 2012ko eta 2013ko 
ekitaldietan izan ditugun lorpenak jakinaraziz, hurrengo urteetarako ezarritako helburu eta jomugekin batera. 
 

2014rako eta hurrengo urteetarako erronkak azken urteetan izan den koiuntura ekonomiko eta sozialak 
ezartzen ditu; izan ere, koiuntura horrek zuzen-zuzenean eragin dio gure eraginari. Hori dela eta, Alokabiden 
ondorengo ardatz estrategikoak planteatzen ditugu, horiekin lortu nahi ditugunekin batera:  
 

A taula. Ardatz estrategikoak - 2013-2016. 
1. 

ardatza 
Alokairuko etxebizitzen beharrari erantzutea, gizarte-kohesioaren mesedetan. 

Ardatz honen bidez Alokabideren jardueraren erdigunea bete nahi da, alokairu babestuko etxebizitzak 
eskuragarri jarriz, eskarien beharretarako egokituta eta parkearen behar bezalako tamainari eutsita; 
horretarako, eragile publiko eta pribatuekin batera lan egingo da, eta, edonola ere, parkearen funtzio 
sozialari emango zaio lehentasuna. 

2. 
ardatza 

Hutsik dauden etxebizitzak mobiliza daitezen bultzatzea. 

Ardatz honekin islatu nahi da zer garrantzi eman nahi dion Alokabidek hutsik dauden etxebizitzak 
erabiltzeari, EAEn etxebizitza batean sartu ahal izatea errazteko baliabide egoki gisa, egun dauden 
produktuak hobetuz eta hutsik dauden etxebizitzak erakartzeko produktu berriak sortuz. 

3. 
ardatza 

Alokabide sozietate publiko eraginkor eta iraunkor gisa garatzea. 

Ardatz honekin Alokabidek duen zerbitzu publikoko bokazioa erakusten da, bezeroen kudeaketa 
eraginkorra duen, finantzazko iraunkortasuna bermatzen duen eta antolakundeko pertsonak funtsezko 
ardatz gisa garatzen dituen eredu batez baliatuz, Alokabidek aurrean dituen erronkei erantzuteko. 

4. 
ardatza 

Alokabidek gizarteari egiten dion ekarpenaren balioa nabarmentzea. 

Bukatzeko, azken ardatz honen xedea da Alokabideren jarduerak EAEko herritarrei egiten dien 
ekarpenaren balioa, bai eta gizarte-ardura korporatiboarekin duen konpromisoa ere, agerian uztea. 

Iturria: Alokabide 

 

Laburbilduz, Alokabiden aurrera egiten jarraitu nahi dugu gizarte-ardura kudeatzeko eredu jakin batean, 
alegia, gure lidergo-kokapenari eusteko moduko eta gure gizartearen beharrizanei erantzuteko moduko eredu 
batean, gure etxebizitza-parkearen alderdi sozialari lehentasuna emanez eta parke horren iraunkortasuna 
bermatuz, ekonomiari zein ingurumenari begira. 
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Tresna-sozietatea eta zerbitzu teknikoko sozietatea garen aldetik, geure parkeko etxebizitzak nahiz 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Euskadiko zenbait udalen etxebizitzak kudeatzen ditugu. Era 
berean, gure ardura da Bizigune programa kudeatzea; hain zuzen, programa horren helburua da hutsik 
dauden jabetza partikularreko etxebizitzak erakartzea, alokairu publikoan eskaintzeko, Eusko Jaurlaritzaren 
bermearekin.  
 

Alokabide, era berean, alokairu-merkatu librean bitartekaritza egiteko ASAP programako laguntzailea 
da. Programa horrekin, merkatua arinagoa izan dadin lortu nahi da, berme handiagoak eskainiz hala 
etxejabeei nola maizterrei.  
 

Horrela, Alokabide ezinbesteko tresna bilakatu gara Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-politikan, krisi 
ekonomikoko egoera honetan bereziki. Krisi hori zailtasun latzeko egoera batera eramaten ari da Euskadiko 
herritar asko, baita duela urte batzuk halako egoerara lerra zitezkeenik pentsatu ere egiten ez zuten 
pertsona asko ere. 
 

Egoera zail horrek, hain zuzen, akuilatu egiten gaitu kolektibo horien eskaera eta beharrizanei are arin 
eta bizkorrago erantzuteko. Gure aburuz, une honetan eta lehentasunez, etxebizitza-politikek gizarte-
larrialdiez arduratzea izan behar dute xede, halako politikak eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-parkea 
nagusiki alokairu sozialera bideratuz. 
 

Sinetsirik gaude alokairua dela erarik bidezkoena etxebizitza publikoa esleitzeko, eta instantzia eta 
botere publikoetatik bermatu nahi dugu herritar guztiek etxebizitza duin bat izateko aukera izan dezaten. 
 

Izan daitezen lerro hauek, gainera, eskerrak emateko bidea, Alokabiden egunero egiten duten lanarekin, 
gure erakundea eraginkortasun eta sendotasunezko erreferente izan dadin laguntzen duten pertsonei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irune Berasaluze Lazkano 
Alokabideko zuzendari nagusia 
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1.2. GURE LEHEN IRAUNKORTASUN TXOSTENA 
 

Txosten hau 2014ko ekitaldian egin eta aurkeztu da, eta Iraunkortasun Gidak egiteko GRI- Global 
Reporting Iniciative 3.1 gidak proposatzen dituen gomendioei nahiz eraikuntza eta higiezinei dagokien 
sektore-gehigarriari jarraituz osatu da. Horretarako, adierazle nagusi eta osagarriei buruzko informazioa 
eman da, informazio hori ez dagoenean edo antolakundea-mota honi aplikatzen ez zaionean beharrezko 
justifikazioa erantsita. 
 

Alokabidek egiten duen lehen iraunkortasun-txostena denez, 2014ko ekitaldiaren aurreko beste ekitaldi 
batzuetako datuak eta informazioa ere gehitu da, enpresaren ibilbidea eta haren emaitzen joera hobeto 
ulertzen lagun dezaten. 
 

Agiri orekatu eta arrazoizko bat, Alokabideren jardueraren informazio adierazgarri guztia barne hartzen 
duena, osatze aldera, GRIren gidan ezartzen diren printzipio guztiei jarraituz idatzi dugu txosten hau: 

 
 Materialtasuna. Txosten honetan ematen den informazioak G3.1 gidan eta eraikuntza eta higiezinei 

dagokien sektore-gehigarrian azaltzen diren adierazle guztiak jasotzen ditu. Materialtasuna ezarri da 
gure jardueraren azterketa, interes-taldeentzat duen garrantzia eta ingurunearekiko interakzioa 
aintzat hartuz, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren alorretako eragin adierazgarrienak 
islatuta.  

 
 Interes-taldeen parte-hartzea: Alokabiden, txosten honen bidez identifikaturiko interes-talde guztien 

informazio-beharrei erantzun nahi zaie; hain zuzen ere, antolakundeak halakoekin egoten da 
etengabeko harremanetan, haien espektatiba eta interesen berri izatearren. 

 
 Iraunkortasunezko testuingurua: Txosten honen helburua da iraunkortasunaren hiru dimentsioetako 

bakoitzean aurrera eramaten dugun jarduera jasotzea: ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren 
dimentsio edo alderdietan, alegia, sektorean eta eskualdean iraunkortasunaren aldetik dagoen 
egoeraren aldean. 

 
 Osotasuna. Argitalpenak behar besteko adierazle eta alderdi materialak barne hartzen ditu 

zehaztasunez, eragin adierazgarriak islatzeko, gizartearen, ekonomiaren zein ingurumenaren 
arlokoetakoak, interes-taldeek 2011. urtetik 2013. urtera aurrera eraman dugun jarduera ebaluatu 
ahal izan dezaten. 

 
 Oreka: Txostenean alderdi positibo nahiz negatiboak islatzen dira, gure jarduera orokorraren 

arrazoizko balioztapena egin dadin ahalbidetzeko. 
 
 Konparagarritasuna. Zabaltzen den informazioa denboran zehar izan dugun bilakaeraren 

konparazioa eta analisia errazteko moduko formatu batean aurkezten da. Aldien arteko aldakuntza 
adierazgarriak identifikatu eta azaldu egiten dira. 

 
 Estaldura. Txostenaren estalduran, alokatutako instalazioak, azpikontrataturiko jarduerak eta txosten 

honen konparagarritasunean eragina izan dezaketen beste entitate batzuk barne hartu dira. 
 
 Zehaztasuna eta argitasuna. Ematen den informazioa zehatza eta xehea da, interes-taldeek gure 

jarduera hobeto balioztatu ahal izan dezaten. 
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 Fidagarritasuna. Ez da egin lehen txosten honen kanpo-egiaztapenik, eta argitaratzen den hurrengo 

txostenetik aurrera kanpo-egiaztapen independentea egiteko konpromisoa ezartzen da. 4.1.3. 
ataleko datuak baino ez daude egiaztatuta, ikuskaturiko urteko kontuen txostenetatik atera dira-eta. 

 
 Datuen informazio-iturria. Adierazleen jatorri edo iturria azaldutako taula bakoitzean adierazten 

dira, iraunkortasun-txosten honetan. Datuetan ezin identifika daitekeen zenbatespenik eta kalkulurik 
ez da aurkezten. 

 
 
Txosten honen “aplikazio-maila” delakoa erabilitako oinarrizko edukien kopuru eta atalei dagokie. 

Iraunkortasun-txostenak egiteko GRI gidaren arabera, txosten honen aplikazio-maila A da, antolakundearen 
profilari buruzko informazio zabala eta adierazle ugariri buruzko nahiz halakoak neurtzeko eta kudeatzeko 
moduari buruzko informazioa barne hartzen duelako.  
 

Aplikazio-maila hori kanpo-entitate batek kontrastatu du, baina ez du egiaztatu. Txosten honen azken 
helburua da antolakundean azken urteetan egin diren aurrerapenei buruzko informazioa ematea, 
iraunkortasunari dagokionez, baina badago konpromisoa gizarte-ardura korporatiboan are gehiago 
sakontzeko, hurrengo txostenei begira; horregatik, ez da egiaztatu txostena.  

 
 

B taula. Aplikazio-mailen taula. 

 
Txostenaren 

aplikazio-maila C C+ B B+ A A+ 

O
in

ar
ri

zk
o

 e
d

u
ki

ak
 

Profilari buruzko 
informazioa G3ren 

arabera 
(Produktua) 

Hauei buruzko 
informazioa:  
1.1 
2.1 – 2.10 
3.1 -3.8, 3.10 – 3.12 
4.1 – 4.4., 4.14 – 4.15 

Tx
o

st
en

ar
en

 k
an

p
o

-e
gi

az
ta

p
en

a 

C mailan zerrendaturiko 
irizpide guztiei buruzko 
informazioa, bai eta hauei 
buruzkoa ere: 
1.2 
3.9, 3.13 
4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17 

Tx
o

st
en

ar
en

 k
an

p
o

-e
gi

az
ta

p
en

a 

B mailarako eskatzen 
diren berberak 
 

Tx
o

st
en

ar
en

 k
an

p
o

-e
gi

az
ta

p
en

a 
Kudeaketaren 

Ikuspuntuari buruzko 
informazioa G3ren 

arabera 
(Produktua) 

Ez da beharrezkoa 

Kudeaketaren Ikuspuntuari 
buruzko informazioa 
adierazle-kategoria 
bakoitzerako 

Kudeaketaren 
Ikuspuntuari buruzko 
informazioa adierazle-
kategoria bakoitzerako 

Jarduera-adierazleak 
G3ren arabera & 

Sektore-gehigarrietako 
Jarduera-adierazleak 

(Produktua) 

Gutxienez 10 Jarduera-
adierazleri buruzko 
informazioa, eta 
gutxienez dimentsio 
bakoitzetik bati buruz: 
Ekonomikoa, Soziala eta 
Ingurumen-dimentsioa. 

Gutxienez 20 Jarduera-
adierazleri buruzko 
informazioa, eta gutxienez 
dimentsio bakoitzetik bati 
buruz: Ekonomikoa, Soziala, 
Ingurumen-dimentsioa, Giza 
Eskubideak, Lan-praktikak, 
Sozietatea, Produktuen 
gaineko Erantzukizuna. 

Adierazle bakoitzari 
buruzko eta Sektore-
gehigarrietako 
adierazleei buruzko 
informazioa, 
materialtasun-
printzipioaren ildotik, 
edo a) adierazleari 
buruzko informazioa 
emanez, edo b) ez 
agertzeko arrazoia 
emanez. 

Iturria: iraunkortasun-txostenak egiteko gida. GRIren aplikazio-mailak. 3.1. bertsioa. 
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Txostenaren irismenari dagokionez, aditzera ematen ditugun datuak azken hiru ekitaldietakoak dira. 

Datuok Alokabideren jarduera osoa hartzen dute, bulegoetako administrazio-jardueratik hasita, 
etxebizitzetan eta eraikinetan egiten diren mantentze-lanen jardueraraino. Hala ere, ez dira kontuan hartu 
hornitzaileen datuak, kasu akotan lortzen zailak izaten direlako. Txosten honetan ageri diren datuak 
Alokabiden lortu dira; autonomia-erkidegoko datuen kasuan, Etxebide izan da iturria, edo Eusko 
Jaurlaritzaren datu baseak.  

 
Gure konpromisoa da honelako txosten bat bi urtean behin egitea (lehen seihilekoan), gure interes-

taldeentzat interesgarria den informazioa emanda, gizarteak bai gure kudeaketa bai berarekin dugun 
konpromisoa balioztatu ahal izan dezan. 
 

Alokabideren webgunean egongo da eskuragarri. (www.alokabide.euskadi.eus) 
 
 

http://www.alokabide.euskadi.eus/
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2. ANTOLAKUNDEAREN PROFILA 
 
2.1. ALOKABIDEREN AURKEZPENA 
 

Alokabide sozietate publiko bat gara eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
atxikita gaude. Alokabideren eraketa Eusko Jaurlaritzak alokairuko etxebizitzak, gizarte-etxebizitzen 
modalitatean bereziki, sustatzeko eginiko apustu tinkoaren esparruan kokatzen da. Horrela, uneko 
bertako eskariari erantzuteaz gain, sustapen publikoko etxebizitza-parkean txandakatzea egon dadin 
bultzatzen da, etxebizitzon bizitza baliagarrian pertsona-kopuru handiagoak erabil ditzan lortuta. 
 

Alokabide, SA 2000. urteko martxoan sortu zen, 2.000 milioi pezetako kapital batekin. Visesa sozietate 
publikoak kapitalaren %50 jarri zuen, eta beste %50 EAEko aurrezki-kutxek (BBK, Kutxa eta Vital Kutxa), 
Euskadiko Kutxarekin batera. 
 

Eusko Jaurlaritzak, 2011ko martxoaren 29an, BBK, Kutxa, Vital Kutxa eta Euskadiko Kutxa aurrezki-
kutxen nahiz Visesaren akzioak eskuratzea erabaki zuen, eta sozietate publiko bat sortzea, merkataritzakoa 
eta anonimoa, eratzeko orduan bazkide bakartzat Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa izan zuena. 
Ondare-eragiketa horren bidez, Eusko Jaurlaritza alokairu publikorako gizarte etxebizitza guztien zein 
Alokabideren beraren jabe esklusibo bilakatu zen. Sustapen propioak eta kudeatzen ditugun gainerako 
etxebizitzak baturik, gau egun ia 12.000 etxebizitza ditugu alokairu sozialerako esleiturik. 
 

Gure jarduerak alokairuen kudeaketa bizkortzea ahalbidetzen du, eta pertsonei haien etxebizitzekin 
lotura duten izapide guztiak errazago bihurtzea, tratu pertsonala eta hurbila emanez, Alokabideren parkeko 
etxebizitzak ez ezik, jabetza pribatuko hainbat etxebizitza ere kudeatuz, etxebizitza hutsak deritzenak, 
alegia, Bizigune programaren eta ASAP bitartekaritza-programaren bidez. 
 

Zerbitzu horiekin guztiekin, Alokabidetik EAEko pertsona guztiei alokairu eskuragarriko etxebizitza 
batean bizitzeko aukera eskaini nahi diegu, kalitatea ere ahalik eta gehiena bermaturik, halaber.  
 

C taula. Alokabideren bilakaeraren mugarriak. 
2000 Alokabideren sorrera 

2002 
Alokabideren jardueraren hasiera. Bere parke propioa abian jarri zuen lehen 230 etxebizitzak 
alokairuan emanez. 

2002 EAEn hutsik zeuden etxebizitzak mobilizatzeko programaren hasiera (Bizigune programa). 

2005 Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren gomendioa, haren etxebizitza-parkearen ardura hartzeko. 

2006 ISO 9001 ziurtagiria eskuratu zuen, kalitatearen kudeaketa-sistemagatik. 

2007 ISO 14001 ziurtagiria eskuratu zuen, ingurumenaren kudeaketa-sistemagatik. 

2009 20.000 alokairu-kontratutara iritsi ginen EAEn. 

2010 SPGVA sortu zen, %100 publikoa zen Eusko Jaurlaritzaren sozietatea. 

2010 EAEn hutsik zeuden etxebizitzak mobilizatzeko programaren integrazioa (Bizigune programa). 

2011 Alokabide publiko bihurtu, eta Alokabideren eta SPGVAren bat-egitea. 

2012 ASAP programaren eragile laguntzaileak. 

2013 Bizigune programaren dekretu berria zehazten laguntzea, eta abian jartzea. 

2013 
Berokuntza eta ur berorako aurreordainketa-sistema abian jartzea, eta konponketa-
hornitzaileen erregistro bat abian jartzea. 

2013 Gizarte-laguntzarako kanpo-zerbitzuak abian jarri ziren. 
Iturria: Alokabide 
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2.2. ANTOLAKUNDEARI BURUZKO DATU OROKORRAK 
 

D taula.- Alokabideren oinarrizko datuak. 
Sozietatearen izena: ALOKABIDE, SA 

Forma juridikoa: 
Sozietate Publikoa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
atxikia 

Produktu/zerbitzu 
nagusia: 

 Alokairuko etxebizitza-parkea kudeatzea, jabetza propiokoa zein beste 
batzuena (Eusko Jaurlaritza, Harri 1 SL eta udalak). 

 Bizigune programa: hutsik dauden etxebizitza librea mobilizatzea. 
 ASAP programa: alokatzeko bitartekaritza-zerbitzua. 
 Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzea babes 

publikoko etxebizitzen eskualdaketan. 

Bulego nagusiaren 
helbidea: 

Gamarrako atea, 1A - 2. solairua (El Boulevard eraikina) - Vitoria-Gasteiz 

Telefonoa: 945 00 05 65 Faxa: 945 06 84 41 

Helbide elektronikoa: alokabide@alokabide.com Webgunea: www.alokabide.euskadi.eus 

 

 
Alokabiden lurraldeko hiru bulego jartzen ditugu jendearen erabilgarri, eta haietan ematen da aurrez 

aurreko arreta (BAB). Bulegootan harrera-zerbitzu bat daukagu, eta zerbitzu horrek ematen du informazioa 
eta bisitak bideratzen ditu, ondoren, Alokabiden lan egiten dugun pertsonengana. 
 

Arabako BAB: 
Gamarrako atea, 1A – Behea 
(El Boulevard eraikina) 
01013 - Vitoria-Gasteiz 
Helbide elektronikoa: 
araba@alokabide.com 

Bizkaiko BAB: 
Done Bikendi, 8 – Behea 
(sarrera, Uribitarten) 
48001 - Bilbo 
Helbide elektronikoa: 
bizkaia@alokabide.com 

Donostiako BAB: 
Errotaburu pasealekua, 1 – 7. 
solairua 
(Trueba eraikina) 
20018 - Donostia 
Helbide elektronikoa: 
gipuzkoa@alokabide.com 

 Iturria: Alokabide 

 
 
 
 
 
Txosten honetan jasotako edozein informazio argitu edo zabaltzeko, jarri harremanetan Prozesu eta 

Sistemetako Zuzendaritzarekin, telefono honetara deituz: 945.21.40.50 
 

 

Bezeroen arretarako bulegoak (BAB) 

mailto:alokabide@alokabide.com
http://www.alokabide.euskadi.eus/
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2.3. GOBERNU-EGITURA ETA ORGANIGRAMA  
 

Administrazio Kontseiluak Alokabide kudeatu, zuzendu, administratu eta ordezkatzeko ardura duen 
organoa da. Gutxienez, hiru hilean behin biltzen da, eta enpresaren interesagatik behar den bakoitzean, 
kontseiluko presidenteak eginiko deialdiaren bidez, bere ekimenez edo kontseiluko kide-talde adierazgarri 
batek eskaturik. Alokabideko Administrazio Kontseiluaren osaera honako hau da gaur egun: 
 

E taula. Alokabideko Administrazio Kontseilua. 
Presidentea: Juan Maria Aburto Rique Jn. 

Presidenteordea: Mª Covadonga Solaguren Santamaría and. 

Kontseilukideak: 

Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea jn. 
Ignacio Basáñez Alfonso jn. 
Miren Saratxaga de Isla and. 
Marcos Muro Nájera jn. 
Javier Losa Ziganda jn. 

Idazkaria: Alberto Arzamendi Ceciaga jn. 
Iturria: Alokabide 

 

 
Sozietatearen estatutuak 2011ko apirilaren 1eko EHAAn argitaratu ziren, eta haietan honako 

hauek ukitzen dituztenak definitzen dira: osaera, izendatzea eta kargu-uztea; presidentea eta 
presidenteordea, idazkaria; bilerak; asistentzia, eskumenak besteren esku uztea; eta Administrazio 
Kontseiluko ordezkaritza. Horrez gain, 32. artikuluan, ezartzen da Administrazio Kontseiluari dagokiola 
Alokabideren ordezkari izatea, eta, labur-zurrean, honelakoak aurrera eramateko baimendurik dago 
bereziki 
 

- Sozietatearen funtzionamendua bideratu, zaindu eta zuzendu. 
- Sozietatearen sinadura erabili. 
- Enpresako pertsonala izendatu, lana banatu, ordena eta diziplina zaindu, eta soldatak ezarri. 
- Estamentu batzuetan eta besteetan agertu eta sozietatearen ordezkari izan.  
- Enkanteetara, lehiaketetara eta, oro har, denetariko lizitazioetara joan.  
- Administrazioaren eta jabetzaren arloko denetariko egintzak eta kontratuak egin. 
- Denetariko eragiketak kudeatu, finkatu, abalatu edo bermatu. 
- Sozietatearen kontabilitateaz eta posta-trukeaz arduratu.  
- Beste pertsona batzuen esku eskumenak edo ahalordeak utzi. 
- Estatutuak interpretatzeko dauden zalantzak argitu. 
- Batzar Nagusiaren deialdia egin. 

 
Administrazio Kontseiluko karguak ez dira ordainduak, estatutuetako 33. artikuluan ezartzen 

denez. 
 
 

Zuzendari nagusia da antolakundeko organo betearazle gorena, eta enpresa-kudeaketaren 
zuzendaritza dagokio. Administrazio Kontseiluak esleitzen ditu Alokabideko zuzendari nagusiaren 
ahalmenak, eta kontseiluak berak, edonoiz, kendu edo aldatu ahalko ditu. Estatutuetako 35. 
artikuluan jasotzen dira haren eskumenak; hona hemen haren eskumenen laburpen bat: 
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- Zerbitzua hobeto emateko egoki edo beharrezko iritzitako zabalkuntzak, aldakuntzak eta 

berrikuntzak aztertu eta proposatu. 
- Enpresaren alor ekonomikoan ustiapen normal eta egokia lortzeko jarduerak aurrera eraman, 

kudeaketaren, azterketaren eta ekimenaren aldetik. 
- Kontseiluak eta presidenteak aztertu, ezagutu, ebatzi eta onartu beharreko gai eta agiri guztiak 

prestatu, bildu eta ordenatu. 
- Kontseiluak harturiko erabaki eta emandako ebazpenak prestatu, izapidetu eta gauzatzen direla 

zaindu, presidentearen zuzendaritzapean. 
- Ekitaldi bakoitza amaitzean, Kontseiluari bere kudeaketaren gaineko txostena helarazi, eta 

Kontseiluak Batzar Nagusiari helarazi behar diona idatzi. 
- Bere sinaduraz, izapide hori behar duten gutunak eta agiriak balioztatu. 

 
 

Bere funtzioa betetzeko, Zuzendaritza Nagusiak Alokabideko Zuzendaritza Batzordearen laguntza eta 
aholkularitza ditu, eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako sozietateekiko koordinazioa. 
 

Alokabideko Zuzendaritza Batzordeko kideak dira zuzendari nagusia eta arlo-zuzendaritzetako 
zuzendariak. Zuzendaritza Batzordearen bileretara zuzendari nagusiak deitutako pertsonak joan ahalko dira, 
aztertuko diren gaiak direla eta. 
 

Gure Zuzendaritza Batzordearen helburu nagusia da prozesuen eta arlo-zuzendaritzen arteko 
koordinazio egokia ziurtatzea, Zuzendaritza Nagusiarentzako kontsulta eta aholkularitzako eginkizunak 
betez, zuzendaritzen planak, proiektuak, programak eta helburuak aztertuz.  
 

Gure organigrama funtzionalean ez dagoenez eta izaera estatutariorik ez duenez, batzordea egotea 
aukerazkoa, Zuzendaritza Nagusiaren irizpidearen arabera. Hona hemen Zuzendaritza Batzordean aztertzen 
diren gaietako batzuk: 
 

 Ekimenak eta proposamenak formulatu, Zuzendaritza Nagusiak Administrazio Kontseiluari 
aurkezteko, onar ditzan, edo informazio gisa helarazteko: Plan Estrategikoa; Kudeaketa Plana 
(hobekuntza-proiektuak lehenestea); Urteko Kontuak; kontratu-esleipenak (zerbitzuak, obrak eta 
hornigaiak); aginte-koadroaren informazioa Administrazio Kontseiluarentzat; langile-zerrendako 
postu berriak sortu, aldatu edo desagerrarazi, barne-berrantolaketa, postuen balorazioa, eta abar; y 
otras. 

 

 Plan Estrategikoaren jarraipena (urtekoa) zein Kudeaketa Planaren jarraipena (seihilekokoa) egin; 
Kudeaketa Sistemaren Berrikuspenaren Txostenari buruzko azterketa (urtekoa) egin, bai eta EFQM 
autoebaluazioei buruzkoa; Zuzendaritza Batzordearen Aginte Koadro Integralaren adierazle-
multzoaren jarraipena (hilekoa) egin. 

 
 Enpresari loturiko gai orokorrak, Zuzendaritza Nagusiak irizpideak finkatzeko laguntza eskatzen 

duenean, zuzendaritzek zeinek bere rolaren arabera emanez laguntza hori. Gai horiek jarduerari 
lotutakoak izan daitezke (alokatzeko sustapenak eskuratzeko komenigarritasuna, finantzaketak, 
lizitazioak, hornitzaileekiko gatazkak, bezeroekiko harremanak eta saldu ondoko zerbitzua, etab.); 
pertsonekin zerikusia dutenak (hautatze-prozesuak, etab.); prozesu eta sistemak (prozedurak, 
kudeaketa-taldeak sortzea, eta abar); partaidetza edukitzen den enpresekiko edo Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailarenak diren enpresekiko koordinazioa eta harremanak; eta Zuzendaritza Nagusiaren 
aburuz garrantzi berezikoa beste edozein gai. 
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Alokabiden pertsona-talde sendotua eta esperientziaduna dugu, bai eta gaztea ere, kudeaketara eta 
pertsonen beharrizanen zerbitzura bideraturiko profil batzuekin. Alokabideko giza taldean 79 pertsona 
zeuden 2013ko abenduaren 31n, organigrama honen arabera banaturik: 

 
 

 

 
 
 
 

EFQM eredura bideraturiko kudeaketa-sistema ezartzeko proiektuaren hasieratik, gure helburuetako 
bat izan da pixkanaka egitura bertikal, funtzional eta hierarkiko batetik prozesuetara orientaturiko egitura 
horizontal batera igarotzea. 
 

2005. urtean, prozesuen araberako organigrama definitu genuen, kudeaketaren erdigunetzat bezeroa 
jarririk. Organigramak interes-talde guztiak hartzen ditu egitura, eta prozesuak hobetzeko taldeek eta 
kudeaketa-taldeek osatzen duten egitura hori, kudeaketa gero eta gehiago prozesuetara bideratzen dela 
begiez hautemanarazteko ideiarekin. 
 

Orain, kudeaketa-eremu guztiak prozesuetan integratuta daude; hala, bada, egun esan daiteke 
antolakundea prozesuen araberako egitura batera orientaturik dagoela, egitura funtzionala zein prozesu-
egitura batera daudelarik. 
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2.4. MISIOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK 
 

Misioak, Ikuspegiak eta Balioek gure izateko arrazoia, kudeaketaren arloko gure helburu eta 
lehentasunak definitzen ditu, bai eta erabakitzeko eta gure interes-taldeekin jarduteko gure modua ere.  
 
 
 

GURE MISIOA 
 

Alokabide sozietate publiko bat gara, Eusko Jaurlaritzaren mendekoa, alokairu-politikaren bidea 
etxebizitzaren gizarte-funtzioa garatzekoa.  
 

Etxebizitzak mobilizatzen eta kudeatzen ditugu, alokairu babestuko erregimenean, haien beharra 
dutela ziurtatzen duten pertsonentzat, iraunkortasun-irizpide batzuei jarraituz, eta tartean diren EAEko 
beste eragile publiko-pribatu batzuekin koordinaturik. 
 
 
 
 

GURE IKUSPEGIA   
 

Alokabiden, funtsezko eragilea izan nahi dugu Eusko Jaurlaritzarentzat, etxebizitza-politika aurrera 
eramaten, bai eta erreferentea izan alokairu babestuaren kudeaketan, 

  

 eskaintza egokituz, eskariaren beharrizanei erantzuna emateko,  

 era eraginkor eta iraunkorrean, 
 
etxebizitzen erabilera soziala optimizatzen lagunduz.  
 
 
 
 

GURE BALIOAK 
 
 
Bezeroenganako orientazioa 
 

 Gure bezeroei arreta emateko bokazioa, haren beharrizanei erantzunez eta zailtasun bereziak 
dituzten kolektiboak berariazko moduan aintzat hartuz.  

 Bezeroenganako orientazioa, arretaren mailan ez ezik, eskaintza gure bezeroen beharrizanetarako 
egokitzeko ahaleginean ere islatzen da.  

 
 
Kudeaketaren bikaintasuna 
 

 Eraginkortasunezko eta iraunkortasunezko irizpideak aplikatzea gure prozesu guztien barne-
kudeaketan, zerbitzu publikoa etengabe hobe dadin bermatzeko eta etxebizitzaren erabilera soziala 
optimizatzeko lan eginez.  
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Ardura eta zorroztasuna 
 

 Baliabide publikoen erabilera arduratsua izateko konpromisoa, eta zorroztasuna geure jarduera 
gobernatzeko ditugun arauak eta prozedurak aplikatzean. 

 
 
Proaktibotasuna 
 

 Alokabide antolakunde dinamikoa gara, aktiboa konponbideak sortzen eta hobekuntzak proposatzen, 
alokairuko etxebizitzak mobilizatzeko eta kudeatzeko alorrean. 

 Proaktibotasunak, era berean, badu lotura etxebizitzaren kudeaketan erreferente gisa kokatzeko 
dugun asmoarekin ere, gizarteari egiten dion ekarpenaren balioa nabarmenduta.  

 
 
Konpromisoa 
 

• Profesional-talde batek eraturiko antolakunde bat sendotzea, profesionalok misioarekin zein 
ikuspegiarekin bat gatozelarik eta bezeroenganako orientazioa zein kalitateko zerbitzu publikoa 
emateko konpromisoa gure egiten ditugularik.  

 
 
Berrikuntza 
 

• Berrikuntzarako bokazioa, elementu bereizgarri gisa, bai konponbide berriak bilatzeko, bai 
antolakundearen barne-kudeaketan bertan aplikaturik.  

 
 
Malgutasuna 
 

• Antolakunde bizkorra, aldaketa berriei egokitzen zaiena, zerbitzu-maila bermatuta eta une 
bakoitzean antolakundeari agertzen zaizkion erronkei erantzuna emanda.  

 
 
Koordinazioa eta lankidetza 
 

• Koordinazioa, alegia, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren gainerakoarekin batera eta ildo berean 
egiten den lana; eta lankidetza, EAEko etxebizitzaren alorrean diharduten kanpo-eragileekin, 
publikoak zein pribatuak izan. 

 
 
Talde-lana 
 

• Batera lan egiten duen profesional-taldea, zerbitzua hobeto ematen lagunduz.  
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2.5. ALOKABIDE ZIFRETAN 
 

Hona hemen gure dimentsio adierazgarrienetako batzuk, perspektiba estrategiko orokorrei dagokienez: 
 

1. Taula. Alokabide zifretan. 
Sozietatearen inguruko perspektiba 2011 2012 2013 Ald. % 

Parke propioko etxebizitza sozialak (kop.) 2.677 3.070 3.280 6,8 

Kudeatzen diren alokairuko etxebizitzak, guztira 
(kop.) 

10.191 11.052 11.419 3,3 

Finantzen inguruko perspektiba 2011 2012 2013 Ald. % 

Negozio-zifraren zenbateko garbia (€) 28.615.041 31.573.025 30.092.372 -4,7 

Ekitaldiaren emaitza (zerga ondorengo mozkinak) - € -1.159.256 0 -4.949.253 -100,0 

Marjina gordinaren gaineko errentagarritasuna (%) 22,5 26,9 11,5 -57,2 

Parke propioko ordaindu gabeko errentak (%) 2,3 2,7 6,1 125,9 

Bizigune programako ordaindu gabeko errentak (%) 4 3,4 4,8 41,2 

Bezeroen inguruko perspektiba 2011 2012 2013 Ald. % 

Bezeroen gogobetetasun-indize globala - inkestaren 
atributuen arabera haztatua (E 0:10) 

- -  7,5 - 

Parke propioko maizterren batez besteko errenta (€) 241,84 241,44 235,79 -2,3 

Bizigune programako maizterren batez besteko 
errenta (€) 

308,98 293,71 256,77 -12,6 

Barne-prozesuen inguruko perspektiba 2011 2012 2013 Ald. % 

Parke propioko okupazio-maila (%) 97,01 91,95 93,32 1,5 

Bizigune programako okupazio-maila (%) 97,6 97,9 88,1 -10,0 

Stock de viviendas en propiedad de tanteos (€) 8.616.077 6.480.329 5.900.149 -9,0 

Pertsonen inguruko perspektiba 2011 2012 2013 % Var. 

Langile-zerrendako pertsonak, urtean (kop.) 73 76 79 3,9 

Gogobetetasun indize orokorra - faktore guztien 
batez besteko haztatua (E 1:5) - bi urtean behin 

3,43 
(2008) 

3,05 
(2010) 

3,09 
(2012) 

1,3 

Iturria: Alokabide 
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3. GIZARTE ARDURA KORPORATIBOAREN IKUSPEGIA 
 
 
3.1. GIZARTE-ARDURA KORPORATIBOA ALOKABIDEN 
 

Gizarte-ardura korporatiboarekin (GAK) zein iraunkortasunarekin dugun konpromisoa antolakundearen 
misioan bertan agertzen dugu, eta gure 2013-2016ko Plan Estrategikoan jasoriko helburu estrategiko eta 
operatiboetan islatzen dugu. 
 

Gure izateko arrazoia zein den (misioa) eta gure estrategia norantz bideratzen dugun (ikuspegia) 
definitzeko, beharrezkoa da Alokabiden interesen bat duten talde eta kolektiboak identifikatzea, eta haien 
espektatiba eta beharrizanak era sistematikoan ezagutzea. 
 

Ildo horretan, Plan Estrategikoa taxutzeko, identifikaturiko interes-talde guztien eskakizunen 
azterketaren ondorioak aintzat izan ditugu, interes-taldeen beren eskutik lortutako informazioan edo 
Alokabiden haiekin dugun interakzioaren ondorioz dugun informazioan oinarriturik. Alokabidera jarduerak 
gehitu ahala, Alokabideren interes-talde guztien identifikazioa sartuz eta bereiziz joan da. 
 

Hona hemen identifikatu diren interes-taldeak: 
 

 Akziodunak: 
o Eusko Jaurlaritza 

 

 Alokabide osatzen dugun pertsonok 
 

 Bezeroak: 
o Alokairuko etxebizitzak esleituta dituzten pertsonak (Alokabideren parke propioa) 
o Alokairuko etxebizitzetako maizterrak (Bizigune programa) 
o Alokairuko etxebizitzen jabeak (Bizigune programa eta lehentasunezko erosketak) 
o Alokabidek parkea kudeatzen dien erakunde eta enpresak (Eusko Jaurlaritza, udalak eta Harri 1 

SL) 
o Alokabidek alokatzeko bitartekaritza-zerbitzua ematen dien pertsonak (ASAP programa) 

 

 Gizartea oro har, hauek barne: 
o Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
o Sailari atxikitako sozietateak: Visesa eta Orubide 

o Enpresa hornitzaileak 
o Enpresa laguntzaileak 

 
 

Alokabiden estrategikotzat dugu gure interes-talde guztiekiko komunikazioa; izan ere, haiekin dugun 
harremanak bide ematen digu ingurunea ezagutzeko eta antolakundearen kudeaketa alderdi guztienak zein 
alderdi guztientzat diren helburu batzuetarantz orientatzeko. 
 

Horretarako, hainbat bide eta bitarteko erabiltzen ditugu, alderdi interesdun batzuekin eta besteekin 
zuzeneko harremanak atxikitzeko helburuz. Horrela, zuzenean izaten dugu gutaz duten iritziaren berri, bai 
eta haien beharrizanen berri eta ematen den zerbitzuaren inguruan dituzten espektatiben berri ere. Taulan 
ezartzen den maiztasuna gutxienekoa da, baina maizagokoak izan daitezke komunikazioak. 
 



 

  

 

IRAUNKORTASUN TXOSTENA 
Urtea: 2014ko urria 

Pág.: 18.a, 112kit 
 

 
 

F taula. Komunikazio-bideak. 

Interes-taldeak Komunikazio-bideak 

Akziodunak: 
Administrazio Kontseiluen hiru hilean behingo bilerak; aldian 

behingo bilerak; aldian behingo txostenak eta hiru hilean 
behingo reportingak; ohiko harremanak. 

Alokabide osatzen dugun pertsonok: 

Hilean behingo Berezi Bilera; aldian behingo 
jardunaldiak/bilerak; intraneta; Zuzendaritza Batzordearen 

astean behingo bilera; Enpresa Batzordearen eta Segurtasun 
eta Osasun Batzordearen hiru hilean behingo bilerak; 

Berdintasun Batzordearen hiru hilean behingo bilerak; ohiko 
harremanak; bi urtean behingo gogobetetasun-inkestak. 

Bezeroak: 
Urtean behingo gogobetetasun-inkestak;webgunea; bezeroen 

arretarako bulegoak (presentziala); Call-Centerra; bezeroen 
arretarako telefonoa, faxa eta helbide elektronikoa. 

Gizartea oro har, hauek barne: 

Urteko txostenen argitalpena (urteko kontuak, kudeaketa, 
iraunkortasuna,…); webgunea; foro eta ekitaldi sozialetan 
agertzea; jardunaldiak antolatzea (Kalitatearen Europako 
Astea); hainbat elkarte eta kolektiborekiko bilerak; babes-

emate sozialak (Bolivia, Haiti); elkarteetan parte hartzea (AVS, 
Q-epea,…);  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
Informazio-trukea eta adierazleen reportinga; aldian behingo 

bilerak; ohiko harremanak. 

Sailari atxikitako sozietateak: Visesa eta 
Orubide 

Estrategiaren, jardueraren eta laguntzaren arloko kudeaketan 
laguntzea; Zuzendaritza Batzordeari laguntzea; aldian behingo 

bilerak; koordinazio-bilerak; ohiko harremanak. 

Enpresa hornitzaileak 

Aldian behingo bilerak; webgunea – kontratatzailearen 
profila; 

Sektorekako azokak. 

Enpresa laguntzaileak 
Txostengile gisa parte-hartzea; baterako proiektuetan parte 

hartzea (Eraikal, UPV/EHU,…). 
Iturria: Alokabide 
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3.2. GOBERNU ONA ETA GARDENTASUNA 
 
 
3.2.1. Gobernu arduratsua 
 

2011. urtean zehar, Alokabiden diagnostiko bat egin genuen iraunkortasunaren eta gobernu onaren 
alorrean zein egoeratan geunden aztertzeko. Horretarako, “Euskadiko sektore publikoko Erakunde, 
Sozietate eta Fundazioen Gobernu Arduratsurako Gida” erabili genuen; gida hori Eusko Jaurlaritzako 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KOB) argitaratzen du, hain zuzen. 
 

Gidako zenbait kapitulutan, ezarri beharreko hainbat neurri biltzen dira, antolakundearen kudeaketa 
eraginkortasunez gainbegiratzeko, ekonomiaren, ingurumenaren zein gizartearen aldetik. Antolakundearen 
sektorearen eta tamainaren arabera, badira zenbait aplikazio-maila, Ekonomia Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundeak (ELGA) ezarririko gardentasunaren eta gobernu onaren printzipioak 
betetzeko garatu behar diren eremuei dagokienez. Alokabide antolakunde ertaintzat jotzen da, eta 
oinarrizko mailako zein maila aurreratuko eremuak aplikatzen zaizkigu. 
 

Hiru hilean behin, Alokabiden ezarri beharreko politika eta neurrien aurrerapen-mailari buruzko 
jarraipena egiten dugu; halakoak betetzen diren frogak Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegora 
(KOB) helarazten ditugu, eta antolakundearen jarduera globala ebaluatzen da horrela. 
 

Horrez gain, Alokabiden garrantzitsutzat jotzen ditugun zenbait alderdi betetzen ditugu, nahiz eta 
gobernu arduratsurako gida betetzeko alderdi edo eremu horiek nahitaez betetzekoak ez diren. 
 
 

G taula. Gobernu arduratsurako neurriak Alokabiden. 
Eremua Alokabiden ezarritako neurria 

Barne-kontrola -Barne-
ikuskapeneko Saila 

Barne Ikuskapeneko Saila sortzea, enpresaren arrisku globalen barneko 
jarraipen, kontrol eta kudeaketarako. (Sail independentea, etengabeko 
atzeraelikadura enpresako zuzendaritza-mailekin, enpresaren egoeraren 
erabateko ezagutza: prozesuak, irregulartasunak, hobetzeko 
proposamenak...). 

Barne Ikuskapeneko Sailaren eta kanpo-ikuskatzaileen arteko zuzeneko 
komunikazio-bide bat (barne-ikuskapenen plana azaltzea, ikuskapen-
planaren emaitzen analisia). 

Bezeroak - Informazio-
gardentasuna 

Produktuen eta zerbitzuen informazioari eta etiketatzeari buruzko legezko 
araudia edo borondatezko kodeak ez betetzeagatik sorturiko gorabeheren 
monitorizazioa. 

Bezeroak - Kontsumo 
arduratsua 

Enpresaren komunikazioari buruzko legezko araudia edo borondatezko 
kodeak ez betetzeagatik sorturiko gorabeheren monitorizazioa. 

I+G+b-ko jardueretan inbertitzea. 

Pertsonak - 
Komunikazioa 

Pertsonen ordezkarien kudeaketa-batzordeetan integratzea, eta 
Zuzendaritza Batzordeko kideekin ohiko komunikazioa ezartzea. 
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Eremua Alokabiden ezarritako neurria 

Pertsonak - LAP 

Sindikatuekin akordio formalak ezartzea, osasunaren eta segurtasunaren 
inguruko gaietan. 

Osasun-batzordeak izatea, laneko osasunari eta segurtasunari buruzko 
programen inguruan kontrola egiteko eta aholku emateko. 

Gizartea - Inbertsioak Gizarte-elkarteekin aliantzak ezartzea, onura publikorako. 
Iturria: Alokabide 

 
 

Gida horren eremuak gure kudeaketa-sistema integratuan txertatu ditugu, ezarpen-plan baten bidez. 
Plan horretan, ezarriko diren neurriak prozesuekin eta arduradunekin lotzen ditugu, eta kudeaketa-planak 
hobetzeko proiektuak identifikatzeko input gisa erabiltzen dugu. 
 

Azken aldian ezarririko alderdien artean, gure estrategian gizarte-ardura korporatiboa integratzeari 
loturikoak daude, 2013-2016ko hurrengo aldirako Plan Estrategikoa zehaztu zenetik. Horrela, 2014ko 
Kudeaketa Planeko hobekuntza-proiektu batzuk nabarmendu behar dira, zuzenean edo zeharka, gobernu 
arduratsurako gida betetzeko eragina baitute, alegia: 
 

 Kudeaketa Sistema Integratuaren Politikaren Berrikuspena 

 Zerbitzu-gutunak prestatu eta argitaratu 

 1. GRI txostena argitaratu 

 Berdintasun-plana abian jarri 

 Pertsonen eremuko politikak eta jarraipenak berrikusi eta/edo sortu 

 Barne-komunikazioko politika onartu/egokitu 

 Prestakuntza-politika berrikusi eta onartu eta prestakuntzako prozedura egokitu 

 Zero papereko politika 

 Pertsonen segurtasunaren plana 
 

2013ko azaroan, kanpo-ikuskapen bat egin dugu, aholkularitza-enpresa independente baten bidez (KEBk 
proposatua), Alokabiden Gobernu Arduratsurako Gida betetzen den egiaztatzeko. Kanpo-ikuskapen hori 
egin eta gero, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) txosten bat eman zuen, eta han 
aditzera ematen zen Alokabiden %60,7ko ezarpen-mailara iristen garela alor horretan. Horrek EAEko beste 
entitate batzuetan batez beste izaten duten ezarpen-mailatik gora kokatzen gaitu, batez besteko hori 
%58,66 da-eta. 
 
 
 
3.2.2. Arriskuen kudeaketa eta barne-kontrola 
 

Eusko Jaurlaritzak Alokabiden barne-kontrola eta arriskuen kudeaketa ezartzeko egin zuen eskaera 
betetzeko, 2011n arriskuak identifikatzeko eta kontrolatzeko sistematika abian jarri genuen.  
 

Sistematika hori Alokabideko Zuzendaritza Batzordeak 2013ko uztailaren 18an onarturiko prozedura 
batean jaso genuen, eta funtsezko 4 fase ditu: 
 

1. Arrisku Mapa deritzogun arrisku-katalogo batetik arrisku nagusiak identifikatzea. 
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2. Identifikatzen den arrisku bakoitzerako, arrisku-fitxa bat osatzen dugu, prozesu bati eta arduradun 
bati lotua; arduradun horrek zer kontrol egiten ditugun eta zer kontrol egin behar genituzke dena 
delako arrisku hori minimizatzeko. 

 
3. Arrisku-fitxa bakoitzerako, egin behar genituzkeen kontrolekin, arriskuaren ekintza-plana eratzen 

dugu. 
 

4. Prozesu eta sistemetako atalak egiaztatu egiten da arrisku bakoitzaren ekintza-planean 
identifikaturiko ekintzak aurrera eraman direla, barne-ikuskapen baten bidez. 

 
 

2013-2016 aldirako Plan estrategikoarekin, arriskuak identifikatzeko ziklo berri batean lan egiten hasi 
gara, hurrengo urteetan garatzeko. 
 

2013ko azaroan arriskuen kontrolerako eta barne-kontrolerako gidak betetzen direla egiaztatzeko 
kanpo-ikuskapen bat egin eta gero, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) txosten bat 
eman zuen, eta txosten horretan aditzera ematen zen Alokabiden %62,25eko ezarpen-mailara iristen garela 
alor horretan. Horrek EAEko beste entitate batzuetan batez beste izaten duten ezarpen-mailatik gora 
kokatzen gaitu, batez besteko hori %60,48 da-eta 
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3.3. ERRONKA ETA HELBURU ESTRATEGIKO BERRIAK 
 

Gure jarduerak berak garrantzizko gizarte-eragina du, Eusko Jaurlaritzak alokairuko etxebizitzak 
sustatzeko eginiko apustuaren barruan kokatzen baita, bereziki, etxebizitza sozialak, dagoen etxebizitza-
eskaerari erantzuteko helburuz, eta sustapen publikoko etxebizitza-parkean txandakatze handiago lortzeko, 
gizarte-sektore guztiak etxebizitza duina izateko eskubidea izan dezaten. 
 

Gainera, sozietate publikoek baliabide publikoak era arduratsuan kudeatzeko betebeharra hartzen du 
bere gain Alokabidek, eragimenari, eraginkortasunari eta gobernu arduratsuari loturiko irizpideak erabiliz.  
 

Horretarako, printzipio horiek Alokabideren 2013-2016ko Plan Estrategikoan sartu ziren, eta han 4 
ardatz estrategiko taldekatu eta zabaldu genituen, Etxebizitza Sailburuordetzaren 2013-2016ko Gida 
Planarekin nahiz Eusko Jaurlaritzaren 2012-2016ko Gobernu Planaren ildotik. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behin estrategia zehaztuz gero, 4 ardatz estrategiko horiek 16 helburu estrategikotan zabaldu genituen, 
eta azken horiek, era berean, 33 helburu operatibo zehatzetan. Estrategia urteko proiektu batzuen eta 
adierazle batzuen bidez neur daitezke; izan ere, halakoek aginte-koadro bat eratzen dute, halakoen 
jarraipena egiteko eta neurtzeko. 
 
 

H taula. Alokabideren helburu estrategikoen eta helburu operatiboen zabalkuntza. 
ARDATZ 

ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
OPERATIBOAK 

1 Alokairuko etxebizitzen beharrari erantzutea, gizarte-kohesioaren mesedetan. 

    

1.1 Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren gainerakoarekin batera lan egitea eskariaren 
eta etorkizuneko beharrizanen azterketan. 

    

    

1.1.1 Eskariari buruzko egungo ezagutza hobetzea (alokairu 
etxebizitzen eskatzailearen profila, lehentasunezko eremuak, etab.), 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren gainerakoarekin lankidetzan. 

    
    

1.1.2 Eskatzaileen ezaugarrien alorrean aurrez ikusten den 
bilakaeraren azterketan laguntzea. 

 

ETXEBIZITZAREN GIDA PLANA - 2013-2016 

ALOKABIDEREN PLAN ESTRATEGIKOA - 2013-2016 ALOKABIDEren estrategia 

Etxebizitza Sailburuordetzaren 

estrategia 

Eusko Jaurlaritzaren 
estrategia 

GOBERNU PROGRAMA - 2012-2016: 1.000 egun eta 
3 konpromiso 
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ARDATZ 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
OPERATIBOAK 

    

1.2 Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren gainerakoarekin batera lan egitea, erabilera-
beharren azterketan eta Alokabideren produktuak haietara egokitzen. 

    

    
1.2.1 Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren gainerakoarekin batera 
lan egitea, Alokabideren produktu-sorta erabilera-beharren arabera 
egokitzeko. 

    

1.3 Alokairu babestuko parkera etxebizitzak gehitzea, eskarira egokitzeko eta lurralde-
oreka atxikitzeko irizpideak erabiliz. 

    
    

1.3.1 Eragile publiko eta pribatuekiko lankidetza bultzatzea, 
lehentasunezko eremuetan alokairuko etxebizitzak gehitzeko. 

    

1.4 Parkea kudeatzeko eredua etxebizitza-tipologien arabera egokitzea (jabetza 
motaren, hartzaileen, erabileren, epeen, eta abarren arabera). 

    
    

1.4.1 Kudeaketa-beharren diagnostiko bat egitea eta kudeaketa-
eredua optimizatzen duten alternatibak abian jartzea. 

    

1.5 Alokairu babestuko etxebizitzen hobekuntza sustatzea eta parke propioa era egokian 
onik zaintzea. 

    
    

1.5.1 Alokairu babesturako erabiltzen diren hirugarren batzuen 
etxebizitzak zaharberritzea erraztea. 

        1.5.2 Parke propiorako kontserbazio-plana taxutu eta gauzatzea. 

    

1.6 Esku-hartze soziokomunitarioa sendotzea, gizarte-arloan diharduten eragileen 
lankidetza bultzatuz.  

    
    

1.6.1 Alokabideren rola eta gizarte-arloko beste eragileekiko 
lankidetza-esparrua zehaztea. 

2 Hutsik dauden etxebizitzak mobiliza daitezen bultzatzea. 

    2.1 Egun etxebizitza librea mobilizatzeko dauden programen eraginkortasuna hobetzea. 

    
    

2.1.1 Bizigune programa hobetzen laguntzea eta haren helburuak 
lortzea. 

        2.1.2 ASAP programa hobetzen eta hedatzen parte hartzea. 

    

2.2 Etxebizitzak gehiago mobilizatzeko ekimen berriak aztertzea: programa berriak, 
lankidetza-hitzarmenak, beste batzuk. 

    
    

2.2.1 Alokabidek balioztatu beharreko alternatibak identifikatu eta 
aztertzea. 

    
    

2.2.2 Etxebizitzak mobilizatzeko ekimenei loturik dauden intereseko 
eragileen mapa (publikoak/pribatuak) zehaztea. 

        2.2.3 Eragileekin akordioak ezartzeko estrategia zehaztu eta zabaltzea. 

3 Alokabide sozietate publiko eraginkor eta iraunkor gisa garatzea. 

    3.1 Bezeroekiko harremanen eta haien kudeaketaren eredua hobetzea. 

    
    

3.1.1 Alokabidek bere bezeroekin hartzen dituen konpromisoak 
agerian uztea, maizterren eta etxejabeen koardura bultzatuz. 

        3.1.2 Bide askoko arretaren eredua indartzea. 

        3.1.3 Alokabideren bezeroen gogobetetasun-mailak hobetzea. 
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ARDATZ 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
OPERATIBOAK 

    3.2 Alokabideren iraunkortasun ekonomiko-finantzarioari eusten saiatzea.  

    
    

3.2.1 Alokabideren negozio-ereduari buruz gogoeta egitea 
(patrimonialista vs kudeatzailea). 

    
    

3.2.2 Sarrerak sortzeko, kostuak murrizteko eta finantzaketa-iturriak 
lortzeko bestelako formulak bilatzea. 

        3.2.3 Sozietatearen errentagarritasuna optimizatzea. 

    3.3 Antolakundearen eta prozesuen egitura Alokabideren estrategiarako egokitzea. 

    
    

3.3.1 Antolakunde-eredua berrikustea: organigrama, postuak eta 
funtzioak. 

    
    

3.3.2 Prozesuak eta prozedurak berrikustea: administrazioa hobetu eta 
sinplifikatzea. 

    
    

3.3.3 Neurtzeko sistematika garatu eta ezartzea: kudeaketaren 
adierazleak / jardueraren jarraipenerako adierazleak. 

    3.4 Alokabiderekin estrategiarekin konprometiturik dauden pertsonak garatzea.  

    
    

3.4.1 Barne-komunikazioa Alokabideren estrategia berriarekin bat 
berrorientatzea. 

        3.4.2 Prestakuntza antolakundearen erronka berrietarako egokitzea. 

    
    

3.4.3 Alokabideko pertsonen konpromisoa sustatzea: identitatea, 
balioak, gogobetetasuna. 

    3.5 Kudeaketa-beharretarako egokia den euskarri teknologiko bat bermatzea. 

    
    

3.5.1 Plataforma teknologiko integrala zehaztea, negozio-prozesuei 
erantzuna emateko. 

    
    

3.5.2 Plataforma zabaltzea, hura osatzen duten moduluak fasetan 
ezarriz. 

4 Alokabidek gizarteari egiten dion ekarpenaren balioa nabarmentzea.  

    

4.1 Ekonomiaren zein gizartearen aldetik Alokabidek egiten duen ekarpena agerian 
uztea. 

    

    

4.1.1 EAEn Alokabidek ekarpenak egiten dituen eremuak identifikatzea, 
alde ekonomikotik zein sozialetik: neurketa eta sistematika etengabeko 
ebaluazioa egiteko. 

    

    

4.1.2 Gizarteari egiten zaion ekarpenaren balioa nabarmentzea: interes-
taldeekin harremanetan egoteko eredua eta komunikatzeko estrategia 
garatzea. 

    4.2 Gizarte-ardura korporatiboaren estrategiaren garapenean sakontzea. 

        4.2.1 Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea.  

        4.2. Berdintasun-politikaren garapenean aurrera egitea. 

    4.3 Alokabideren kanpo-hedadura bultzatzea, etxebizitza-alokairuaren alorrean. 

    
    

4.3.1 Alokabidek nazio-mailako eztabaida-foroetan / hedabideetan / 
proiektuetan / intereseko elkarteetan parte hartzea. 

    4.4 Herritarrak alokairuaren onurez sentsibilizatzea. 

    
    

4.4.1 Eusko Jaurlaritzarekin batera, herritarrekin topo egiteko 
dinamiken bultzadan parte hartzea. 

Iturria: Alokabideren Plan Estrategikoa - 2013-2016 
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Alokabiden uste dugu estrategiak dinamikoa izan behar duela, antolakundearen barruan zein 
ingurunean gertatuz doazen aldaketen ondorioz sortzen diren beharrizanetara etengabe egokituz. 
Horretarako, plan estrategikoko helburu operatibo eta estrategikoen betetze-mailaren jarraipen bat egiten 
dugu urtero, zehazturiko adierazleen datuen azterketaren bidez. 
 

Urteko Kudeaketa Plan bakoitzeko proiektuen jarraipenak, hainbat urtetako Plan Estrategikoko helburu 
operatiboekin batera, berriz ere ahalbidetzen digu ikustea eginez joaten diren jarduera eta proiektuen eta 
zehazturiko estrategiaren betetze-mailan egiten den aurrerapenaren arteko kausa-efektu erlazioak. 

 
Horrela, Etengabeko Hobekuntzaren Zikloa (PDCA) aplikatzen diogu plangintza estrategikoari. 

 
 2. Taula. Urteko kudeaketa-plana. 

Urteko Kudeaketa Plana 2011 2012 2013 Ald. % 

Kudeaketa-planaren betetze-maila (%) %59,4 %63,9 %65,9 3,1 

Kudeaketa-plana hobetzeko proiektuak (kop.) 21 14 22 57,1 
Iturria: Alokabide 
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3.4. KUDEAKETAREN BIKAINTASUNERAKO TRESNAK 
 

Kudeaketaren esparruan, ondorengo tresnak ditugu ezarririk Alokabiden, antolakundearen kudeaketa 
hobetzeko: 
 

 EFQM Europako Bikaintasun Eredua eta ISO 9.001 Arauaren araberako Kalitatea Kudeatzeko 
Sistema, bikaintasunaren funtsezko kontzeptuetara orientaturik, besteak beste, etorkizun iraunkor 
bat sortzea, arrakasta pertsonen talentuaren bidez erdiestea eta berrikuntzaren bidez zein 
etengabeko ikaskuntzaren bidez emaitza bikainei denboran zehar eustea. 

 

 Gobernu Arduratsuaren Eredua, “Euskadiko sektore publikoko Erakunde, Sozietate eta Fundazioen 
Gobernu Arduratsurako Gida” deritzonak ezarritako baldintzak betetzen diren erakusgarri. 

 

 Arriskuen Kudeaketaren eta Barne Kontrolaren Eredua, identifikaturiko arrisku nagusiei heltzeko 
zein estrategia eta plangintzarekin, antolakundearen gobernuarekin, eragiketa eta azpiegiturekin, 
epeak betetzearekin, erabakiak hartzeko informazioa helaraztearekin, eta abarrekin zerikusia duten 
alderdiei heltzeko. 

 

 Datuak Babesteko Lege Organikoa Kudeatzeko Eredua (15/1999 Legea), herritarren funtsezko 
eskubideak babestu eta bermatzeko neurriak, jokabide-arauak, inprimakiak, klausulak eta prozedurak 
ezartzekoa. 

 

 Ingurumen Kudeaketarako Sistema, ISO 14.001 Arauarekin bat ziurtatua, Alokabiden aurrera 
eramaten diren jardueretan ingurumen-jarduera hobetzeko. 

 

 Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistema, OHSAS 18.001 Arauan oinarritua (ziurtatu 
gabe), jarduera hobetzeko laneko arriskuen prebentzioan. 

 
Alokabide kontrolak egiten ditugu aldian behin, kudeaketa-sistema horien baldintzak bete egiten direla 

egiaztatzeko: 
 

- EFQM ereduaren autoebaluazioak. 
 

- Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren, Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren zein Laneko Segurtasuna eta 
Osasuna Kudeatzeko Sistemaren barne- eta kanpo-ikuskapenak. 

 
- Kontrol Ekonomikoko Bulegoarentzako reportingak, “Gobernu Arduratsurako Gida” eta “Arriskuen 

Kudeaketa eta Barne Kontrola” betetzeari dagokionez. 
 

- Barne-ikuskapenak (urtean behin) eta kanpo-ikuskapenak (bi urtean behin) datu pertsonalak 
babesteari buruz (DBLO), Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organiko garatzeko Arautegiko VIII. 
tituluan xedaturikoa nahiz datuen babesaren alorrean indarrean diren prozedura eta jarraibideak 
betetzen direla egiaztatzeko. 

 
- Urteko finantza-ikuskapenak, honako hauek barne hartuta: uneko urteko abenduaren 31ko egoera-

balantzea; galera eta irabazien kontua; ondare garbiaren aldaketen egoera-orria; eskudiru-fluxuen 
egoera-orria; eta aipatutako datan bukaturiko urteko ekitaldiari dagokion memoria. 

 
- Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ikuskapenak. 
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4. GURE INTERES-TALDEEKIKO KONPROMISOA 
 
 
4.1. GURE JABEEKIKO HARREMANAK 
 
 
4.1.1. Jarduerari buruzko datu nagusiak 
 

Alokabiden, EAEren esparruan, kudeatzen ditugun alokairuko etxebizitza-parkeak hauek dira: 
 

1. Alokabideren jabetzeko etxebizitza sozialak –parke propioa–. 
 

2. Beste batzuen jabetzako etxebizitza sozialak (Eusko Jaurlaritza, udalak eta Harri 1 SL) –beste batzuen 
parkea–. 

 
3. Bizigune programa. Programa honek hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzea sustatzen du eta 

halakoak erabiltzea errazten die merkatu librean etxebizitza bat lortzeko beste baliabide ez duten 
pertsonei. 

 
4. ASAP programa. Programa honek etxebizitza libreen jabeei oinarrizko berme batzuk eskaintzen 

die, bai eta bitartekaritza-zerbitzu bat ere alokairuan. Programa 2012ko urrian abiarazi zen. 
 
 

Alokabiden kudeatzen ditugun alokairuko etxebizitzak, guztira, aurreko 4 motak barne, 11.730 ziren 
2013. urtean. 
 

 3. Taula. Jarduerari buruzko datu globalak 

Etxebizitza sozialak, guztira, parke bakoitzean(1) – etxeb. kop.  2011 2012 2013 Ald. % 

 Parke propioko etxebizitza sozialak (Alokabide) (*) 2.677 3.070 3.280 6,8 

 Eusko Jaurlaritzaren parkeko etxebizitza sozialak (*) 2.577 2.697 2.817 4,4 

 Udalen parkeko etxebizitza sozialak (*) 77 78 70 -10,3 

 Harri 1 SLren etxebizitza sozialak (*) 52 52 78 50,0 

 
Bizigune programako etxebizitza hutsak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

 Jabeekin indarreko kontratua dagoen etxebizitzak (*)  4.808 5.150 5.174 0,5 

 Maizterrekin indarreko kontratua dagoen etxebizitzak 4.506 4.726 4.561 -3,5 
 

ASAP programako etxebizitza libreak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

 Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak (*) - 22 311 1.313,6 

 Esleipendunekin kudeaturiko etxebizitza libreak - - 275 - 
 
 

Alokabidek guztira kudeatzen dituen etxebizitzak, 
(Batukaria (*) ) – kop. 

2011 2012 2013 Ald. % 

10.191 11.069 11.730 6,0 
Iturria: Alokabide 
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Kudeaturiko alokairuko etxeei buruzko datuei begiratuz gero, Alokabide funtsezko eragilea gara oraindik 
EAEko babes publikoko alokairuko etxebizitzen alorrean, gure misioa beteta horrela. 
 
 
 

1. grafikoa. 2013an kudeaturiko etxebizitza sozialak, parke-motaren eta lurralde historikoaren arabera. 

 
 
 
 
 
 
2. grafikoa. 2013an kudeaturiko etxebizitza sozialak, kontratu-motaren eta lurralde historikoaren arabera. 
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3. grafikoa. Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak 2013an, lurralde historikoaren arabera 

 
 
 
 
4.1.2. Jardueraren beste adierazle batzuk 
 
 

a. Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea 
 

Eusko Jaurlaritzak badu lehentasunezko harpidetza-eskubidea babes ofizialeko etxebizitzen 
eskualdaketen, alegia, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea deritzona. Alokabiden 
eskubide hori gauzatzen dugu, bai eta bitartekaritza-lana ere eskaintzaren eta eskariaren arteko, Eusko 
Jaurlaritzak EHAA 39/2008 Dekretuan ezarririko prezioen arabera. 
 

Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidearen arabera, Administrazioak badu erosteko 
lehentasunezko eskubide bat etxebizitza babestu guztietan, bigarrenez zein ondorengo aldietan 
eskualdatzean. Horrela, gainprezioa gertatzeko aukera saihesten da, etxebizitza zuzenean Administrazioari 
saltzen baitzaio, eta hark gero atzera ere esleitzen du. 
 

Herritarrentzako zerbitzu gisa, Alokabidek partikularren arteko etxebizitza sozialen salerosketan 
bitartekari izateko eskaera eskaintzen du, etxebizitza partikular bat Etxebideren zerrenden arabera 
esleitzeko moduan, saltzaileak hala nahi baldin badu. Zerbitzu honetan eskaintzen den abantaila da 
esleipenaren gardentasuna da, eta saltzaileak inongo komisiorik ordaindu behar ez izatea gestio 
horrengatik. 
 

4a taula. Urtean abiarazi eta itxi diren lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko espedienteak. 
Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko 

espedienteak 
2011 2012 2013 Ald. % 

Abiarazitako espedienteak (kop.) 274 169 151 -10,7 

Itxitako espedienteak (kop.) 151 71 29 -59,2 
Iturria: Alokabide 
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4b taula. Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko kasuen kudeaketaren datuak. 
Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko gestioak 2011 2012 2013 Ald. % 

Kudeaturiko lehentasunez erosteko kasuak eta salmenta-
eskaintzak (kop.) 

182 158 196 24,1 

Erositako etxebizitzak (kop.) 53 7 0 -100,0 

Jabetzako etxebizitzen stocka (kop.) 48 40 37 -7,5 

Stockean 6 hilabete baino gehiago emandako etxebitzak 
(kop.) 

37 38 36 -5,3 

Iturria: Alokabide 

 
b. Lankidetza-hitzarmenak 

 
Aurreikusten dugun gure jardueran, gainera, gero eta gehiago sartzen da gure negozio-planaren 

esparruan etxebizitzak beste batzuentzat kudeatzea, lankidetza-hitzarmenez baliatuz. 
 
 

EAEko Administrazioaren alokairuko etxebizitzen parkea kudeatzeko lankidetza-hitzarmena. Hitzarmen 
horren bidez, hitzarmenetan deskribaturiko etxebizitzak administratzea, kudeatzea eta onik zaintzea geure 
gain hartzen dugu Alokabiden. Maizterrengandik errentengatik biltzen diren zenbatekoak Alokabidek hiru 
hilean behin ordaintzen dizkio, halakoek sorturiko interesekin batera, EAEko Administrazioari, aurrez 
egituraren kostuak eta sozietateak izan dituen gastuak kendurik. 
 

5. taula. EAEko Administrazioarekiko hitzarmenez Alokabideri loturiko etxebizitzak. 
EUSKO JAURLARITZAREN PARKEA 2011 2012 2013 Ald. % 

Hitzarmenez Alokabideri loturik dauden Eusko Jaurlaritzaren 
parkeko etxebizitzak (kop.) 

2.577 2.697 2.817 4,4 

Iturria: Alokabide 

 
 

4. grafikoa. 2013an EAEko Administrazioarekiko hitzarmenez Alokabideri loturiko etxebizitzak, LHaren 
arabera. 
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Beste entitate batzuen etxebizitzen parkea kudeatzeko lankidetza-hitzarmenak. Alokabiden hitzarmen 
luzagarriak izenpetu ditu zenbait entitaterekin, entitate horien hainbat etxebizitza administratzeko, 
kudeatzeko eta onik zaintzeko konpromisoa geure gain harturik. 2013ko abenduaren 31n, indarrean ziren 
lankidetza-hitzarmenak hauek ziren: 
 

6. taula. Beste entitate batzuekiko hitzarmenez Alokabideri loturiko etxebizitzak. 

BESTE ENTITATE BATZUEN PARKEA 2011 2012 2013 Ald. % 

Lekeitioko Udalaren etxebizitzak (kop.) 12 12 12 0,0 

Zarauzko Udalaren etxebizitzak (kop.) 16 16 16 0,0 

Usurbilgo Udalaren etxebizitzak (kop.) 18 19 19 0,0 

Urnietako Udalaren etxebizitzak (kop.) 10 10 10 0,0 

Harri 1 SLren etxebizitzak (kop.) 52 52 78 50,0 

Hernaniko Udalaren etxebizitzak (kop.) 3 3 13 333,3 

Iturria: Alokabide 
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4.1.3. Emaitza ekonomikoak 
 

Ondoren, antolakundearen ekonomia-jarduerari buruzko adierazle nagusiak bildu ditugu, PWC Price 
Waterhouse Coopers eta PKF Attest izeneko enpresek ikuskaturiko urteko kontuetatik aterata. 
 

7. taula. Emaitzen urteko kontuak. 
Kudeaketaren emaitzen kontua - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Sarrerak     

Negozio-zifraren zenbateko garbia 28.615.041 31.573.025 30.092.372 -4,7 

 Salmentak “lehentasunezko erosketen” 
jarduera) 

4.837.986 3.056.735 738.764 -75,8 

 Bizigune programako errenten sarrerak 12.463.339 16.443.074 16.406.184 -0,2 

 Errentamenduen sarrerak 9.439.753 10.256.673 11.412.766 11,3 

 Zerbitzu-emateak 1.873.963 1.816.543 1.534.658 -15,5 

Ustiapeneko beste diru-sarrera eta diru-laguntza 
batzuk 

16.844.275 23.018.642 20.511.322 -10,9 

Ibilgetuko diru-laguntzen egozpena 671.106 720.713 883.408 22,6 

(+) Sarrerak, guztira (1) 46.130.422 55.312.380 51.487.102 -6,9 

Gastuak     

Hornikuntzak -31.808.593 -38.914.145 -38.586.334 -0,8 

 Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen 
kontsumoa 

-4.946.804 -3.096.534 -809.387 -73,9 

 Bizigune programako errenten kostuak -26.861.789 -35.817.611 -37.776.947 5,5 

Langileria-gastuak -2.575.151 -2.544.575 -3.190.890 25,4 

 Soldatak -1.960.970 -1.913.731 -2.462.137 28,7 

 Gizarte-kargak -614.181 -630.844 -728.753 15,5 

Kanpo-zerbitzuak -6.837.401 -8.183.659 -7.817.992 -4,5 

Zergak -306.548 -350.743 -298.985 -14,8 

Horniduren galerak, narriadura eta aldaketa -1.052.158 -838.255 -1.478.667 76,4 

Kudeaketa korronteko beste gastu batzuk -129.596 -154.531 -191.717 24,1 

Ibilgetuen amortizazioa -3.582.531 -3.755.548 -4.236.394 12,8 

Ibilgetua besterentzea -11.532 0 -738 -100,0 

(-) Gastuak, guztira (2) -46.303.510 -54.741.456 -55.801.717 1,9 

Ustiapeneko emaitza (1+2) -173.088 570.924 -4.314.615 -855,7 

Finantza-emaitza -986.166 -532.707 -634.638 19,1 

Zerga aurreko emaitza -1.159.256 38.217 0 -100,0 

Ekitaldiko emaitza -1.159.256 0 -4.949.253 -100,0 
Iturria: Urteko kontuen ikuskapen-txostenak 

 
Alokabideren finantzaketa, nagusiki, etxebizitzen errentamenduen bidez eta beste elementu osagarri 

batzuen bidez egiten dugu, jasotzen ditugun ustiapeneko diru-laguntzez gain; horrela, parke propioko 
etxebizitzen erosketaren kostu garbia, errentamenduaren kudeaketa eta kudeaketarako behar den egitura 
estali nahi dira.  
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Eusko Jaurlaritzaren kapital-laguntzak jasotzen ditugu, ibilgetua eskuratzeko laguntzatzat, etxebizitza 

sozialak alokairuan jartzen erabiltzeko. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza bat jasotzen dugu 
Bizigune programaren berezko jarduera defizitarioa finantzatzeko, bai eta lehentasunez erosteko jarduera 
ere, 316/2002 Dekretuan xedaturikoaren ildotik, nahiz eta azken horren emaitza ia zero den. 
 

Haien adierazgarritasuna dela-eta, Alokabiden monitorizatzen ditugun berariazko beste jarraipen-
adierazle ekonomiko batzuk hauek dira: 
 

8. taula. Cash flowa. 

Cash flowa – € 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 1.881.767 5.325.051 -1.405.304 -126,4 
Iturria: Alokabideren EFQM adierazleak 

 
5. grafikoa. Cash flowa 

(ALK-12.12 CASH FLOW-A) 

 
Neurri-unitateak: € 
 
 
 
 

9. taula. Maniobrako funtsa. 

Maniobrako funtsa. Kaudimena -% 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza %125 %166 %104 -37,3 

Iturria: Alokabideren EFQM adierazleak 
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6. grafikoa. Maniobrako funtsa 
(ALK-12.13 MANIOBRAKO FUNTSA) 

 
 
 
 
 

10. taula. Zorpetzea. 
Zorpetzea - % 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza %84 %82 %75 -8,5 
Iturria: Alokabide 

 
7. grafikoa. Zorpetzea 

(ALK-12.17 ZORPETZEA) 
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11. taula. Egitura-gastuak. 

Egitura-gastuak - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 6.618.387 8.138.222 7.772.954 -4,5 
Iturria: Alokabide 

 
8. grafikoa. Egitura-gastuak 

(ALK-12.14 EGITURA-GASTUAK)  

 
Neurri-unitateak: € 
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4.1.4. Zeharkako eragin ekonomikoa 
 

Alokabiden egunean-egunean lan egiten dugu erreferentzia bat izateko, ez bakarrik alokairuko 
etxebizitza sortzen eta eskuragarri jartzen, baizik eta hori ikuspegi berritzaile eta iraunkor batetik egiten, 
ingurumena eta, bereziki, pertsonak edozein aldetatik eta ikuspegitatik zaintzeko. 

 
Oso eragile garrantzitsua gara EAEko sektore publikoko ekonomia-jardueran, eta ekonomia aldetik 

laguntzen dugu eragile publiko zein pribatuen mobilizazio ekonomikoan, azken hiru urteetan eginiko 
ordainketei buruzko ondorengo koadroan azaltzen denez, gastuaren azalpenaren arabera. 
 

12. taula. Jarduera-sortzaileak. 

JARDURA-SORTZAILEAK 
EAE-N – € 

ZENBATEKOA 
2011 

ZENBATEKOA 
2012 

ZENBATEKOA 
2013 

Ald. % 

Lehentasunezko erosketak eta dagozkien gastuak 4.430.347 960.849 229.208 -76,1 

Bizigune programako jabeentzako errentak (%) 26.087.422 35.278.215 36.807.509 4,3 

Jabekide-erkidegoen gastuak eta tasak (parke 
propioa) 

2.418.340 2.823.661 3.311.585 17,3 

Parke propioko mantentze-lanak 240.399 368.648 487.705 32,3 

Bizigune programaren parkeko mantentze-lanak 503.338 539.396 969.437 79,7 

Bulegoen alokairuak eta kanonak 873.896 1.158.861 1.053.834 -9,1 

Profesional independenteen zerbitzuak 
(ikuskaritzak, aholkularitzak, kanpo-teknikariak) 

1.314.598 1.628.761 1.308.343 -19,7 

Konponketak eta onik zaintzea 271.028 323.201 309.474 -4,2 

Hornigaiak 250.338 333.785 295.338 -11,5 

Aseguru-primak 554.728 888.116 807.857 -9,0 

Bankuko zerbitzuak eta antzekoak 188.751 271.292 182.807 -32,6 

Zergak 306.548 350.743 298.985 -14,8 

Bestelako zerbitzuak 546.817 584.535 302.585 -48,2 

Salbuespenezko sarrerak (kontratua ez 
betetzeagatik atxikitako fidantzak) 

-233.437 -197.203 -242.503 23,0 

GUZTIRA 37.753.113 45.312.860 46.122.164 1,8 

Iturria: Alokabide 
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4.2. BEZEROEKIKO HARREMANAK 
 
 
4.2.1. Alokabideren bezero nagusiak 
 

 Alokabiden honako hauek hartzen ditugu bezerotzat: 
 

 Alokairuko etxebizitza babestu baten onura izan dezakeen pertsona oro –Alokabideren bezero izan 
daitezkeenen tipologia indarrean den legediak ezartzen du, etxebizitza-eskatzaileek eta 
esleipendunek bete beharreko betekizun eta baldintzei dagokienez–. 

 

 Alokabidek kudeatzen duen edozein parketako edo alokairu-programatako maizterrak. 
 

 Eusko Jaurlaritza, udalak eta bestelako bezeroak (adib.: enpresa pribatuak…), haien alokairuko 
etxebizitzak kudeatzeko zerbitzuen hartzaile diren aldetik, 

 

 Bizigune programak kudeatzen dituen etxebizitza hutsen jabeak eta alokatzeko bitartekaritza-
zerbitzua erabiltzeko interesa duten etxebizitza libreen jabeak (ASAP programa). 

 
 
 

Etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonen profila 
 

Etxebideren 4. hiruhilekoko aginte-koadroko datuen arabera, 2013ko ekitaldia ixtean, guztira 86.616 
eskatzaile zeuden. 
 

13.a taula. Etxebizitza babestuen eskaria Etxebiden, lurralde historikoaren arabera. 
EAEko etxebizitza-eskatzaileen bilakaera – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

 Araba 9.429 9.504 9.833 3,5 

 Bizkaia 46.070 47.235 47.787 1,2 

 Gipuzkoa 28.877 28.041 28.996 3,4 

Guztira, EAEn 84.376 84.780 86.616 2,2 
Iturria: Etxebide 

 
 

2013an izena emanda zeuden 86.616 pertsona horietatik, %58k alokairuko etxebizitza eskatzen zuen, 
eta gainerako %42ak, erosteko etxebizitza: 
 

13.b taula. Alokatzeko eta erosteko etxebizitzen eskaria, lurralde historikoaren arabera, 2013an. 

Etxebizitza-eskatzaileak, LHaren arabera– kop. eta % 
Erosteko Alokatzeko 

kop. % kop. % 

 Araba 1.471 %2 8.362 %10 

 Bizkaia 20.243 %23 27.544 %32 

 Gipuzkoa 14.597 %17 14.399 %17 

Guztira, EAEn 36.311 %42 50.305 %58 
Iturria: Etxebide 
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Erosteko etxebizitza bat eskatzen zutenen %19k eta alokairuko etxebizitza eskatzen zutenen %17k 
12.111 € eta 25.111 € arteko diru-sarrerak zituzten, batez beste: 
 

13.c taula. Alokatzeko eta erosteko etxebizitzen eskaria, diru-sarreren arabera, 2013an. 

Etxebizitza-eskatzaileak, sarreren arabera– kop. eta % 
Erosteko Alokatzeko 

kop. % kop. % 

 1 € - 3.111 € artean 1.373 %2 5.525 %6 

 3.000 € - 9.111 € artean 2.720 %3 10.495 %12 

 9.111 € - 12.111 € artean 2.341 %3 6.420 %7 

 12.111 € - 25.111 € artean 16.632 %19 14.175 %16 

 25.111 € - 32.111 € artean 6.285 %7 2.154 %2 

 32.111 € - 39.111 € artean 3.255 %4 854 %1 

 39.111 € - 51.111 € artean 1.516 %2 246 %0 

 Sarrerak egiaztatu gabe 2.189 %3 10.436 %12 
Iturria: Etxebide 

 
 
 

Erosteko etxebizitzen eta alokatzeko etxebizitzen eskatzaileen diru-sarreren batez besteko haztatua 
21.620 € da: 
 

13.d taula. Alokatzeko eta erosteko etxebizitzen eskatzaileen batez besteko diru-sarrerak, LHaren arabera, 
2013an. 

Etxebizitza-eskatzaileen sarrerak, batez beste - € Erosteko Alokatzeko 
Sarreren 

batez bestekoa 

 Araba 21.164 € 11.571 € 15.318 € 

 Bizkaia 32.191 € 31.191 € 31.191 € 

 Gipuzkoa 22.231 € 14.674 € 18.453 € 

Guztira, EAEn 24.795 € 18.445 € 21.620 € 

Iturria: Etxebide 

 
 
 

Erosteko eta alokatzeko etxebizitzak eskatzen dituztenetatik, %67ren kasuan familia unitatea kide 
bakarrekoa da: 
 

13.e taula. Alokatzeko eta erosteko etxebizitzen eskaria, familietako kide-kopuruaren arabera, 2013an. 

Etxebizitza eskatzen duten kolektiboak – kop. 
Erosteko Alokatzeko 

kop. % kop. % 

1 kide familia-unitatean 28.498 %33 29.485 %34 

2 kide familia-unitatean 4.479 %5 9.253 %11 

3 edo 4 kide familia-unitatean 2.943 %3 9.421 %11 

5 edo + kide familia-unitatean 391 < %1 2.146 %2 
Iturria: Etxebide 
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 Etxebizitza-eskatzaileak hainbat kolektibotakoak dira: 
  

13.f taula. Alokatzeko eta erosteko etxebizitzak eskatzen duten kolektiboak, 2013an. 

Etxebizitza eskatzen duten kolektiboak - 
kop. 

Erosteko Alokatzeko 

Emak. Gizon. Biak Emak. Gizon. Biak 

30 urtetik beherakoak 4.381 5.033 1.631 5.277 4.243 1.844 

Guraso bakarreko familia 926 154 - 6.521 594 9 

Mugikortasun urriko desgaitasuna 33 63 117 209 209 378 

Banantzea eta dibortzioa 1.044 864 - 5858 4.235 - 

70 urtetik gora 124 50 0 713 283 551 

Desgaitasun psikikoa 74 116 72 569 656 333 

Titulartzat emakumeak bakarrik, gizonak bakarrik, dituzten espedienteak, eta titulartzat bietakoak dituzten 
espedienteak. 

 
 
 
 
 
Egungo baldintzak Babes Ofizialeko Etxebizitza bat eskuratzeko, indarrean den araudiaren arabera (Iturria: 

Etxebide - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren webgunea):  
 

A) Baldintza orokorrak 
 

Eskaerari Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emateko, honako baldintza hauek bete behar dira: 
 

 Adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua izatea. 
 

 Etxebizitzaren titular izango diren pertsonetako baten batek EAEko udalerri batean erroldaturik egon 
beharko du. 

 
 Atzerriko herritartasuna duten pertsonek aldi baterako bizileku-baimena dutenean, etxebizitza 

alokairuan hartzeko baino ezingo dute izena eman. Baimena denbora luzekoa bada, erosteko 
araubidean ala alokatzeko araubidean sartzea aukeratu ahalko dute. 

 

 Etxebizitzaren titular izango diren pertsonek egiaztatu beharko dute azken urte fiskalean haien 
sarrera haztatuen guztizkoa 3.111 €/9.111 € eta 51.111 € artean egon dela; ezarrita dagoen 
gutxieneko muga etxebizitza izateko eskatzen den araubidearen araberakoa da (alokatu/erosi). 

 
 Bizikidetza-unitateko pertsona guztietatik batek ere ez du etxebizitzarik izan beharko, ez jabetzan, ez 

jabetza soilean (etxebizitza erosi nahi bada), ez azalera-eskubidean edo gozamenean, izena emateko 
eskaera formalizatzen den egunean. Horrez gain, aurretik etxebizitza izan badute, esleipena lortzeko 
baldintza izango da bi urte baino gehiago igaro izana etxebizitza hura eskualdatu zenetik. 

 
Halaber, etxebizitzarik ez izateko baldintzatik salbuetsita geratzen dira honelako kasuetako batean 

dauden pertsonak: 
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1. Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 

Dekretuan –edo hura ordezten duen araudian– ezarririko gutxieneko bizigarritasun-baldintzak ez 
betetzea, eta babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren 
inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuko 17.3 artikuluan ezarririko 
erreferentziazko datak baino bost urte lehenago gutxienez eskuratutakoa izatea. 
 

 Eraikuntzazko konponbiderik ezin izan dezaketen eskasiak baino ez dira onartuko, teknikari aditu 
batek emandako txostenaren arabera, betiere. Nolanahi ere, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetako 
zerbitzu teknikoek kontraesaneko txostena eman ahalko dute, eta hura loteslea izango da. 

 
2. Banantzeko edo dibortziatzeko edo izatezko bikotea azkentzeko prozesu baten ondoren, epai bidez 

beste ezkontidearen edo bikotekidearen familia-egoitza izendatu izana. 
 
3. Epai bidez edo notario bidez, eskatzailearekin odol-ahaidetasunik edo ezkontza-ahaidetasunik, 

hirugarren mailaraino, ez duen pertsona bati esleitu izana, hipoteka bat betearazi eta gero, gerora 
sortutako ordainezintasun baten ondorioz. 

 
4. Indarrean den araudian xedaturiko irisgarritasun-baldintzak ez betetzea, titularrak 70 urteko edo 

gehiagokoak direnean. 
 
5. Pertsonako, 15 metro koadroko baino gutxiagoko azalera erabilgarria izatea. 
 
6. Dagoen eraikinak ez betetzea apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan (hiri-inguruneen, espazio 

publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko 
arau teknikoak onartzen dituena) sarrerei eta jasogailuei buruz jasoriko zehaztapenak, baldin eta 
kideetako batek mugikortasun urri iraunkorreko pertsona desgaitua bada. 

 
Aurreko kasuetan aipatzen den etxebizitzaren titulartasuna bada bateragarria beste pertsona edo 

bizikidetza-unitate batzuen ohiko bizileku iraunkorra den edo diren beste etxebizitza baten edo batzuen 
%50etik beherako titulartasunarekin, jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean, 
baldin eta partaidetzaren balioa, guztira, 75.000 euro baino gehiago ez bada. 
 
 
 
B) Mugikortasun urriko desgaitasuna edo desgaitasun psikikoa duten pertsonak 
 

Mugikortasun urriko desgaitasuna edo desgaitasun psikikoa duten pertsonak direla egiaztatzen 
badute, baldintza orokorrak bete beharko dituzte, kasu hauetan izan ezik: 
 

 Desgaitasun psikikoa edo mugikortasun urriko desgaitasuna duen pertsona batek ez du gutxieneko 
diru-sarrerarik egiaztatu beharko alokatzeko, eta erosteko, 3.000 eurora iristea aski izango da. 
 

 Mugikortasun urriko desgaitasuna duen pertsona bat etxebizitzarik ez izateko baldintzatik salbuetsita 
egongo da, baldin bizi den etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta badago, sarbideei eta 
jasogailuei buruzko zehaztapenak betetzen ez dituen eraikin batean. 
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C) Pertsona bananduak edo dibortziatuak 
 

Banandurik edo dibortziaturik dauden pertsonak direla egiaztatzen badute, baldintza orokorrak bete 
beharko dituzte, baina, era berean, etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen dela ulertuko da kasu 
honetan: 
 

 Epai bidez beste alderdiarentzat familia-egoitzatzat izendatu den etxebizitza baten titularra baldin 
bada. 

 
 
 
D) 70 urteko edo gehiagoko pertsonak 
 

70 urte edo gehiago dituzten pertsonak badira, baldintza orokorrak bete beharko dituzte, baina, era 
berean, etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen dela ulertuko da kasu honetan: 
 

 Aplikatzekoa den araudiaren arabera, irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituen Euskal Autonomia 
Erkidegoan kokatutariko etxebizitza baten titularra baldin bada. 

 
 
 
E) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak 
 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak direla egiaztatzen badute, baldintza orokorrak bete 
beharko dituzte, kasu hauetan izan ezik: 
 

 Ez dute gutxieneko sarrerarik egiaztatu beharko alokatzeko. 
 

 Salbuespenez eta Sailburuordetzaren aginduz, etxebizitzarik ez izateko baldintzatik salbuets litezke, 
alokairuko etxea esleitzeko soilik. 
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4.2.2. Gogobetetasuna 
 

Alokabiden aldian behin –urtean behin, gehienetan– ebaluatzen dugu gure bezeroen gogobetetasuna, 
haien espektatiba eta beharrizanen inguruan lan egin ahal izateko, eta, horrela, ahalegin guztiak 
gogobetetasun-mailarik handienak lortzera bideratu ahal izateko. 
 

Alokabiden 2005. urteaz geroztik egin genituen urteko inkestak, 2010ean bezeroen gogobetetasunari 
buruzko inkestak planifikatu eta aurrera eramatearen inguruko gogoeta, berrikuspena eta doikuntza egin 
genituen, sozietatean izandako egiturazko aldaketak gertatzean eta bezero-mota berriak sartzean. 
 

Ondoren, 2012an, bezeroen gogobetetasunari buruzko informazioa biltzeko metodologia berri bat 
ezarri zen. Inkesta berria telefonoz egiten da (lehen paperean), jardueraren egoera berriaren segmentazioa 
(parkeak) eta bezeroren kontratuaren mota eta antzinatasuna aintzat hartuta, hurrengo taulan ageri denez: 
 
 

I. taula. Gogobetetasun-inkesten parkeen eta bezeroen tipologia. 
Parkea Nor (antzinatasuna) Deskribapena 

Alokabide 
(propioa) 

Maizter berria 
Sustapen berrietako maizterrak diren pertsonak (alokairu-
kontratua 2012ko uztailaren 1az geroztik sinatu dute). 

Maizter zaharra 
Aurreko atalean sartzen ez diren Alokabideren parke propioko 
maizterrak. 

Bizigune 

Maizter berria 
Maizterrak (errentamendu-kontratua 2012ko uztailaren 1az 
geroztik sinatu dute). 

Maizter zaharra 
Aurreko atalean sartzen ez diren Bizigune programako 
maizterrak. 

Etxejabe berria 
Etxejabeak (gozamen-kontratua 2012ko uztailaren 1az 
geroztik sinatu dute). 

Etxejabe zaharra 
Aurreko atalean sartzen ez diren Bizigune programako etxe 
hutsen jabeak. 

Lehentasu-
nezko 

erosketak 

Lehentasunezko 
erosketako etxebizitzaren 
jabea 

Kontratua azken urtean sinatu duten pertsonak 

Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 
 
Inkestak egiterakoan, aurrez aldian behingo inkestak egitea onartu duten pertsonak baino ez ditugu 

sartzen, datuen babesaren inguruan berariazko klausulak dituztenak kanpoan utzita. 
 
Inkestetako galderak diseinatzeko, 2010. urtera arte erabiliriko ereduak hartzen genituen kontuan, eta 

azterketa horretan oinarriturik inkestatu-talde bakoitzarentzako berezko galderak ezarri genituen. 
Horrekin, galde-sorten tamaina txikitu genuen, eta bildutako datuen fidagarritasuna hobetzea lortu genuen. 

 
Inkestaren hasiera Alokabiden 2013ko uztailera arte zeuden bezeroekin egin genuen. Honako lagin hau 

egin zen: 
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14. taula. Bezeroen gogobetetasun-inkesten lagina. 
Pertsonak – kop. Unibertsoa Aztertutako lagina 

Alokabideren parke propioko maizterrak 2.908 502 

Bizigune programako maizterrak 4.500 533 

Bizigune programako etxejabeak 5.050 539 

Lehentasunezko erosketetako jabeak 71 26 

Guztira 12.529 1.600 
Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 
 
 
 Hasteko, inkesten azterketa globala aurkezten dugu, emaitzak inkestatuen lurralde historikoaren, 

generoaren, antzinatasunaren eta adin-tartearen arabera azaldurik:  
 

15. taula. Laginaren segmentuen araberako azterketa globala. 

Lurraldea* Generoa* Antzinatasuna* Adina* 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Emak. Gizon. Berria Zaharra <30 urte 31-44 urte >45 urte 

7,4 7,6 7,2 7,5 7,3 7,7 5,6 7,4 7,4 7,4 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 
Oro har, aztertutako talde guztien gogobetetasuna 7,2tik 7,7ra bitartekoa da, eta nabarmentzen den 

bakarra da Alokabideren bezero zaharrek gogobetetasunaz ematen duten 5,6ko balioztapena. 
 
 
 
 Hurren, inkesten banan-banakako azterketa aurkezten dugu, emaitzak bezero-motaren arabera 

azaldurik: parke propioko maizterrak; Bizigune programako maizterrak eta etxejabeak; lehentasunezko 
erosketetako jabeak. 

 
16.a taula. Alokabideren parke propioko maizterren gogobetetasuna. 

ATRIBUTUA* 
Maizter 
berriak 

Maizter 
zaharrak 

2013 

Etxebizitzaren balioztapena (emateko epea,…) X   7,7 

Kontratua sinatu aurreko zerbitzua X   8,1 

Ordaintzeko modua X X 7,1 

Kudeaketa administratiboko zerbitzua (kontratuaren inguruko gaiei 
buruzko informazioa) 

X X 7,0 

Etxebizitzan gertaturiko gorabehera teknikoak kudeatzeko zerbitzua X X 6,0 

Gizarte-atalaren zerbitzua X X 7,2 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua (call centerra) X X 7,9 

Harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) X X 8,1 

Alokabidek bere funtzio soziala betetzea X X 7,9 

Balioztapen orokorra X X 7,5 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 
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16.b taula. Bizigune programako maizterren gogobetetasuna. 

ATRIBUTUA* 
Maizter 
berriak 

Maizter 
zaharrak 

2013 

Etxebizitzaren balioztapena (kokalekua, neurriak...) X   7,7 

Kontratua sinatu aurreko zerbitzua X   8,0 

Ordaintzeko modua X X 8,0 

Kudeaketa administratiboko zerbitzua (kontratuaren inguruko gaiei 
buruzko informazioa) 

X X 7,0 

Etxebizitzan gertaturiko gorabehera teknikoak kudeatzeko zerbitzua X X 7,0 

Gizarte-atalaren zerbitzua X X 8,0 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua (call centerra) X X 8,0 

Harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) X X 8,0 

Alokabidek bere funtzio soziala betetzea X X 8,0 

Balioztapen orokorra X X 7,6 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 

 

16.c taula. Bizigune programako etxejabeen gogobetetasuna. 

ATRIBUTUA* 
Etxejabe 
berriak 

Etxejabe 
zaharrak 

2013 

Bizigune programaren nabaritasuna X   7,7 

Kontratua sinatu aurreko zerbitzua X   7,3 

Errentaren prezioaren eta eguneratzeen balioztapena X X 7,1 

Kontratua sinatu ondoko zerbitzua X X 7,4 

Alokatzeko beste sistema batzuen aldean eginiko balioztapena X X 8,1 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua (call centerra) X X 7,7 

Harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) X X 7,9 

Alokabidek bere funtzio soziala betetzea X X 7,5 

Balioztapen orokorra X X 7,6 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 

 

16.d taula. Lehentasunezko erosketetako jabeen gogobetetasuna 

ATRIBUTUA* 2013 

Etxebizitzaren balioztapena (kalitatea, barne-banaketa...) 7,4 

Etxebizitzaren kokalekuaren balioztapena 7,6 

Eskriturak egin aurreko zerbitzua 7,3 

Etxebizitzaren prezioa 6,9 

Harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) 8,5 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua (call centerra) 7,5 

Alokabidek bere funtzio soziala betetzea 7,4 

Balioztapen orokorra 7,5 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 
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Gure bezeroek, batez beste, adierazten duten gogobetetasun orokorra oso ona da, 10etik 7,5 eta 7,6 
puntura iristen delako, aztertu den banakako talde bakoitzean.  

 
 

Horrez gain, emaitzak bezero-mota batzuen zein besteen galdera komunen arabera ere segmentatu 
ditugu, eta balioztapen hau atera dugu:  
 

17. taula. Galdera komunetan lortutako batez besteko balioztapena. 

ATRIBUTUA* 2013 

Etxebizitzaren balioztapena (kalitatea, barne-banaketa...) 7,7 

Eskriturak egin / kontratua sinatu aurreko zerbitzua 7,8 

Etxebizitzaren prezioa 7,4 

Kudeaketa administratiboko zerbitzua (kontratuaren inguruko gaiei buruzko informazioa) 7,1 

Etxebizitzan gertaturiko gorabehera teknikoak kudeatzeko zerbitzua 6,7 

Gizarte-atalaren zerbitzua 7,4 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua (call centerra) 7,4 

Harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) 7,7 

Alokabidek bere funtzio soziala betetzea 7,7 

*Eskala: 0-10. Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 

 
 

Lorturiko emaitzen arabera, esan dezakegu Alokabideren bezeroen artean gogobetetasunaren indize 
orokorra oso positiboa dela. Gainera, ia ez dago alderik inkestatutako maizterren eta jabeen balioztapenen 
artean. 
 

Abantaila nagusi edo gogobetetasun handieneko alderdi gisa, eskriturak edo kontratua egin aurreko 
zerbitzua, etxebizitza, harreretako arreta-zerbitzua (lurralde-bulegoak) eta gure funtzio soziala betetzea 
nabarmentzen dira. Bestalde, etxebizitzako gorabehera teknikoak kudeatzeko zerbitzua eta kudeaketa 
administratiboko zerbitzua dira inkestatuek balioztapen apalenak emandako bi itemak dira. 
 

Halaber, gure entitatearen irudi orokorra positiboa, hala gizarte-ikuspegitik –hau da, gizarteari ematen 
diogun zerbitzuaz ohartzeari dagokionez–, nola geure bezeroei ematen diegun zerbitzuaren aldetik, 
etxebizitza libre bat alokatzearekin konparatuta. 

 
 
Gure bezeroek adierazitako gogobetetasuna aztertu eta gero, lehentasuna eta hobekuntza-

proposamena ezarri ditugu kudeaketaren hiru alor jakinetarako: 
 

 Call-Centerra: Ezarritako erantzun tipoak eta itxiera-txostenak berrikustea. 
 Administrazioa: Dokumentazio-biltegia, eta lantaldeei gogoraraztea jakinarazpenak berraztertzeko, 

ulergarriago egiteko (edukia, epea…), 

 Gorabehera teknikoak. 
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4.2.3. Kalitatea 
 

Eraginkortasuna eta bezeroen gogobetetasuna lortzeko gure estrategiaren barruan, Alokabiden beti 
kudeaketaren bikaintasunaren alde egin dugu apustu; hala, bada, jadanik 2006. urteaz geroztik prozesuen 
araberako kudeaketa ezarri genuen, gure sistema Bikaintasuneko EFQM Eredura egokitzeko.  
 

Urte hauetan, Alokabideko Zuzendaritzak etengabe jardun du bere estrategia EFQM Ereduaren 
funtsezko bikaintasun-kontzeptuen ildora bideratzen: denboran zehar emaitza bikainei eustea; arrakasta 
pertsonen talentuaren bidez erdiestea; bizkortasunez kudeatzea; lidergoa ikuspegian, inspirazioan eta 
zintzotasunean oinarritzea; bezeroentzako balioa eranstea; etorkizun iraunkorra sortzea; antolakundearen 
gaitasuna garatzea; eta sormena eta berrikuntza aprobetxatzea, eta hori guztia hobekuntza jarraituko PDCA 
zikloari jarraituz, sistema prozesuak etengabe berrikusi eta doitzera behartzen duelarik. 
 

Egun, Alokabiden badugu Kalitatea, Leneko Arriskuen Prebentzioa eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema 
Integratu bat, EFQM Europako Bikaintasun Eredua lortzera orientatua; sozietatearen atal eta jarduera 
guztietara hedatuta dago, eta antolakundearen ikuspegian jasotako helburu guztiak lortzen laguntzen du. 
 

Horrez gain, Alokabiden era aktiboan parte hartzen dugu kudeaketaren bikaintasuna sustatzeko eta 
ezagutarazteko zenbait ekimenetan: 
 

 2004. urteaz geroztik, urtero parte hartzen dugu Kalitatearen Europako Astean. Urtero Europar Batasun 
guztian aurrera eramaten den ekimen bat da, beste antolakunde batzuekin esperientziak eta gogoetak 
partekatzeko, ikaskuntza eta presentzia publikoa osagai garrantzitsuak direlarik. 

 
 2011ko azaroan, Alokabidek, Visesa eta Orubide sozietateekin batera, jardunaldi bat antolatu zuen 

“Coaching: trebetasun estrategikoak aldaketa-garaietan” izenburupean. Jardunaldian Silvia Guarnieri eta 
Eva López-Acevedo izan ziren, Europako Coaching Eskolakoak, eta bi profesional prestigiodun horiek atal 
teorikoena osatu zuen Alokabide, Visesa eta Orubide sozietateen esperientziaren dibulgazioan. 

 

 2012ko azaroan, Visesa eta Orubide sozietateekin batera orduan ere, “Lehiakortasuna hobetzea 
azterketa geografikoan tresna datu publiko eta libreen bidez” jardunaldia egin genuen, Ferran Solerrek 
aurkeztua eta Juan Carlos Barrosoren parte-hartzearekin, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu 
Saileko Kartografia Zerbitzutik, eta Carlos Orbearen zein Aitor Pradovasoren parte-hartzearekin, 
Orubidetik. 

 
 

18. taula. Kalitatearen asteko jardunaldietara joandakoen gogobetetasuna. 
Kalitatearen asteko jardunaldietara joandakoen 

gogobetetasun-indizea - - E 0:10 
2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 7,9 7,3 7,1 -2,7 
Iturria: Alokabide 
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4.2.4. Produktu-politika: 
 

Produktu Batzordea uneko bezeroen beharrizanak biltzen dituen lantalde bat da; horrela, 
etorkizunerako joera aurrez ikusteko saioa eginik, beharrizan horiek aseko dituen produktuaren oinarriak 
edo beste produktu batzuk diseinatzen ditu. 
 

2006. urteaz geroztik, Alokabiden zuzenean parte hartzen dugu batzorde horretan, Visesa 
sozietatearekin batera. Ordutik, produktu-politika zehaztu, mamitu eta aurrera eramateaz arduratu da, eta 
etengabe egunean mantendu du, alokairurako erabiltzen diren eta gure parke propioa osatzen duten 
etxebizitzak Diseinatzeko eta Eraikitzeko Irizpideen bidez.  
 

Produktu Batzordeak produktuaren hobekuntzan egin behar du aurrera, azken bezeroaren 
gogobetetasuna handitzeko helburuz, lehiakorragoak eta berritzaileagoak izanez. 
 

Bezeroekin ditugun konpromisoak hauek dira: 
 

1. Kalitateko etxebizitza babestuen sustapena bultzatzea, Kostu doituan, eta merkatuan Lehiakorrak 
izateko moduan, gure produktuaren kanpo-irudia indartuz eta eraginkortasunik handiena bilatuz, 
gure bezeroen nahiz tartean diren interes-taldeen beharrizan eta espektatibei erantzuna emanda. 
Kalitatea honakoari irizten zaio:  

 
- Akatsik eta patologiarik gabe. 
- Luze irauten duten eta erraz ordezka daitezkeen elementuak. 
- Mantentze-kostu gutxirekin edo batere gabe. 
- Eragiketa-kostu apala (eraginkortasun energetikoa, kontsumo txikia…) 
- Iraunkortasun-plus bat eskaintzea. 
- Erkidego-kostuen eragin txikia (ahal den neurrian, atari bakoitzean etxebizitza-ratio handiagoa 

egoteak mantentze-kostu komunak minimizatzea dakar: igogailuak, garbiketa,…) 
 
2. Produktu eta zerbitzuak kolektibo berrientzat eta gizartearen errealitaterako egokitzea.  
 
3. Gure produktuaren erabiltzaileak gizartera daitezen sustatzea, bereziki gizarte-egoera ahuleko 

taldeak. 
 
4. Produktu estandarra eskaintzea, haren diseinuak, funtzionaltasunak, eraikuntzak, mantentzeak eta 

kalitateak ematen duten erantzunaren aldetik. 
 
5. Eredu izatea sektorearen barruan, jarduera bakoitzean gizarteari erantzun egokia emateagatik. 
 

 
Horrekin guztiarekin, gure bezeroek etxebizitzaren alorrean dituzten beharrizanak eta espektatibak ase 

nahi ditugu, orokorki harrotasunez betetzeko moduko jarduera batzuk aurrera eramanez, alegia, haien 
erabiltzaileak, halakoak ahalbidetzen dituen gizartea, oro har, zein gu, kalitateko zerbitzua emateagatik, 
harro sentiarazteko moduko jarduera batzuk. 
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4.2.5. Produktua/zerbitzua bezeroei egokitzea 
 

Gure produktua (alokairuko etxebizitzen eskaintza) etxebizitza-eskatzaileen profilera eta bezeroen 
beharrizan/espektatibetara egokitzeko, beharrezkoa da parke bakoitzeko etxebizitza-multzoa administratu, 
kudeatu eta onik zaintzeko garrantzizko jarduerak aurrera eramatea. 
 

Jarduera horiek neurri batean edo bestean gauzatzen ditugu, eta gure bezeroentzat egokitzen ditugu; 
hain zuen, hauek dira bezeroak: 

 

 Biziguneren parkeko etxebizitza hutsen jabeak 

 Alokabideren parke propioko, beste batzuen parkeko eta Biziguneren parkeko maizterrak edo 
errentariak. 

 Eusko Jaurlaritza, udalak, eta Alokabidek parkea kudeatzen dien entitateak 
 

 
4.2.5.1.  Etxebizitzak sartzeko, berriztatzeko/itzultzeko jarduera 
 

Helburua da etxebizitza-parke orekatua lortzea, EAEn alokairuko etxebizitzen arloan dauden 
beharrizanei dagokienez. 
 

19.a taula. Alokabiden sartutako etxebizitzak, guztira. 

Sartutako etxebizitzak, guztira – kop. 
∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ Guztira 

+852 +878 +661 2.391 
∆: gehikuntza. Iturria: Alokabide 

 
 

a. Alokabideren parke propioa 
 

Alokabiden higiezinak eskuratzen ditugu (azalera-eskubideen titular gisa), eta halakoak alokairuan 
ustiatzen ditugu. Errentamendurako esleitzen ditugun etxebizitzak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
erosten dizkiogu, Visesa sozietatearen bidez batik bat. 
 

Alokairurako etxebizitzen parke propioa eskuratzeak zuzeneko lotura du Etxebizitzaren Gida Planean 
ezarritako urteko helburuen eta erosketa hori finantzatzeko beharreko funtsak lortzearen arteko 
orekarekin. 
 

19.b taula. Alokabiden sartutako parke propioko etxebizitzak. 

Alokabiden sartutako parke propioko etxebizitzak – 
kop. 

∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ Guztira 

+225 +393 +210 +828 
∆: gehikuntza. Iturria: Alokabide 

 
 

b. Bizigune programa 

 
Bizigune programarako etxebizitza hutsak erakartzeko jarduera Etxebizitzaren Gida Planean hutsik 

dauden etxebizitzei buruz ezarririko urteko helburuen bidez planifikaturik dago, alokairu babestura 
mobilizatzeko xedearekin. 
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19.c taula. Alokabiden sartutako Bizigune programako etxebizitzak. 

Sartutako Bizigune programako etxebizitzak – kop. 
∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ Guztira 

+235 +342 +24 +601 
∆: gehikuntza. Iturria: Alokabide 

 
 

2013an etxejabeekiko indarreko kontratua duten 5.174 etxebizitzak administratu eta kudeatu ahal izateko, 
Alokabiden ahalegin handia egin dugu etxebizitza-kontratu berriak erakartzeko alokairu babestuaren 
eskaria handiagoa den udalerrietan. 
 

20. taula. Bizigune programan sartutako etxebizitzak, epe-amaitzeak eta berriztatzeak. 

     2013 

BIZIGUNEREN PARKEA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

 Etxejabeekiko kontratu berriak (kop.) 340 592 294 -50,3 23 169 102 

 Etxejabeekin amaitutako kontratuak 
(kop.) 

291 214 244 14,0 93 115 36 

 (1) Kontratu berriztatuak dituzten 
etxejabeak (kop.) 

538 646 566 -12,4 35 334 197 

 (2) Etxejabeekin berriztatutako 
kontratuak (%) 

%61 %52 %66 26,1 %60 %66 %66 

Iturria: Alokabide 
 

Era berean, etxebizitzen jabeekin kontratuen epe-amaitzeak eta berriztatzeak kudeatzeko, izapide asko 
egin behar dira, alokairuak dirauen bitartean konponketak eta mantentze-lanak egiteko gastuak egin behar 
dira, eta, beharrezkoa denean, etxebizitzak prest utzi behar dira, itzultzeko edota kontratua berriztatzeko. 
 
 
 

c. ASAP programa 
 

ASAP programarako etxebizitza libreak erakartzeko jarduera Etxebizitzaren Gida Planean etxebizitza 
librearen alokairurako merkatuan bitartekaritza egiteari buruz ezarririko urteko helburuen bidez 
planifikaturik dago.  
 

2012ko azken lauhilekoan, behin ASAP programaren araudia argitaratuz gero, Alokabiden etxebizitzak 
erakartzeko prozedurak zehazten hasi ginen, eta Araban abiarazi zuen, esperientzia pilotu gisa. Horri esker, 
prozedura doitu ahal izan zen, eraginkorrago bihurtzeko eta tresna informatiko bat eskuratzeko, prozesu 
guztia kontrolatzeko, etxejabeen eskaintzak jasotzen direnetik, kontratuak sinatu eta dokumentazioa Eusko 
Jaurlaritzari igorri arte. Horren ondorioz, 2012ko abenduaren 31n, programan lehen 22 etxebizitzak sartzea 
kudeatua genuen. 
 

19.d taula. Alokabiden sartutako ASAP programako etxebizitzak. 

Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak – kop. 
∆ 2012 ∆ 2013 ∆ Guztira 

22 289 311 
∆: gehikuntza. Iturria: Alokabide 
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d. Beste batzuen parkea 
 

Alokabideren jardueraren barruan badago, orobat, beste batzuen etxebizitzak kudeatu, administratu eta 
onik zaintzeko negozio-plan bat, lankidetza-hitzarmen batzuen bitartez, gehienetan. Beste entitate batzuen 
parke horren barruan, baditugu EAEko Administrazioaren etxebizitzak, hainbat udalen etxebizitzak 
(Lekeitio, Zarautz, Usurbil, Urnieta eta Hernani) eta erakunde pribatu baten, Harri 1, SL sozietatearen, 
etxebizitzak 
 

19.e taula. Alokabideren kudeaketa sartutako beste batzuen parkeko etxebizitzak. 

Beste batzuen parkeko etxebizitzak 
 Sartutakoak – kop. 

∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ Guztira 

+392 +121 +138 +651 
∆: gehikuntza. Iturria: Alokabide 

 
 
 
4.2.5.2.  Administrazioko eta bezeroen arretako jarduera 
 
a. Esleipenak kudeatzea. Uko-egiteak. Kontratuak sinatzea (altak, desegitea eta berriztatzea) 
 

Esleitzeko prozesuan etxebizitza-eskatzaileentzako irizpideak eta baldintzak ezartzen dira (familia-
unitateko kideak, mugikortasun urriko pertsonak egotea, diru-sarrera maila,…), eta baldintzen baremoa 
egin eta gero, eskatzaile bakoitzari dagokion alokairuko etxebizitza-mota ezartzen da.  
 

Beste batzuen etxebizitza parkean, beste entitateek esleitzen dituzte etxebizitzak eta sinatzen dituzte 
kontratuak, eta, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzen kasuan, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak arduratzen 
dira horretaz. 
 

Alokabideren parke propioari dagokionez, etxebizitzak Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetatik 
esleitzen dira, gero esleipendunen eta etxebizitzen zerrenda helarazten digute, kontratuak onartzeko eta 
sinatzeko prozesuari ekiteko. 
 

Bizigune programaren kasuan, Alokabideren barruan egiten da etxebizitzak esleitzeko prozesua, 
Etxebidek igorritako esleipendun-zerrendari baremoak aplikaturik. Esleitzeko prozesu horretan, alokairuko 
etxebizitzak ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonei ematen zaizkie; horrela, beharrezko agiriak 
eskatu eta eman ondoren, etorkizunean ordainduko den errenta ezar daiteke. 
 

Hurren, esleipenak kudeatzeari dagozkion datuak aurkezten ditugu, azken 3 urteak kontuan hartuta, eta 
2013ko datuak lurralde historikoaren arabera segmentatuta. 
 

21. taula. Etxebizitzak esleitzea. 

     2013 

KUDEATUTAKO ESLEIPENAK 2011 2012 2013 % Var. Araba Bizkaia Gipuzkoa 

 Alokabideren parke propioa (kop.) 1.115 973 1.116 14,7 894 108 115 

 Bizigune programa (kop.) 2.809 3.125 2.181 -30,2 285 868 1.028 
Iturria: Alokabide 
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Hurrengo pausoa da pertsona esleipendunek alokairuko etxebizitza onartzea (kontratua sinatzea). 

Prozesu hori garrantzitsua da, bai haren eraginaren aldetik, dagoeneko esleiturik dauden etxebizitzei uko 
egitea daitekeena delako, bai eraginkortasunaren aldetik, legez ezarritako epeen barruan, alokagai jarritako 
etxebizitzak okupatu gabe ahalik eta denborarik laburrena egon daitezen lortzeko.  
 

22.a taula. Alokabideko parke propioan izandako uko-egiteak. 

     2013 

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Uko egin duten esleipendunen kopurua 
(kop.) 

643 537 661 23,1 520 58 84 

Esleipendunen uko-egiteen indizea 1,36 1,23 1,45 17,9 1,39 1,16 2,71 
Iturria: Alokabide 

 
 

22.b taula. Bizigune programaren parkean izandako uko-egiteak. 

     2013 

BIZIGUNEREN PARKEA 2011 2012 2013 % Var. Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Uko egin duten esleipendunen kopurua 
(kop.) 

1.814 2.157 1.601 -25,8 157 624 820 

Esleipendunen uko-egiteen indizea 1,82 2,23 2,76 23,8 1,23 2,56 3,94 
Iturria: Alokabide 

 
Alokabideren parke propioaren kasuan, 2013an, bi etxebizitza behin betiko esleitzeko, 3 uko-egite egin 

dituzte esleipendunek, eta egoera hori ia bikoiztu egin da Bizigune programaren parkean. Alokabideren 
parkean, uko egiteko arrazoi nagusiak etxebizitzaren tamaina eta alokairuaren prezioa izan dira, eta 
Bizigune programan, programaren baldintzekin ados ez egotea edo eskainiriko etxebizitza errentariaren 
beharrizanekin bat ez etortzea. 
 
 

Lehentasunezko erosketa batetik edo atzera-eskuratze batetik zetorren etxebizitza baten kasuan, 
handiagoa da halakoaren esleipenari uko egin dioten pertsonen kopurua. Egungo ekonomia-egoera dago 
modalitate horretan gertatzen diren uko-egite gehien-gehienen atzean.  
 

22.c taula. Lehentasunezko erosketetan eta atzera-eskuratzeetan izandako uko-egiteak. 
LEHENTASUNEZKO EROSKETAK 

ETA ATZERA-ESKURATZEAK 
2011 2012 2013 Ald. % 

Lehentasunezko erosketetako etxebizitzei uko 
egindakoak (kop.) 

1.540 975 1.668 71,1 

Esleipendunen uko-egiteen indizea 10,2 13,7 57,0 316,1 
Iturria: Alokabide 

 
 

Esleitzeko prozesuaren edo epe-amaitzeagatik berriztatzeko prozesuaren ondoren, errentamendu-
kontratu berriak sinatzen dira (esleipenaren onarpena). Alokabideren parke propioari dagokionez, 2013. 
urtean, 455 errentamendu-kontratu berri sinatu dira, eta 378 kontratu berriztatu dira gure zerbitzuaren 
erabiltzaile baziren errentariekin. 
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23.a taula. Sinatutako, desegindako eta berriztatutako kontratuak Alokabideren parke propioan. 

     2013 

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Errentariekiko kontratu berriak (kop.) 472 436 455 4,4 374 50 31 

Errentariekin desegindako kontratuak 
(kop.) 

161 211 219 3,8 158 28 33 

 (1) Kontratu berriztatuak dituzten 
errentariak (kop.) 

73 473 378 -20,1 83 141 154 

 (2) Errentariekin berriztatutako 
kontratuak (%) 

%92 %84 %88 4,3 
 

Iturria: Alokabide 

 
 

Bizigune programari dagokionez, 2013. urtean, 580 errentamendu-kontratu berri sinatu dira, eta 486 
kontratu berriztatu dira gure zerbitzuaren erabiltzaile baziren errentariekin. 
 

23.b taula. Sinatutako, desegindako eta berriztatutako kontratuak Bizigune programaren parkean. 

     2013 

BIZIGUNEREN PARKEA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

 Maizterrekiko kontratu berriak 
(kop.) 

995 968 580 -40,1 128 244 208 

 Maizterrekin desegindako 
kontratuak (kop.) 

577 574 718 25,1 182 400 136 

 (1) Kontratu berriztatuak dituzten 
maizterrak (kop.) 

538 466 486 4,3 48 291 147 

 (2) Maizterrekin berriztatutako 
kontratuak (%) 

%65 %71 %82 14,3 
 

Iturria: Alokabide 

 
 

Esleipenaren eta sinaturiko kontratuen eraginkortasunaren zati bat gure etxebizitza-parkeetan dagoen 
okupazioaren ehunekoaren bidez neurtzen da.  
 

24.a taula. Etxebizitzen okupazioaren ehunekoa Alokabideren parke propioan. 

     2013 

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia 
Gipuzko

a 

Parke propioko okupazio-maila (%) %97,0 %92,0 %93,3 1,5 %92,8 %92,2 %96,2 
Iturria: Alokabide 

 
24.b taula. Etxebizitzen okupazioaren ehunekoa Bizigune programaren parkean. 

     2013 

BIZIGUNEREN PARKEA 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Bizigune programako okupazio-maila 
(%) 

%97,6 %97,9 %88,1 -10,0 %90,2 %87,7 %87,9 

Iturria: Alokabide 
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b. Maizterrei eginiko fakturazioa eta sarrerak 
 

Hilero fakturazioa egiten zaie parke guztietako errentariei. 
 

25.a taula. Jarduera-lerroen/parkeen araberako sarrerak Alokabiden. 
SARRERAK - € 2011 2012 2013 Ald. % 

 Parke propioko errentamendua 9.439.753 10.256.673 11.412.767 11,3 

 Bizigune programaren parkeko errentamendua 
eta haren kudeaketa 

13.419.902 17.366.243 16.988.541 -2,2 

Iturria: Alokabide 
 
 

Eta diru-sarrerak egiten dira beste batzuen parkeak kudeatzeagatik eta lehentasunez erosteko eta 
atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzetik datozen etxebizitzen salmentagatik: 
 

25.b taula. Jarduera-lerroen/parkeen araberako sarrerak Alokabiden. 
SARRERAK - € 2011 2012 2013 Ald. % 

 Beste batzuen parkeak administratu eta 
kudeatzea 

917.400 893.374 952.300 6,6 

 Lehentasunezko erosketetatik datozen 
etxebizitzen salmenta 

4.837.986 3.056.735 738.764 -75,8 

Iturria: Alokabide 
 
 

2013an, Alokabide parke propioko maizterrek ordaintzen zuten batez besteko errenta 235,79 € izan 
zen, eta Bizigune programaren parkeko errentariek ordaindutakoa, 257,60 €. 
 

26.a taula. Alokabideren parke propioko maizterren batez besteko errenta eta gastuak. 

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Parke propioko maizterren batez besteko errenta 241,84 241,44 235,79 -2,3 

Parke propioko maizterren batez besteko gastua, 
erkidegoko gastuengatik 

60,41 61,38 62,42 1,7 

Parke propioko maizterren batez besteko gastua, 
tasengatik 

12,71 12,90 13,96 8,2 

Batez besteko sarrera, parke propioko maizterreko 314,96 315,72 312,17 -1,1 
Iturria: Alokabide 

 
 

26.b taula. Alokabideren parke propioko maizterren batez besteko zerga-oinarria eta esfortzua. 

ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 2011 2012 2013 Ald. % 

Batez besteko zerga-oinarri haztatua, parke propioko 
maizterreko (€) 

12.863 12.662 12.116 -4,3 

Batez besteko esfortzua, maizterreko (batez besteko 
errentaren % / ZO) 

%22,6 %22,9 %23,4 2,2 

Batez besteko esfortzua, maizterreko (ordainagiriaren % / 
ZO) 

%29,4 %30,0 %31,1 3,7 

ZO: zerga oinarria. Iturria: Alokabide 
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26.c taula. Bizigune programaren parkeko maizterren batez besteko errenta. 

Iturria: Alokabide 
 
 
 

Urtero berriztatzen edo eguneratzen dugu parke guztietako errentamendu-kontratuen errenta. Horren 
ondorioz, urtero igoera proportzional bat gertatzen da, Alokabiden alokagai dauden etxebizitzen arabera. 
2013. urtean, 11.500 bat kontratutan berriztatu da errenta gutxi gorabehera.. 
 
 

Ordaintzen ez diren errentak kudeatzea beste alderdi garrantzitsu bat da, administrazioaren zein 
gizartearen aldetik. Horretarako, kudeatzeko prozedurak zehazten dira, eragindako pertsonekin akordio 
ekonomiko eta sozialak ezarriz konpontzeko egoera hori. 
 

27. taula. Ordaindu gabeko errenten ehunekoa Alokabiden. 
ORDAINDU GABEKO ERRENTAK 2011 2012 2013 Ald. % 

Parke propioko ordaindu gabeko errentak (%) %2,28 %2,42 %2,58 6,6 

Bizigune programako ordaindu gabeko errentak (%) %4 %3,4 %4,8 41,2 
Iturria: Alokabide 

 
 
 
c. Etxejabeei eginiko fakturazioa 
 

Era berean, hilero ordaintzen dizkiegu errentak Bizigune programako etxejabeei, alokatutako 
etxebizitzengatik.  
 

28.a taula. Bizigune programaren parkeko etxebizitzengatik guztira ordaindutako errenta. 
GUZTIRA ORDAINDUTAKO ERRENTA - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 26.087.422 35.278.215 36.807.510 4,3 
Iturria: Alokabide 

 
2013an, Bizigune programaren parkeko etxe hutsen jabeei ordaindu zitzaien batez besteko errenta 

613,13 € izan zen. 
 

28.b taula. Bizigune programaren parkeko etxebizitzengatik batez beste ordaindutako errenta. 

     2013 

BATEZ BESTE ORDAINDUTAKO 
ERRENTA - € 

2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Emaitza 580,31 567,28 603,03 6,3 610,63 606,47 581,06 
Iturria: Alokabide 

 

     2013 

BIZIGUNEREN PARKEA- € 2011 2012 2013 Ald. % Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Bizigune programako 
maizterren batez besteko 
errenta 

308,98 293,71 256,77 -12,6 242,74 257,12 264,95 
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d. Udalei aholku ematea 
 

Nabarmendu beharreko lan bat da alokairu soziala kudeatzen duten udalei emandako aholku 
desinteresatua, alokairu-mota hori abian jartzeko. Udalei lagundu diegu esleitzeko baldintza-orriak 
prestatzen, alokatzeko baldintzak ezartzen, errentak finkatzen, kontratuak berriztatzen, eta behar izan 
duten beste edozein kontsultatan. 
 
 
 
 
4.2.5.3.  Sustapenak abian jartzeko jarduera 
 

Jarduera hau Alokabidek eskuraturiko sustapen osoak esleipendunei ematea antolatzean datza; edo 
Jaurlaritzak edo beste batzuek gauzaturiko sustapenak, lehen esleipendunei blokean eman behar 
zaizkienean. Eraikin egin berriak izaten dira. 
 

Zereginen antolaketa proiektuen araberako kudeatze-sistematika baten bidez eramaten da aurrera. 
Behin etxebizitza onartu duten esleipendunen zerrenda esku artean edukiz gero, eta sustapena emateko 
prest dagoenean, emateko eguna eta tokia ezartzen da. 
 

J taula. Alokabidek abian jarritako sustapen berriak. 
ALOKABIDEREN PARKE PROPIOA 

2011 2012 2013 

Gernika. 30 etxeb. Laudio. 26 etxeb. Basauri. 39 etxeb. 

Muskiz. 40 etxeb. Iruña Oka. 20 etxeb. Ondarroa. 1 etxeb. 

Zabalgana. 155 etxeb. 
Salburua (Vitoria-Gasteiz). 111 
etxeb. 

Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 90 
etxeb.  

 Mutriku. 75 etxeb. 
Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 80 
etxeb.  

 
Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 161 
etxeb. 

 

 

UDALEN PARKEA 

2011 2012 2013 

Azpeitiko Udala. 18 etxeb. Hernaniko Udala 1 etxeb.  

Hernaniko Udala 2 etxeb.   

 
EUSKO JAURLARITZAREN PARKEA 

2011 2012 2013 

Intxaurrondo. 125 etxeb. Bilbo Zaharra. 55 etxeb. Santurtzi. 24 etxeb. 

Lutxana. 47 etxeb. Durango. 26 etxeb. Morlans (Donosti). 70 etxeb. 

Santurtzi. 12 etxeb. Hondarribia. 25 etxeb. Hernani. 27 etxeb. 

Loiolako Erriberak 70 etxeb. Beasain. 38 etxeb.  

Hernani. 28 etxeb.   

Tolosa. 44 etxeb.   
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HARRI 1-EN PARKEA 

2011 2012 2013 

Amorebieta. 52 etxeb.  Mungia. 26 etxeb. 
Iturria: Alokabide 

 
 

Proiektuen araberako kudeatze-sistematikaren bidez, eragimena eta eraginkortasuna lortu nahi dugu 
zehazturiko eginkizun guztietan, gure proiektuen funtsa diren hiru eremu nagusien artean oreka 
bermatzeko: kalitatea, kostua eta epea. 
 

29. taula. Etxebizitza-kopurua eta prest uztearen kostua etxebizitzako. 

 2011 2012 2013 Ald. % 

Urtean abian jarritako etxebizitzak (kop.)  623 538 357 -33,5 

Sustapenak prest uztearen batez besteko 
kostua (€/etxeb.) 

85,8 53,8 37,1 -31,0 

Iturria: Alokabide 
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4.2.6. Argibide-eskaeren,kexen, erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketa. 
 

 
Alokabiden, funtsean, gure bulegoen eta call-center zerbitzuaren bidez eskaintzen diegu arreta geure 

bezeroei, beste komunikazio-bide batzuk erabiltzeaz gain (webgunea, faxa, etab.), etxebizitza bat 
alokatzeko kudeaketa-zikloan zehar sor daitezkeen gorabehera guztiei buruz.  
 

Herritarren eskuragarri jartzen ditugun etxebizitzen urteroko gehikuntza dela-eta, aurrera eramaten 
ditugun gestioen kopurua eta aniztasuna ere gehitu egiten dira; horretarako, Alokabidek kudeaketa egokia 
egiten du etxebizitzak eta eraikinak onik mantentzeko, haien funtzionamendua optimizatzeko, ondarea 
zaintzeko, zuzentze-jarduerak ahalik eta gehiena saihesteko, eta erabiltzaileen erosotasuna bermatzeko. 
 

2013. urtean, 35.017 gestio berri erregistratu ziren (mantentze-lanen atalean, merkataritza-atalean, 
administrazioan, bezeroen arretan eta gizarte-atalean) , eta halakoak, oro har, maizterrek Call Center 
zerbitzura eginiko deiei dagozkie. Gestio bakoitzak Alokabideko pertsonek barne-funtzionamenduan egin 
beharreko zeregin-multzo bat sortzen du. Halakoen kopurua, 2013. urtean, 148.614 zeregin izan dira. 
 

30. taula. Guztira erregistratutako gestioak. 
Gestioak, guztira 2011 2012 2013 Ald. % 

Urteko gestioak (kop.) 21.357 24.898 35.017 40,6 

Gestioek sorturiko zereginak (kop.) 90.500 * 104.797 148.614 41,8 

Kudeatzen diren alokairuko etxebizitzak, guztira (kop.) 10.191 11.052 11.419 3,3 

Urteko gestioen indizea, kudeatutako etxeko 2,1 2,3 3,1 36,1 

Zereginen indizea, kudeatutako etxeko 8,9 9,5 13,0 37,3 
*Datu zenbatetsia. Iturria: Alokabide 

 

 
Gestioak ez dira beti kexak edo erreklamazioak, gestio horien barruan sartzen baititugu Alokabidek 

etxebizitza bat egokitzearen ondorioz (etxejabe bati zein maizter bati itzultzeko) aurrera eramaten diren 
ekintzak, gure bulegoetan bezeroek egiten dituzten argibide-eskaerak, call-centerren bidez egiten diren 
argibide-eskaerak,… eta halakoak kopuru handi bat eratzen baitute aurrera eramaten ditugun gestio 
guztien artean.  
 
 

Hasteko, 3 gestio-mota definitzen ditugu:  
 

a.- Gestio orokorrak dira bezero batek egiten dituen argibide-eskaerak, ekintzak, kalkulu 
administratiboak, kexak, erreklamazioak…, Alokabidek ematen duen zerbitzuarekin lotura duen edozein 
alderdiri buruzkoak (call-centerra, administrazioa, bezeroen arreta edo merkataritza). 

 
31. taula. Call-center zerbitzuaren alorreko gestioak. 

Gestioak call-center zerbitzuan – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

Argibide-eskaerak - 53 1.240 2.239,6 

Beste batzuk - 109 351 222,0 

GUZTIRA 0 162 1.591 882,1 
Iturria: Alokabide 
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32. taula. Administrazio-arloko gestioak. 

Administrazio-arloko gestioak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

Ordaindu gabekoak 2.286 2.786 3.690 32,4 

Hornidurak (altak, bajak, argindarra/gasa ordaintzea…) 201 1.085 2.754 153,8 

Etxebizitzak itzultzea (bezeroen borondatezko bajak) 506 926 1.003 8,3 

Kontratuak (maizterrak edo etxejabeak) 850 513 789 53,8 

Errentak (maizterrak edo etxejabeak) 1.551 1.201 1.951 62,4 

Administrazio-arloko argibide-eskaerak - 374 958 156,1 

Banku kontuen zenbakiak - 114 416 264,9 

Utzarazpena - 256 190 -25,8 

Etxebizitza-trukea - 221 400 81,0 

Erreklamazio idatziak - 15 3 -80,0 

Beste batzuk (kontratuak berriztatzea, erkidegoko 
aktak,…) 

481 1.062 736 -30,7 

GUZTIRA 5.875 8.553 12.890 50,7 
Iturria: Alokabide 

 
 

33. taula. Bezeroen arretaren arloko gestioak. 

Bezeroen arretaren arloko gestioak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

Argibide-eskaerak 183 100 902 802,0 

Erreklamazio idatzia 81 39 60 53,8 

Erreklamazio ofiziala - 3 16 433,3 

Beste batzuk - 272 395 45,2 

GUZTIRA - 414 1.373 1.334,4 
Iturria: Alokabide 

 
 

34. taula. Merkataritza-arloko gestioak. 

Merkataritza-arloko gestioak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

Bizigune programako kontratuaren epea amaitzea 740 1.294 1.578 21,9 

Bizigune programarako etxebizitzak onartzea 87 1.164 185 -84,1 

ASAP programarako etxebizitzak onartzea - 4 186 4.550,0 

Argibide-eskaerak - 51 779 1.427,5 

Etxebizitzak itzultzea - 86 363 322,1 

Erreklamazio idatzia - 7 2 -71,4 

Beste batzuk - 194 319 64,4 

GUZTIRA - 2.800 3.412 21,9 
Iturria: Alokabide 
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Datuak aurreko tresna batetik inportatzearen ondorioz eta egun diren prozesuekin eginiko gestioak 
egoki definitzen dituzten eremuak hautatzearen ondorioz, hemen islatzen diren datuek gestio orokorren 
datuetan izaniko bilakaera definitzeko balio digute. 
 

Informazioa biltzeko tresna berrian gestio orokorren tituluak, arloak, arduradunak… doitzean, tresna 
horrek datu zehatzagoak emango dizkigu, eta haiekin jarduera doituago batzuei ekin ahalko diegu, 
etxebizitzako dagoen gestio-ratioa gutxitzeko; hain zuzen ere, azken hori gaur egun honako hau da: 

 
35. taula. Gestio orokorren ratioa, etxebizitzako. 

Ratioa – kudeaketak/etxebizitza 2011 2012 2013 Ald. % 

Gestio orokorra (adm. + call + arret. + merkat.) 8.636 * 11.929 19.266 61,5 

Kudeatzen diren alokairuko etxebizitzak, guztira – kop. 10.191 11.052 11.419 3,3 

Emaitza 0,84 1,08 1,69 56,3 
*Datu zenbatetsia. Iturria: Alokabide 

 
 
 
 

b.- Gestio teknikoak dira kontratuak dirauen bitartean izaten diren egoerak edo gertaerak, errentan 
harturiko etxebizitzaren eraikuntzazko alderdien ingurukoak (akaberak, etxetresna elektrikoak, heze-
orbanak, instalazioen funtzionamendua, etab.) eta konponbide tekniko partikularrak behar dituztenak.  

 
36. taula. Gestio teknikoak. 

Gestio teknikoak – kop. 2011 2012 2013 Ald. % 

Matxura orokorrak 2.475 1.878 1.761 -6,2 

Berokuntza/etxeko ur beroa 1.524 1.707 1.766 3,5 

Etxetresna elektrikoak 939 1.147 1.200 4,6 

Hasierako gorabeherei buruzko idatzia 1.725 1.468 1.209 -17,6 

Obra-bermea 511 144 380 163,9 

Prebentziozko mantentze-lanak eta sustapena prest uztea 107 71 105 47,9 

Etxebizitza prest uztea (jabeari itzultzea) 12 102 326 219,6 

Etxebizitza prest uztea (esleitzeko) 139 602 903 50,0 

Ezbeharra 1.310 926 1.074 16,0 

Eraberritze-eskaera 385 430 430 0,0 

Erreklamazio idatzia   182 201 10,4 

Beste batzuk (instalazio elektrikoak, ordainketa teknikoak, 
argibide-eskaerak…) 

94 2.474 2.561 3,5 

Guztira, oro har 9.221 11.131 11.916 7,1 
Iturria: Alokabide 

 
Aurreko taulan ikusi dugunez, gestio teknikoak hainbat motatakoak izan daitezke, haien izaeraren 

arabera eta abiarazten dituzten ekintzen arabera. Alokabideren kudeaketaren arlo teknikoa kategorietan 
banatzen da, gorabehera gertatzen den tokiaren arabera (etxebizitzan, bizilagunen erkidegoan eta 
eraikinean), ardurak eta kudeatzeko irizpideak desberdinak izango baitira.  
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c.- Gizarte-arloko gestioak Alokabideko Gizarte Ataletik kudeatzen dira, berariazko beharrizanak eta 
errentamenduan eginiko lagun-egitea direla eta. Gestio horien inguruko datuak txosten honetako 4.7.1. 
atalean azaltzen dira. 
 

 

 

 

Iradokizunak 
 

Bestalde, gogobetetasun-inkesten bidez bezeroek helarazi dizkiguten iradokizunak jaso, bildu eta 
azrtertu egin ditugu. Horrek guztiak sarreratzat balio digu landu beharreko hobekuntza-arloak zehaztu eta 
abian jartzeko, txosten honetako 4.2.2. atalean agertu dugunez. 
 

K taula. Bezeroen iradokizunak. 
Bezeroak Iradokizunak 

Alokabideren parke propioko 
maizterrak 

- Komunikazioa hobetzea maizterrekin, informazio-zirkularrak 
emanez eta iradokizun-postontzi bat jarriz, bai eta iragarki-ohol 
bat ere, jakinarazpen ofizialak jartzeko. 

Bizigune programako maizterrak 

- Epe zehatzak ezartzea (partzialak eta/edo itxierakoak), 
bezeroek behin eta berriro harremanetan jarri behar ez izateko, 
aurrez aurre edo telefonoz. 

- Itxaroteko denborak hobetzea Call Centerrean, dagozkion 
argibide-eskaerak zuzentzeko baliabide digital bat gehitzea, 
ahots-postontzi bat jartzea, eta eskaera handiko erpinetan 
estaldura egokitzea. 

- Estiloak eta irizpideak bateratzea arreta presentzialean. 
- Argitu (baita bulegoan ohar idatziak jarriz ere) aldez aurreko 

hitzordua behar dela arreta presentzialerako. 

Bizigune programako etxejabeak 

- Kontratuak berriztatzeko prozesuak eta etxebizitzan maizter 
berria sartu aurreko jakinarazpena berrikustea. 

- Gogobetetasunik ez, etxebizitzetako hornidurei dagozkien 
zenbatekoen erregularizazioa dela-eta. 

Lehentasunezko erosketetako jabeak - Etxebizitzen prezioa ezartzen duten lege-xedapenak argitzea. 

Iturria: Bezeroen gogobetetasunari buruzko azterketa 
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4.2.7. Pribatutasuna 
 

Alokabiden hainbat neurri, jokabide-arau, inprimaki, klausula eta prozedura taxutu eta abian jarri 
ditugu, Datuak Babesteko Lege Organikoak (15/1999 Legea) herritarren funtsezko eskubideak babesteko 
ezartzen dituen berme guztiak bete ahal izan ditzagun. 
 

Atal honen garapena 2008an hasi bagenuen ere, Alokabiden datuak babesteko araudia betetzeko 
politikak garatzen eta ezartzen jarraitzen dugu. Izan ere, politika horiek gertatu diren barne-aldaketak 
gertatu ahala bilakatu eta egokitu egin dira. Alokabiden araudia betetzeko garatu ditugun ekintzen artean, 
honako hauek nabarmentzen ditugu: 

 

 Kanpo-enpresa bat kontratatzea, datuak babesteko araudia betetzea aholkularitza juridikoa 
emateko. 

 

 Fitxategien arduradunen, segurtasun-arduradunen (nahitaezkoak ez izan arren) eta fitxategien barne-
arduradunen izendapena onartzea. 

 

 Lantaldeko pertsona bat esleitzea, antolakundean neurriak eta eguneratzeak ezartzean eta halakoen 
jarraipena egitean lider jardun dezan. 

 

 Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erregistro Orokorrean deklaraturiko fitxategiak 
eguneratzea, eta Segurtasun Agiria hobetzea. 

 
 Ikuskapena bat egitea, datuak babesteko araudia betetzen dela egiaztatzeko, Datu Pertsonalak 

Babesteko Lege Organiko garatzeko Arautegiko 96. eta 110. artikuluan eskatzen dutenez. 
Ikuskapenaren txostenean jasotzen ziren gomendioei eta hobetzeko proposamenei loturik, jarduera-
plan bat zehaztu zen, 2012. urtean bukatutakoa, txostenean ageri ziren puntu guztiak konponduta. 
Bigarren kanpo-ikuskaritza 2013. urtean zehar egin da. 

 

 Datuak babesteko politikei dagozkien agiri guztiak (Segurtasun Agiria, prozedurak, Langileentzako 
Datuen Babesari buruzko Barne Eskuliburua, ARCO Eskubideei buruzko Eskuliburua, informazio-
klausulak, prestakuntzako ikastaroen aurkezpenak, etab.) pertsona guztien eskuragarri daude, 
intranet korporatiboaren bidez. 

 
 Informazio-klausulak eguneratu eta ezartzea, enpresaren fitxategi bakoitzari dagokionez, 

informatzeko betebeharra era egokian betetze aldera, Datuak Babesteko Lege Organikoko 5. 
artikuluan eskatzen denez. Era berean, informazio-klausulen atal bat gehitu da, dagokion 
dokumentazioari gehitzeko, dokumentazioaren, bezeroaren eta barne-sailaren motaren arabera. 

 

 Datuak tratatzeko kontratuak izenpetzea (datuetan sarbidea izatea), zerbitzuak ematen dituzten 
zenbait kanpo-enpresarekin. 

 

 Alokabideko pertsona guztiek konfidentzialtasuna eta sekretua gordetzeko betebeharra errespetatu 
eta betetzeko konpromisoaren klausulak izenpetzea, Datuak Babesteko Lege Organikoko 10. 
artikuluan eskatzen denez. 

 

 Barne-ikuskapenak egitea, datuak babesteko araudia betetzen dela egiaztatzeko, dokumentazioa 
paperean artxibatzeari eta kudeatzeari dagokionez. 
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 Hiru hilean behingo bilerak, araudia betetzen dela zaintzeko jarraipenean lidergoa duen pertsonaren, 
segurtasun-arduradunaren eta kanpo-aholkulariaren artean, izandako aldaketak aztertzeko eta 
halakoen inguruko erabakiak hartzeko. 

 
 Hileroko bilerak, Datuak Babesteko Lege Organikoa betetzen dela zaintzeko jarraipena egiteko eta 

hala mantentzeko, eta jarduera aurrera eramatean Alokabideko sailetan sortzen diren arazoak 
konpontzeko.  

 
 

Laburbilduz, barne-politiken jarraipen eta kontrolerako lan etengabea egiten ari gara datu pertsonalen 
babesaren arloan, eta horren emaitza izan da kanpo-ikuskatzaileek aitor dezaten araudi horrek eskatzen 
dituen betebeharrak maila handian betetzen direla. 
 

Alokabiden, badago konpromisoa datu pertsonalak babesteko arloan araudia betetzeko eta 
hobekuntzak egiteko, eta horretarako baliabide asko erabiltzen dira prestakuntzaren eta informazioaren 
aldetik, bai eta kontzientziazioa sustatzeko eta antolakundean Datuak Babesteko Lege Organikoa betetzeko 
behar den sentsibilizazioaren aldetik ere. 
 
 

Azken urteetan, honako gorabehera hauek erregistratu ditugu Datuak Babesteko Lege Organikoa 
betetzeari loturik: 
 

 37. taula. Datuak babesteko legeari loturiko gorabeherak. 
Datuak babesteko legea betetzeari loturiko gorabeherak – 

kop. 
2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 1 5 1 -80,0 
Iturria: Alokabide 

 
Erregistraturiko gorabehera horiek informazioan baimendu gabeko sarbideak gertatzearekin, sisteman / 

datu-basean izandako errakuntzekin eta informazio-galerarekin dute zerikusia. Kasu guztietan aztertu 
ditugu kausak, eta zuzentzeko ekintzak ezarri dira, gorabehera horiek konpontzeko. 
 

Hemen aurkeztu diren gorabeherak ez datoz pribatutasunaren errespetuaren eta bezeroen datu 
pertsonalen ihesaren inguruan behar bezala oinarrituriko inongo kanpo-erreklamaziotatik. 
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4.2.8. Komunikazioa 
 

Alokabiden badugu kezka uneko zein etorkizuneko bezeroak informatuta edukitzeko alokairuaren 
kudeaketa integralaren inguruko guztiaz, bereziki helarazten dugun informazioari, informazio horren 
kalitateari, eta erabiltzen ditugun komunikazio/informazio-bideei dagokienez. 
 

 

Telefono bidezko arreta-zerbitzua: Call Centerra  
 

Zerbitzu honek Alokabiden kopuru handian jasotzen ditugun argibide-eskaerak, bestelako eskaerak edo 
erreklamazioak bideratzen laguntzen digu; horrela, antolakundeko pertsonok halakoak era bizkorrago eta 
eraginkorragoan kudeatzen ditugu. 
 

Gaur egun, 90.000 dei jasotzen ditugu urtean, horretarako jarritako telefono-zenbakietan. Azken urtean, 
jasoriko deien %86 alokairu-programetako esleipendun eta errentarienak dira, eta gainerako %14a, 
Bizigune eta ASAP programetarako etxebizitzak ekartzeari dagokio. 
 

Zerbitzu honen erabiltzaileei eginiko azken gogobetetasun-inkestan, Call Centerraren balioztapen 
orokorra 7,4 puntukoa izan da (0:10 eskala). Jasotako iruzkinetan aditzera eman diren hobetu beharreko 
alderdien artean, hauek ditugu: itxaroteko denbora, erantzunaren zehaztasuna, eta gorabehera bat eragile 
batekin baino gehiagorekin kudeatzea. 
 

38. taula. Telefono bidezko arreta-zerbitzuari buruzko datuak – Call Centerra. 
Call Centerrari buruzko datu orokorrak 2011 2012 2013 Ald. % 

Jasotako telefono-deiak (kop.) 90.682 94.789 90.954 -4,0 

Jasotako deien estaldura-ratioa (%) %87,5 %83,3 %85,0 2,1 

Arretaren batez besteko denbora deiko (min:seg)  2:42 3:38 3:41 1,4 
Iturria: Alokabide 

 
 
 
Aurrez aurreko arreta 
 

Bulegoetan harrera-zerbitzu bat daukagu, eta zerbitzu horrek ematen die informazioa pertsonei eta, era 
berean, bisitak bideratzen ditu arreta emango dieten pertsonengana, azken horiek dagozkion gestioak egin 
ditzaten. Zerbitzu horren bidez 10.000 pertsonari baino gehiagori kasu egiten diegu urtean. 
 

Alokabideren barruan antolatu ahal izan dezagun eta, horrela, ahalik eta arretarik onena emateko, 
beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua ezartzea, gure telefono-zenbakien bidez. 
 

 

 

Webgunea eta helbide elektroniko korporatiboak 
 

Badugu geure webgunea (www.alokabide.euskadi.eus), geure bezeroentzat, hornitzaileentzat, eta gure 
kudeaketan interesa duen herritar edo erakunde ororentzat. 
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2013. urtearen bukaeran, Alokabideren zenbait interes-taldek adierazitako beharrizanak eta 
espektatibak aztertu eta gero, webgune berria berriz diseinatzen eta garatzen hasi gara, eta 2014ko lehen 
lauhilekoaren bukaeran jarriko dugu abian. Webgunean informazio-aukera zabala dago, alokairuaren 
kudeaketaren inguruko gaiei buruz. Gai horiek honako puntu hauetan laburbiltzen dira: 
 

 Nola egin eskaera alokairu sozialeko etxebizitza baterako, Alokabidek edozein modalitatean 
kudeatzen dituenen artean. 

 Zein diren errentamendurako baldintzak Alokabiden: kontratuaren iraupena eta luzapenak; 
zenbatekoa, ordaintzeko modua eta errentaren eguneratzeak; jasanaraziko diren gastuak; fidantza; 
betebeharrak; kontratua borondatez desegitea; mantentzearen, onik zaintzearen eta obren 
ingurukoak; eta legezko beste alderdi batzuk. 

 Alokabiden alokairu-kontratua sinatzeko pausoak, edozein modalitatetan: esleipen bat 
formalizatzea; aurkeztu beharreko dokumentazioa; eta esleipenari uko egitea. 

 Kontratuan zehar egiten diren gestioak: errenta berriztatzea; banakako zerbitzuak eta gastu 
zentralak ordaintzea; berreskuratzeak; eta dokumentazioa aurkeztea. 

 Kontratua amaitzea borondatezko bajaz edo kontratuan ezarririko epea amaitzeagatik. 

 Gorabehera teknikoen kudeaketa, etxebizitzan, bizilagunen erkidegoan edo eraikinean. hasierako 
gorabeheren kudeaketa; antena paraboliko bat instalatzeko jarraibideak; etxetresna elektrikoen eta 
galdararen erabilera eta mantentze normalerako jarraibideak eta gomendioak, edo kondentsazioak 
saihesteko; banakako ezbeharren polizak; berokuntza-kontsumoak; hodi propioetako zein 
bizilagunen erkidegoaren hodietako buxadurak; elementu komunak erabili eta onik zaintzea. 

 Alokabideri etxebizitza babestu bat saltzeko eskatzea. 

 Etxebizitza bat sartzeko eskatzea, Alokabidek alokagai jartzeko, modalitateetako batean: aurrez 
aurreko hitzordu batera joatea; dokumentazioa aurkeztea; etxebizitza Alokabideren modalitateetako 
batean sartzeko baldintzak; kontratua sinatzea; jasoko diren errentak; etab. 

 Alokabiderekin harremanetan jartzeko erak: Kokapena. Arreta presentzialerako ordutegiak. Mail-
postontzia. Telefonoa: Telefono bidezko arretarako ordutegia. 

 
39. taula. Webguneko bisitak. 

Webguneko bisitak 2011* 2012* 2013* Ald. % 

Gure webgunera eginiko bisitak (kop.) 71.345 57.601 52.364 -9,1 

Bisitatutako orriak (kop.) 754.014 586.513 380.297 -35,2 

Bisiten batez besteko iraupena (min:seg) 4:42 4:26 3:27 -22,2 

Erabiltzaile-kopurua (%) %65,1 %65,8 %69,5 5,6 
*Bizigune programaren aurreko webguneari dagozkion datuak. Iturria: Alokabide 

 
 

Era berean, pertsonen eskura jartzen ditugu araba@alokabide.com, bizkaia@alokabide.com eta 
gipuzkoa@alokabide.com posta elektronikoko helbideak, gurekin harremanetan jarri ahal izan dezaten. 
Halaber, alokabide@alokabide.com helbidea ere badugu, gai orokorragoei erantzuteko. 
 

 

mailto:araba@alokabide.com
mailto:araba@alokabide.com
mailto:gipuzkoa@alokabide.com
mailto:alokabide@alokabide.com
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4.2.9.  Euskararen sustapena bezeroekiko harremanetan 
 

Alokabiden urteak daramatzagu euskararen alde lanean, eta pauso asko eman ditugu bezeroekiko 
komunikazioaren kalitatea hobetzeko, haien eskubide linguistikoen babesean aurrera egiteko eta, horrela, 
gure zerbitzua hobeto emateko. Unera arte eginiko lan guztiari jarraipena emateko helburuz, Euskararen 
Erabilera Normalizatzeko V. Planaren esparruan, 2013-2017ko Euskara Plana onartu dugu. 
 

Euskara Planaren eskeman 3 helburu nagusi, 15 neurri nagusi eta zeharkako 3 ildo jasotzen dira, eta 
haietatik ezartzeko ekintza zehatzak ondorioztatzen dira. 
 
 
4.2.9.1. Euskararen erabilerarako helburu nagusiak, asmoak eta neurriak 
 

Helburuen ikuspegi orokorra emateko, ondorengo koadroan planaren asmo nagusiak eta zeharkako 
ildoak jaso ditugu: 
 

L taula. Bezeroekiko komunikazioaren/informazioaren mapa. 

  1. HELBURUA 2. HELBURUA 3. HELBURUA 4. HELBURUA  

  

Euskarazko arreta 
ematea herritarrei 

jendearentzako 
arreta-zerbitzuetan, 

ahoz zein idatziz 

Euskararen erabilera 
bermatzea irudi 

korporatiboan zein 
paisaia linguistikoan 

Langileek duten 
euskararen ezagutza-

maila handitzea 

Euskara 
normalizatzeko 

prozesua entitatearen 
jardueran txertatzea, 
entitate bakoitzean 

planak onartuta 

 

ZE
H

A
R

K
A

K
O

 
IL

D
O

A
K

 

Irizpide linguistikoak 

      

Motibazioa 

      

Lidergoa 
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A. Normalizazio linguistikoaren helburuak eta neurriak 
 

Atal honetan, helburuak eta haietako bakoitza lortzen lagungarriak izan daitezkeen neurriak jasotzen 
ditugu.  
 
 

1. Helburu nagusia Aztergai dauden neurriak 

Euskarazko arreta ematea 
herritarrei jendearentzako 
arreta-zerbitzuetan, ahoz zein 
idatziz 

Herritarrentzako euskarazko arreta bermatzeko, entitatean prozedurak 
ezarriko dira. 

Herritarrentzat ikusgai egon beharreko elementuak eta idatziak 
euskaratuko dira, eta langileei ereduak, datu-baseak, txantiloiak, etab. 
eskuratuko zaizkie. 

Langileen artean sentsibilizaziorako eta parte-hartzerako ekimenak 
abian jartzea, haien hizkuntza-ohituretan eragiteko. 

 
 

2. Helburu nagusia Aztergai dauden neurriak 

Euskararen erabilera 
bermatzea irudi 
korporatiboan zein paisaia 
linguistikoan 

Seinale, idazkun nahiz ikusgai egon beharreko gainerako elementu 
berriak jartzean, halakoek onarturiko irizpideak betetzen dituztela 
bermatzea. 

Zaharrak agortu ahala, entitatearen elementu korporatiboak euskaraz 
jartzea (paper-gauzak, etab.). 

Webgunea euskaratzea eta, batez ere, herritarrei eskuratzen zaizkien 
aplikazioak. 

Marketin eta publizitate elebiduna egiten jarraitzea. 
 
 

3. Helburu nagusia Aztergai dauden neurriak 

Langileek duten euskararen 
ezagutza-maila handitzea 

Lanpostuaren definizioan euskaraz behar den ezagutza-maila sartzea, 
herritarrekin harremanetan egoten diren lanpostuen kasuan. 

Prestakuntza ematea langileek euskaraz gehiago jakin dezaten, lanpostu 
bakoitzari dagozkion eginkizunen arabera. 

 
 

4. Helburu nagusia Aztergai dauden neurriak 

Euskara normalizatzeko 
prozesua entitatearen 
jardueran txertatzea, entitate 
bakoitzean planak onartuta 

Erabilera-planak taxutu, onartu eta abian jartzea. 

Erakundeetako ordezkariei erabilera-planei buruzko informazioa eta 
prestakuntza ematea. 

Komunikazio-ekimenak aurrera eramatea, entitatean dagoen erabilera-
planari buruz. 

Entitatearen irizpide linguistikoak berridaztea eta aplikatzea. 
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B. Normalizazio linguistikorako zeharkako ildoak eta neurriak 
 

1. zeharkako ildoa Aztergai dauden neurriak 

Irizpide linguistikoak 
aplikatzea 

Erakundearen irizpide linguistikoak berrikustea eta irizpide sakonagoak 
ezartzea. 

Irizpide linguistikoan entitatean ezagutaraztea. 

Irizpideen bete-mailaren jarraipena egitea. 

2. zeharkako ildoa Aztergai dauden neurriak 

Motibazioa 

Euskara ikasteko kanpainak egitea. 

Erabilera-taldeak sortzea. 

Prestakuntza-formatu batekin baino gehiagorekin lan egitea. 

Hizkuntza-gaitasuna hobetzeko baliabideak eskura jartzea, ikastaroak 
sortzea edo badaudenak biltzea, ezagutaraztea, euskarazko softwareari 
lehentasuna ematea eta hura erabiltzeko prestakuntza eskaintzea. 

3. zeharkako ildoa Aztergai dauden neurriak 

Lidergoa 
Euskara Batzorde bat sortzea. 

Euskara-plana entitatearen kudeaketa-sisteman txertatzea. 

Iturria: Alokabide 

 
 



 

  

 

IRAUNKORTASUN TXOSTENA 
Urtea: 2014ko urria 

Pág.: 68.a, 112kit 
 

 
 
4.3. GURE ENPRESA HORNITZAILEAK 
 
 
4.3.1. Kontratazio-politika 
 

Alokabiden hornikuntza-katearen kudeaketa arduratsua egiten dugu, bezeroekin zuzenean lotutako 
zerbitzuak aurrera eramaten dituzten hornitzaile estrategikoak baititu. 
 

Sektore publikokoa izanik, Alokabiden Sektore Publikoko Kontratuen Legea aplikatzen dugu. Lege 
horren xedea kontratuen esleipena arautzea da, publizitatearen, lehiaren, gardentasunaren, 
konfidentzialtasunaren berdintasunaren, eta bereizkeriaren ezaren printzipioen eraginkortasuna 
bermatzeko, ekonomikoki onuragarriena den eskaintza aintzat hartzeaz gain. Tokiko kontratazioa ere 
araupetzen du lege horrek, eta, hortaz, jatorriaren irizpideak ezin du mugarik jarri. 
 

Horretarako Kontratazio Prozedura Orokor bat dugu, erosketa eta obra-kontratu, hornidura eta 
zerbitzu-emate guztiei aplikatzekoa, eta han hornitzaile guztiek nahitaez bete behar dituzten eskakizunei 
buruzko berariazko atal eta klausulak sartzen dira, laneko arriskuen prebentzioaren, ingurumen-
kudeaketaren, Datuak Babesteko Lege Organikoaren, eta abarren arloetakoak. 
 

Alokabiden bat gatoz Eusko Jaurlaritzaren konpromisoarekin (ekainaren 2ko 6/2008 Ebazpena) bere 
kontratazioan nahiz bere sektore publikoaren kontratazioan gizarte- eta ingurumen-irizpideak eta beste 
politika publiko batzuk sartzeko; horretarako, erosketa eta kontratazio publiko berdeari buruzko 
Jaurlaritzaren Erabakiari jarraitzen diogu. 
 
Erosketa eta kontratazio publiko berdeari dagokionez, sartu izan ditugun gizartearen, ingurumenaren eta 
ekonomiaren arloko izapide horietako batzuk –baita aipatutako erabakia agertu baino lehen ere–, honako 
hauek dira: 
 

M taula. Kontratazio eta erosketetan sarturiko ingurumen-arloko, gizarte-arloko eta beste arlo batzuetako 
irizpideak. 

Zerbitzuak ematea 
kontratatzea 

Gure kontratazio eta erosketetan sarturiko irizpideak 

Konponketak 

Esleitzeko irizpideak (gaitasuna): Kalitatea kudeatzeko sistemen ISO 9001 
ziurtagiria, ISO 14001 ingurumen-ziurtagiria edo antzekoak 

Hobetzeko irizpideak (ingurumen-arlokoak funtsean, edo beste arlo 
batekoak); enpresak irizpideok aurkeztu, balioztatu, eta puntuazio handiagoa 
ematen dute hornitzailearen lizitazioan: Espedientea prestatuta lizitazio 
elektronikorako. 

 

Hornidurak kontratatzea Gure kontratazio eta erosketetan sarturiko irizpideak 

Kontsumo arduratsuari loturiko alderdi orokorrak ezartzea, erosketa publiko berdearen baldintzak eta 
ingurumen-baldintzak sartuz lizitazio-agirietan. 

Bulegoko papera 
Erabiltzen den papera %100 kontsumitu ondoko paper birziklatua da, eta 
klororik gabekoa 

Informatikako ekipoak “Energy Star” espefizikazioa betetzea 

Ibilgailuak Energia-eraginkortasuneko A sailkapena 

Iturria: Alokabide 
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Geure kontratazioetan aplikatzen ditugu beste irizpide orokor batzuk: 
 

 Nahi duten enpresa guztiek eskaintzak elektronikoki aurkez ditzakete. 
 

 Lizitazioak Internet bidez transmititzen dira (horrela, gure egoitzaraino joatea saihesten da), 
 

 Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko kontratazio publikoko plataforma erabiltzen da (gardentasuna, 
publizitatea,… egiaztatuta) 

 
 

Kontratatzeko jarraibideei, lizitazioei eta publizitateari dagokien guztia webgune korporatiboko 
kontratatzailearen profilean begira daiteke: www.alokabide.euskadi.eus 
 
 
 
 
 
4.3.2. Enpresa hornitzaileekiko harremanen kudeaketa 
 

Alokabiden, enpresa hornitzaileekiko harremanen oinarritzat ditugun printzipioak dira elkarrenganako 
errespetua, kalitatea, betetzea, tratu-berdintasuna, gardentasuna, lankidetza eta gizartearen zein 
ingurumenaren arloko ardura. 
 

Gure jardueraren bidez, aberastasuna sortzen eta dihardugun ingurunea dinamizatzen lagundu nahi 
dugu. Ildo horretan, ondasunak eskuratzeagatik, hornidurengatik edo emandako zerbitzuengatik azken 
urteetan egin ditugun ordainketen zati handi bat Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko hainbat enpresa 
hornitzaileri egin zaie. 
 

40. taula. Kontratazioari buruzko datuak Alokabiden. 

Kontratazioak, guztira - € 2011 2012 2013 Ald. % 

 Zerbitzuak kontratatzea 3.811.786 859.820 10.957.608 1.174,4 

 Hornidurak kontratatzea 0 0 0 - 

Alokabidek guztira egindako kontratazioa 3.811.786 859.820 10.957.608 1.174,4 
Iturria: Alokabide 

 
 
 
 
 
4.3.3. Hornitzaileentzako ordainketari buruzko informazioa 
 

Merkataritza-eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak zein hornitzaileentzako ordainketa 
geroratzeari buruzko informazioaren inguruan dagokion araudiak ezarritakoa betez, azken hiru ekitaldietan 
hornitzaileei geroraturiko ordainketei buruzko informazioa xehatzen dugu hurren:  
 
 
 
 

http://www.alokabide.euskadi.eus/


 

  

 

IRAUNKORTASUN TXOSTENA 
Urtea: 2014ko urria 

Pág.: 71.a, 112kit 
 

 
 

41.a taula. Urteko ordainketak, eginda eta egiteke, Alokabiden. 

 2011 2012 2013 Ald. % 

Ekitaldian guztira egindako ordainketak  
(€ - milakoetan) 

9.883 43.900 45.480 3,6 

 Legezko gehieneko epearen barruan (€ - 
milakoetan) 

7.969 43.149 43.874 1,7 

 Legezko gehieneko epearen barruan (%) %80,63 %98,29 %96,47 -1,9 

 Legezko gehieneko epetik kanpo (€ - 
milakoetan) 

1.914 751 1.606 113,8 

 Legezko gehieneko epetik kanpo (%) %19,37 %1,71 %3,53 106,4 

 Luzatutako ordainketen batez besteko epea 
(egunak) 

66 55 37 -32,7 

Iturria: Alokabideren urteko kontuak. 
 

 
 
Alokabidek, bere urteko kontuen bidez, sozietateak dituen kreditu-zorren xehetasunak azaltzen ditu.  
 

41.b taula. Kreditu-erakundeekiko zorrak 12-31n 

 2011 2012 2013 Ald. % 

Epe laburreko zorra (€ - milakoetan) 7.359,08 15.886,98 16.792,58 5,7 

Epe luzeko zorra (€ - milakoetan) 140.787,30 147.225,43 142.227,71 -3,4 

Zorra, guztira (€ - milakoetan) 148.146,38 163.112,41 159.020,29 -2,5 
Iturria: Alokabideren urteko kontuak. 

 
 

Kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzako abenduaren 22ko 
628/2009 Dekretua indarrean sartu ondoren etxebizitza sozialak eskuratzeko izenpeturiko maileguek 
interes-tasaren subsidioa izango dute, eta horren zenbatekoa izango da finantza-lankidetzako 
hitzarmenean xedaturiko tasa edo, bestela, hipoteka-maileguko kontratuan adostutako interes-tasaren 
pareko zenbateko baterainokoa (hori guztia aipatutako hitzarmenean interes-tasa kalkulatzeko jasotako 
arauen arabera). Egun, subsidioarekin ateratzen den zorraren interes-tasa efektiboa %1 da; alabaina, 
2010eko urtarrilaren 1az geroztik baino ez da aplikatzekoa eskuratzeetan.  
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4.4. GURE LANTALDEA 
 
 
4.4.1. Nor garen 
 

Alokabideko Administrazio Kontseilua honela banaturik dago: 
 

42. taula. Administrazio Kontseiluko banaketa. 

GENEROAREN 
ARABERAKO BANAKETA 

2011 2012 2013 

Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. 

Kideak (kop.) 2 6 8 2 6 8 2 5 7 
Iturria: Alokabide 

 
Alokabideko Zuzendaritza Batzordea honela banaturik dago: 

 
43. taula. Zuzendaritza Batzordeko banaketa. 

ADINAREN ARABERAKO 
BANAKETA 

2011 2012 2013 

Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. 

Kideak (kop.) 4 4 8 4 4 8 1 3 4 

Batez besteko adina 
(urteak) 

38,5 39,5 45 

Batez besteko 
antzinatasuna (urteak) 

3,25 4,25 5,5 

Iturria: Alokabide 
 

Alokabiden, 2013ko abenduaren 31n, 79 profesional ditugu, haietatik ia %81 emakumeak direlarik (%78 
2011n eta 2012an).  
 
 

Alokabiderentzat zerbitzuak ematen dituzten langileen %100 –sozietatearen zuzendaritzaren eta 
antolakundearen esparrukoak diren heinean– EAEko Administrazioaren zerbitzuan diharduten lan-legepeko 
taldeen hitzarmen kolektiboaren aplikazio-eremuaren barruan dago. Entitate publikoa denez, antolakuntza-
aldaketei dagozkien aurreabisuko aldiak legegintzaldiei lotuta egoten dira. 
 
 

Antolakundean duten karguaren eta kontratu-motaren araberako pertsonen banaketa hau da, guztira: 
 

44. taula. Langileen banaketa, karguen arabera. 

LANGILEEN BANAKETA 
KARGUEN ARABERA 

2011 2012 2013 

Emak Giz. Guzt. Emak Giz. Guzt. Emak Giz. Guzt. 

KONTRATU MUGAGABEA 
DUTEN PERTSONAK 

53 16 69 56 16 72 56 15 71 

 Zuzendariak 1 3 4 1 3 4 1 2 3 

 Goi-mailako tituludunak 2 2 4 4 2 6 6 3 9 

 Erdi-mailako teknikariak 6 5 11 8 7 15 7 6 13 

 Administrariak 44 6 50 43 4 47 42 4 46 
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ALDI BATERAKO KONTRATUA 
DUTEN PERTSONAK 

4 0 4 3 1 4 8 0 8 

 Zuzendariak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Goi-mailako tituludunak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Erdi-mailako teknikariak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Administrariak 4 0 4 3 1 4 8 0 8 
 

PERTSONAK, GUZTIRA 57 16 73 59 17 76 64 15 79 

 Zuzendariak 1 3 4 1 3 4 1 2 3 

 Goi-mailako tituludunak 2 2 4 4 2 6 6 3 9 

 Erdi-mailako teknikariak 6 5 11 8 7 15 7 6 13 

 Administrariak 48 6 54 46 5 51 50 4 54 
Emak.: emakumeak / Giz.: gizonak / Guzt.: guztira. Iturria: Alokabide 

 
Badira emakumeak antolakundeko kargu guztietan, eta 2013an, goi-ardurako postuen %33 zituzten 

(zuzendariak), eta gainerako postuen %82. 
 
 

Gure langileen batez besteko adina 40 urte da 2013an, 39 urte 2012an eta 38 urte 2011n. 
 

45. taula. Langileen banaketa, adinaren arabera. 
ADINAREN 

ARABERAKO 
BANAKETA 

2011 2012 2013 

Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. 

35 urtetik behera 20 4 24 14 4 18 11 3 14 

35 eta 50 urte artean 34 12 46 42 13 55 50 12 62 

50 urtetik gora 3 0 3 3 0 3 3 0 3 

PERTSONAK, GUZTIRA 57 16 73 59 17 76 64 15 79 
Iturria: Alokabide 

 
 

Gure langileen batez besteko antzinatasuna 5 eta 10 urte artekoa da: 2011n (5,7 urte), 2012an (6,2 urte) 
eta 2013an (6,8 urte). 
 

46. taula. Langileen banaketa, antzinatasunaren arabera. 

ANTZINATASUNA 
2011 2012 2013 

Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. 

0 eta 2 urte artean 4 0 4 3 1 4 4 0 4 

2 eta 5 urte artean 24 7 31 15 2 17 8 0 8 

5 eta 10 urte artean 27 8 35 38 13 51 45 12 57 

10 eta 20 urte artean 2 1 3 3 1 4 6 3 9 

20 urtetik gora 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

PERTSONAK, GUZTIRA 57 16 73 59 17 76 64 15 79 
Iturria: Alokabide 
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Gure langile gehienek lanaldi osoko kontratu mugagabea dute: 
 

47. taula. Langileen banaketa, lanaldiaren eta kontratu-motaren arabera. 

* Erretiro partziala, lanaldia %75 egiten du. 
Iturria: Alokabide 

 
 

Gure langile gehienek jarraitu egin dute azken 3 urteetan; dena dela, borondatezko baja bat (1) gertatu 
zen 2012an. 
 

48. taula. Borondatezko bajak. 

BORONDATEZKO 
BAJAK 

2011 2012 2013 

Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. Emak. Giz. Guzt. 

35 eta 50 urte 
artean 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 

PERTSONAK, 
GUZTIRA 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Iturria: Alokabide 

 
 

Lansari-politika bera da emakumeentzat zein gizonentzat. Gizonezkoen batez besteko lansaria 
emakumeena baino handiagoa da, besteak beste, administrari-postuak ehuneko handi bat direlako (ia 
%70), eta halakoak emakumeek gehienbat betetzen dituztelako. 
 

49. taula. Batez besteko soldata. 

BATEZ BESTEKO SOLDATA 
2011 2012 2013 

Emak. Giz. Emak. Giz. Emak. Giz. 

KONTRATU FINKOA 
DUTEN PERTSONAK 

      

 Zuzendari nagusia 67.087,03 - 67.087,03 - 67.087,03 - 

 Zuzendariak 61.630,46 61.630,46 61.630,46 61.630,46 61.630,46 61.630,46 

 Goi-mailako tituludunak 46.129,92 46.129,92 46.129,92 46.129,92 46.129,92 46.129,92 

 Erdi-mailako teknikariak 37.264,72 37.264,72 32.567,15 32.567,15 32.567,15 32.567,15 

 Administrariak 21.607,26 21.607,26 
18.777- 
21.607 

18.777- 
21.607 

18.777- 
21.607 

18.777- 
21.607 

Iturria: Alokabide 

Lanaldia Kontratua 
2011 2012 2013 

Emak. Giz. Emak. Giz. Emak. Giz. 

Osoa 

Mugagabea 53 16 55 16 55 15 

Aldi baterakoa 3 0 1 0 7 0 

Guztira (l. osoa) 56 16 56 16 62 15 

Partziala 

Mugagabea 1* 0 1* 0 1* 0 

Aldi baterakoa 1* 0 2* 1 1* 0 

Guztira (l. partz.) 1 0 3 1 2 0 

GUZTIRA  57 16 59 17 64 15 

ABLE  1 0 2 0 0 0 
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Lanbide arteko gutxieneko soldata hiletan 645,31 euro da, edo 9.134,2 €/urte (iturria: Enplegu eta 
Gizarte Segurantzako Ministerioa, 2013), Alokabideko batez besteko lansaria baino gutxiago)  
 
 
4.4.2. Hautaketako eta barne-igoerako prozesuak 
 

Pertsonak hautatu eta kontratatzerakoan, Alokabiden berdintasunaren, merezimenduaren eta 
gaitasunaren printzipioetan oinarritzen gara, Langileen Estatutuarekin zein EAEko Administrazioaren 
zerbitzuan diharduten lan-legepeko taldeen estatutuarekin bat, bai eta indarrean den nahitaez bete 
beharreko gainerako araudiarekin bat ere. 
 

Lan-kontratazioko espediente oro epaimahai bat eratuz abiarazten dugu. Epaimahai horretara parte 
hartzera zuzendari nagusia, ataleko zuzendaria edo arduraduna, pertsonen arduraduna, eta Enpresa 
Batzordeko ordezkaria, halako prozesuen objektibotasuna eta gardentasuna bermatzeko.  
 

Kontratazio-prozesua hasten dugunean, Alokabideko pertsonak jakinaren gainean jartzen dira, haien 
ordezkarien bidez eta atari korporatiboan argitaratuz. 
 

Lan-kontratazioa egiterakoan (postu finkoa edo mugagabea betetzeko izan ezik), hautagaiak hautatzeko 
hurrenkera hau hartzen dugu kontuan:  
 

 Lehenik, barne-igoeran eskaintzen zaie deialdiaren oinarrietan jasotako baldintzak betetzen 
dituzten langileei. 

 

 Bigarrenik, lan-poltsak aplikatuz eskaintzen da, baldin badago lan-poltsarik indarrean eta postu 
horretarako aplikatzeko modukorik. 

 

 Hirugarrenik, enpresatik kanpo eskaintzen da, deialdi irekian, edo 6 hilabete baino gutxiago irauten 
duten kontratuetan, zuzenean Lanbideren bidez, edo antzeko beste enpresa batzuen bidez. 

 
 

Kontratazio-espediente guztietan aukera-berdintasuneko irizpideak egiaztatzen ditugu, interesa izan 
dezaketen pertsonen artean. Tokiko kontratazioak ez du eraginik hautaketa-prozesuetan ezarririko 
irizpideen gainean.  
 

50. taula. Kontratazio berriak. 

Kontratazio berriak 
2011 2012 2013 

Emak. Giz. Emak. Giz. Emak. Giz. 

PERTSONAK, GUZTIRA 8 1 1 0 4 0 

Iturria: Alokabide 

 
2011. urtean 9 pertsona berri kontratatu genituen, eta haietako 8 emakumeak ziren. Postu guztiak lan-

poltsekin bete ziren, bat izan ezik, hura deialdi ireki baten bidez bete zen-eta.. Txandakatze-indizea %12 
izan zen 2011n. 
 

2012an pertsona berri bat (1) kontratatu genuen (emakumea). Lan-poltsa bidez bete zen postua. 
Txandakatze-indizea %1 izan zen 2012an.  
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2013an, 4 pertsona berri kontratatu genituen (emakumeak guztiak). Postu guztiak lan-poltsekin bete 

ziren. Txandakatze-indizea %5 izan zen 2013an. 
 

51. taula. Kontratazio berriak, adinaren arabera. 

Kontratazio berriak 
2011 2012 2013 

Emak. Giz. Emak. Giz. Emak. Giz. 

35 urtetik behera 5 0 0 0 0 0 

35 eta 50 urte artean 3 1 1 0 4 0 

50 urtetik gora 0 0 0 0 0 0 

PERTSONAK, GUZTIRA 8 1 1 0 4 0 
Iturria: Alokabide 

 
 
 
4.4.3. Pertsonen prestakuntza eta garapena 
 

Giza kapitala gure kapital nagusia izanik, prestakuntza funtsezko eta lehentasunezko elementua da 
guretzat. Horregatik, eta prestakuntza modu eraginkorrean kudeatu ahal izateko, gure oinarri orokorrak 
definitu ditugu prestakuntza politikaren bitartez, honako hauek bermatzeko helburuarekin: 

 

 Erakundeko pertsonen eguneratze profesionala euren eginkizunak eta erantzukizunak 
garatzerakoan, bai eta euren lanpostuan berezkoak diren lanabesak hobeto ezagutu eta 
erabiltzerakoan ere. 

 

 Prestakuntza enpresaren helburu estrategikoetara orientatzea, prestakuntza-planak eta ildo 
estrategikoak elkartuz. 

 

 Pertsonen hazkunde profesionala, egokia den neurrian kezka pertsonalak artatuz. 
 

Berdintasun printzipioa finkatzen dugu langile guztiek prestakuntzarako duten sarbidean, hala enpresak 
Urteko Prestakuntza Planean aurreikusten dituen ekintza guztietarako, nola Prestakuntza Plana onetsi 
ondorengo prestakuntza-ekintza guztietarako ere. 
 
 

Alokabiden prestakuntza plan bat definitzen dugu urtero, eta bertan jasotzen ditugu esleitutako 
eginkizunak egoki osatzeko prestakuntzaren inguruko beharrik esanguratsuenak. Prestakuntza-planaren 
konfigurazioa bat eginda dago urteko planarekin eta urteko aurrekontuarekin. Beraz, estrategian 
identifikatutako premiak beharrezko gaitasunak lortzearekin asetzen dira, prestakuntza jasotzearen eta 
prestatutakoa praktikan jartzearen bitartez.  
 

Prestakuntza-plana osatzeko prozesuak honako fase hauek izaten ditu urtero: 
 

 Beharrak detektatzea eta prestakuntza-beharrak lehenestea. 

 Prestakuntza-plana osatzea eta betearaztea. 

 Aurrekontua. 
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 Aurreikusi gabeko prestakuntzako ekintza berriak planean eranstea. 

 Prestakuntza Plana kudeatzea. 

 Jarraipena eta ebaluazioa. 

 Ezagutza partekatuz. 

 Emaitzen adierazleak. 
 

52. Taula. Prestakuntza. 

Prestakuntza 2011 2012 2013 
Ald. 

% 

Prestakuntza planaren betetze-maila 
(%) 

%86,6 - %47,1 - 

Egindako ikastaroak (kop.) 22 33 26 -21,2 

Bertaratuak guztira (kop.) 

72 71 60 

-15,5 Emak. Giz. Emak. Giz. Emak. Giz. 

58 14 58 13 49 11 

Lantalde osotik bertaratuak (%) %99,2 %94,0 %76,0 -19,1 

Orduak langileko (kop.) * 15,4 35,0 63,0 80,0 

Inbertsioa prestakuntzan (€ 
langileko) * 

308,2 618,0 398,2 -35,6 

* 2012tik aurrera euskarako prestakuntza txertatuta dago. Iturria: Alokabide 

 
 
 

Jarraian, Alokabiden kategoria bakoitzean ari diren langileen ehunekoaren eta 2013an Alokabiden 
prestakuntzan parte hartu duten kategoria bakoitzeko langileen ehunekoaren arteko konparazio bat 
aurkeztu dugu. 
 

53. Taula. Prestakuntzaren banaketa kategoriaka. 

Prestakuntzaren banaketa 

2013 

Langileen % kategoria 
bakoitzean 

Langile partaideen % 
prestakuntzan 

Zuzendaritzakoak %3,8 %1,6 

Tituludunak eta teknikariak %28,2  %26,6 

Administrariak %68 %71,8 
Iturria: Alokabide 

 
 
 

Alokabiden osatutako prestakuntzak (memoria honetan dagozkion ataletan zehaztutako ingurumen, 
arriskuen prebentzio edo DBLOren esparruei dagozkienez gain) Alokabiden lan egiten dugun pertsona 
bakoitzaren funtsezko, zeharkako eta berariazko gaitasunak garatzeari ekiten dio. 
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N Taula. Prestakuntza-ikastaroak 2013. 

Gaitasun berezkoak/generikoak 
Bertaratuak: Orduak 

langileko Emak. Giz. 

Diru-sarrerak aitortzea eta alokairuen kontabilitatea 1 0 8 ordu 

Barne prestakuntza: Estaldura berriak – Aseguru-kudeaketak 10 5 3 ordu 

Ordainketak nola kudeatu 1 0 8 ordu 

Banku- eta finantza-eragiketa guztiak kalkulatzea, kontrolatzea eta 
egiaztatzea 

3 1 8 ordu 

Goi Mailako Prestakuntza Goi Zuzendaritzako Idazkaritzan  1 0 300 ordu 

Espezializazioko Unibertsitate Ikastaroa Lan Zuzenbide Prozesalean 1 0 200 ordu 

Finantza-bideragarritasuneko azterlana 0 1 4 ordu 

Masterra Goi Zuzendaritzako Idazkaritzan 1 0 265 ordu 

Berrikuntzak HEL 4/2013 legean 2 0 3,5 ordu 
 
 

Zeharkako gaitasunak 
Bertaratuak: 

Orduak langileko 
Emak. Giz. 

Ikastaro erdipresentzialak hautatze eta garatze profesionalaz 1 0 150 ordu 
 
 

Berariazko gaitasunak 
Bertaratuak: Orduak 

langileko Emak. Giz. 

Navision - ERP orokorrean erabiltzeko prestakuntza 21 4 2,5 ordu 
Iturria: Alokabide 
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4.4.4. Berdintasuna, kontziliazioa eta onura sozialak 
 

Alokabiden bertako langileen garapen pertsonala nahiz profesionala bilatzen eta bideratzen dugu, eta, 
horretarako, haien eskura jartzen ditugu prestakuntzako jarduerak, barne sustapenak, ordutegiaren 
malgutasuna, familiartekoak zaintzeko erraztasunak, etxebizitzatik hurbileneko zentroan lan egiteko aukera 
eta beste hainbat neurri. Helburua da gure lantaldea laneko eta familiako bizitza lotu dezaketen 
asebetetako langile kualifikaziodunek osatutako lantaldea izatea. 
 

Nabarmentzekoa da 2013an egin zela berdintasuneko lehenengo diagnostikoa, hartatik eratorritako 
ekintza-plan bat egiteko konpromisoarekin. 
 
 

Alokabiden hainbat neurri txertatu ditugu gure lan egiteko moduan, kontziliaziorako eta laneko denbora 
eta espazioa malgutu ahal izateko. Horrekin batera, lantalde osoaren (Alokabideko elkartean zuzendaritza 
eta antolakuntza esparruaren barruan irauten duten bitartean Alokabiderentzako zerbitzuak ematen dituen 
langileen %100) eskura dauden beste onura sozial batzuk ere erantsi ditugu, hala nola: 
 

- Ordutegi-malgutasuna, 
- Lana eta familiaren arteko kontziliazioa, 
- Diruz lagundutako catering-a, eguneroko menu bakoitzeko %66,6ko diru-laguntzarekin, 
- Beste laneko zentro batean lan egiteko aukera, 
- Enpresak ordaindutako prestakuntza, lan-jardunaldiaren barruan, 
- Diru-aurreratzeak nominatik, 
- Abantailazko maileguak, %0ko interesarekin (egin gabeko lan bati dagozkion ordainsarietan 

kargatzeko kopuruak ordaintzea –baldintza batzuk bete behar dira horrelakoak eskuratu ahal 
izateko–, Enpresa osoan emandako maileguen gehieneko saldoa ez da izango soldata osoko 
masaren %2 baino handiagoa, eta eskatutako hurrenkeran banatuko dira). 

 
54. taula. Maileguak. 

Emandako maileguak - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Emaitza 8.681 € 21.411 € 54.811 € 168,6 

Iturria: Alokabide 

 
 

- Langileen Estatutuarekiko lizentziak hobetzea, hala nola, etxe-aldatzeetarako baimenak, 
amatasuna, aitatasuna, norbere eginkizunak eta abar. 

- Familiakoak zaintzeko erraztasunak, 
- Bizi-aseguruak eta istripuak, 

 
55. Taula. Bizi-aseguruak eta istripuak. 

Bizi- eta istripu-aseguruaren 
estaldura - € 

 

2011 2012 2013 Ald. % 

Bizia 33.000 33.000 33.000 0,0 

Istripua 60.101 60.101 60.101 0,0 

Istripuz hiltzea 120.000 120.000 120.000 0,0 

Iturria: Alokabide 
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- Aurreikusi gabeko beste era bateko arreta sozialak eta aparteko izaerako beste arrazoi batzuk 
finantzatzeko helburua duen gizarte-funtsa. Funts horretako zenbatekoa I. kapituluaren barruko 
aurrekontuetan finkatuta dago. 

56. Taula. Gizarte-funtsa. 

Gizarte-funtsa - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Diru-kopurua guztira 6.000 6.000 6.000 0,0 

Iturria: Alokabide 

 
 

- Urritasunen bat duten langileak: baldin eta langile batek lortzen badu aginpidea duten erakundeek 
bere lanpostuko eginkizunak betetzeko ezgaitasun-adierazpena ematea, lehentasunezko eskubidea 
izango du bere egoera fisikoarekin eta gaitasun profesionalekin bateragarria den arloan bete 
gabeko lehenengo postu hutsa betetzeko. 

 

- Euskara normalizatzeko eta erabiltzeko plana, Alokabidek guztientzako %100 finantzatutako 
prestakuntza (Gehieneko zenbatekoa langileko: 1.211 €). 

 
57. Taula. Euskara ikasteko prestakuntza. 

Euskara 2012 2013 Ald. % 

Bertaratuak guztira (kop.) 

 38 25 

-34,2 Emak. Giz. Emak. Giz. 

36 2 23 2 

Lantalde osotik bertaratuak (%) %50 %31,6 -36,8 

Prestakuntza orduak guztira 4.359 ordu 3.298 ordu -24,3 

Batez besteko ordu-kopurua 
bertaratutako bakoitzeko 

136 ordu 132 ordu -2,9 

 Iturria: Alokabide 
 
 

Onura sozialak Alokabiderentzako zerbitzuak egiten dituzten langile guztiei aplikatuko zaizkie, 
Alokabideko elkartean zuzendaritza- eta antolakuntza-esparruaren barruan irauten duten bitartean. 
 

Erretiro partziala eta ordezkatzeko kontratua, aurreratutako erretiroa, aurreikuspen soziala, 
borondatezko erretiroagatik jasotako diru-ordainak, soldata-ordainketak, hirurtekoak eta aldi baterako lan-
ezgaitasun egoerako ordaintze-osagarria lantzen dituzten artikuluetan finkatutakoa aplikatzea etenik 
mantenduko da. Horrela egingo da, 2011ko abenduaren 23ko 6/2011 Legea garatuz 2012ko urtarrilaren 
31ko 9/2012 Dekretuan xedatutakoa eta aplikatzekoak diren gainerako arauak aplikatuz, aipatutako 
etenaldi hori altxatzen duten bitartean.  
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Onura sozial horietako batzuen azkeneko ekitaldiei dagozkien zenbakizko datuak honako hauexek dira: 
 

58. Taula. Onura sozialak. 

ONURA SOZIALAK 

Erabiltzek

o 

EGOERAN 

dauden 

langileak 

ERABILTZ

EN ari 

diren 

langileak 

Erabiltzek

o 

EGOERAN 

dauden 

langileak 

ERABILTZ

EN ari 

diren 

langileak 

Erabiltzek

o 

EGOERAN 

dauden 

langileak 

ERABILTZ

EN ari 

diren 

langileak 

2011 2012 2013 

 
Em
ak. 

Giz. 
Em
ak. 

Giz. 
Em
ak. 

Giz. 
Em
ak. 

Giz. 
Em
ak. 

Giz. 
Em
ak. 

Giz. 

Kontziliazio neurriak 

Aitatasun-baimena 0 16 0 0 0 17 0 7 0 15 0 0 

Amatasun-baimena 

(6. astetik aurrera) 
57 0 6 0 59 0 1 0 64 0 7 0 

Edoskitzeko baimena 57 16 6 0 59 17 4 0 64 15 6 0 

Lanaldi-murrizketa legezko 

zaintzagatik (12 urtetik 

beherakoak) 
21 6 3 0 31 10 7 1 34 11 10 0 

Adingabeak zaintzeko eszedentzia 21 6 3 0 20 5 3 0 20 5 4 1 

Mendekotasuna duten senideak 

zaintzeko eszedentzia 
1 0 0 0 1 0 0 0 64 15 0 0 

Kontziliazioari laguntzeko zerbitzuak 

Haurtzaindegia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jangela 57 16 46 16 59 17 46 16 64 15 43 15 

Garraio kolektiboa: Familiako 

doaneko txartela 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malgutasuna laneko denboran eta lekuan  

Sartzeko eta irteteko malgutasuna 57 16 57 16 59 17 59 17 64 15 64 15 

Adostutako ordutegi-malgutasuna 57 16 2 0 59 17 3 0 64 15 0 0 

Lanaldi-murrizketa arrazoi 

pertsonalengatik 
57 16 0 0 59 17 0 0 64 15 0 0 

Ordaindutako eszedentzia arrazoi 

pertsonalengatik 
57 16 0 0 58 17 0 0 64 15 0 0 

Ordaindu gabeko eszedentzia 

arrazoi pertsonalengatik 
57 16 0 0 59 17 0 0 64 15 0 0 

Telelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bizilekura hurbiltzea 57 16 3 2 59 17 4 2 64 15 5 2 
Iturria: Alokabide 

 
Amatasun edo aitatasuneko bajaren ondoren, langileen %100 itzultzen da enpresako lanera. 
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4.4.4.1. Berdintasun plana 
 

Alokabiden, gizarte-gaietan ardura duen enpresa bezala jokatzeko konpromisoaren ildo berean, eta gure 
Plan Estrategikoaren eta Gobernu Arduratsuko Planaren arabera, aurrera egitea erabaki genuen, 
enpresaren barruan emakume eta gizonen artean berdintasuna sustatzen eta bultzatzen duten ekimenak 
garatzeko. 
 

Honako hauek hartu ditugu erreferentzia nagusi bezala: EAEko VI. Berdintasun Plana, X. Legegintzaldiko 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Plana, eta Eusko 
Jaurlaritzaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legea, hain 
zuzen, azken honen 40. artikulua, premiaz eskatzen baitu berdintasun-planak osatzeko. 
 

Berdintasun Plana egiteko, Alokabiden emakume eta gizonen arteko berdintasun egoeraren 
diagnostikoaren azterketa izan dugu kontuan. 2013. urteko bigarren seihilekoan egindako diagnostikoa da, 
2012. urtearen itxierako datuetan oinarritua, eta Alokabiden berdintasun-alorrean izandako jokabidea 
ikuskatzera eta aztertzera bideratuta dago. Hala eta guztiz ere, gerora, Emakume eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako VI. Plana –X. Legegintzaldikoa– onetsi ondoren, horretara egokitu dugu diagnostikoa. 
 

Alokabiden helburu estrategikotzat dugu gure jardueran genero-ikuspegia txertatzea lortu ahal izateko 
bidean aurrera jarraitzea, eta, horretarako, erabakigarria da Alokabideko Lehenengo Berdintasun Plana 
egitea. Ildo horretan, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako VI. Planetik abiatuta, honako 3 ardatz 
nagusi hauek planteatu dira:  
 

Ñ Taula. Alokabideren berdintasun-planaren ardatzak eta helburuak. 

1. ardatza BALIOAK ALDATZEA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA 

Gobernantzako neurrietan genero-ikuspegia txertatzea. 

2. ardatza GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA 

Erantzunkidetasuna sustatzea. 

3. ardatza EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA ERROTIK KENTZEA 

Indarkeriarik gabeko jokabideen garapena bultzatzea. 

Iturria: Alokabide 

 
 

Berdintasun-batzorde bat osatuko dugu 2014an zehar. Bera arduratuko da berdintasun-plana eta alor 
horretatik eratorriko diren ekintzak definitzeaz, garatzeaz, zaintzeaz, bultzatzeaz eta plana betetzearen 
jarraipena egiteaz. Alokabiden berdintasun-arloan barneko eginkizunak egoki betetzeko, erakundeko 
langile batzuk prestatu egin dira arlo horretako zenbait ikastaro eginez:  
 

59. Taula. Berdintasuneko prestakuntzako datuak 

Berdintasuneko prestakuntza 2012 2013 Ald. % 

Egindako ikastaroak (kop.) 1 1 0,0 

Orduak guztira 360 130 -63,9 

Bertaratuak guztira (kop.) 

1 2 

100,0 Emak. Giz. Emak. Giz. 

1 0 2 0 
Iturria: Alokabide 
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59.b Taula. 2013ko berdintasuneko prestakuntza. 

Ikastaroaren izena 
Bertaratuak: Orduak 

langileko Emak. Giz. 

Ikastaroa: Aukera-berdintasuna 2 0 65 ordu 
Iturria: Alokabide 

 
4.4.5. Osasuna eta segurtasuna lanean 
 

Alokabiden Besteren Prebentzio Zerbitzua dugu, bertako lantalde osoarentzako lan-arriskuei aurrea 
hartzea eta osasuna zaintzea antolatzeko eredu moduan. Lan-baldintzetatik eratorritako arriskuak 
ebaluatzen ditu, eta haiek saihesteko edo gutxitzeko behar diren jarraibideak finkatzen ditu. Prebentzioko 
zerbitzu horrek aintzat hartzen ditu prebentzio-arloan dauden espezialitate guztiak: laneko segurtasuna, 
higiene industriala, ergonomia eta psikosoziologia eta laneko medikuntza. 
 

Gure Segurtasun eta Osasun Batzordea, 2012an modu paritarioan sortua izanik, ordezkaritza sozialeko 
hiru kidek eta enpresaren zuzendaritzako beste hiru kidek osatzen dute. Horiez gain, Besteren Prebentzio 
Zerbitzuko ordezkari bat ere izaten da bertan, ahotsarekin baina botorik gabe. Segurtasun eta Osasun 
Batzordeak arlo horri lotutako ekintzak zaintzea, garatzea eta lortzea bultzatzen du. Ekintza horietako 
zenbait dira honako hauek dira: prebentzioko urteko eta urte askotarako plana, arrisku fisiko, kimiko, 
ergonomiko eta psikosozialen ebaluazioa, prebentzio-jarduera, larrialdietako planak, aldizkako kontrolak 
eta ebaluazioak, etab.  
 

Gainera, Alokabiden badugu OHSAS 18.001 Arauan –egiaztatu gabea– oinarrituta dagoen laneko 
segurtasun eta osasunaren kudeaketa-sistema bat ere. Laneko arriskuen prebentzioa eta lantalde osoaren 
lan-osasuna hobetzeko berariazko konpromisoak txertatuta ditu, erakundeko maila hierarkiko guztietan 
erantsiz. 
 
 

Bulegoetan laneko arriskuen prebentzioa legez betetzeaz gain, asmoa garbia dugu aurrerago joateko, 
eta, ildo horretan, baliabideak eskaintzen dira hainbat ekintzatarako, hala nola: enpresaren erantzukizun 
soziala garatzea; segurtasun- eta osasun-batzordearen funtzionamendua; gidatzeko eta ahotsa erabiltzeko 
alderdi batzuek berariaz prestatzea; sentsibilizazio kanpainak (A gripea, odol-ematea, jarrera-arriskuen 
prebentzioa…); arrisku psikosozialen ebaluazioa… 

 
60. Taula. 2013ko lan-arriskuen prebentzioko prestakuntza.  

Ikastaroaren izena 
Bertaratuak: Orduak 

langileko Emak. Giz. 

Laneko arriskuen prebentzioa 1 0 32 ordu 
Iturria: Alokabide 

 
61. Taula. Lanorduak eta absentismoa. 

 2011 2012 2013 Ald. % 

Batez besteko lantaldea (kop.) 55,8 70,2 72,9 3,8 

Orduak guztira 1.819 1.796,5 1.812,5 0,9 

Lan egindako urteko orduak 1.592 1.592 1.592 0,0 

Lan egindako orduak guztira 88.897 111.758 116.057 3,8 
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Absentismoa (1+2) (%) %11,4 %5,3 %7,1 34,0 

 Abs.1 (lizentziak eta bajak…) (%) %2,4 %3,1 %3,7 19,4 

 Abs.2 (amatasun/aitatasun bajak…) (%) %9,1 %2,2 %3,4 54,5 

Iturria: Alokabideren adierazleak 

 
 

62. Taula. Alokabideko langileen ezbehar-kopurua eta istripu-arrisku indizeak.  

Ezbehar-kopuruaren azterketa 2011 2012 2013 Ald. % 

Lan-istripuak bajarekin (kop.) 0 2 1 -50,0 

Baja-egunak (L.I.) (egunak) 0 35 4 -88,6 

Gaixotasun profesionalak (kop.) 0 0 0 0,0 

Baja-egunak (G.P.) (egunak) 0 0 0 0,0 

L.I. edo G.P. bajarik gabe (kop.) 0 3 3 0,0 

 alk. egun. alk. egun. alk. egun.  

Gertakari-indizea 0 14,0 0 0,0 0 12,6 0,0 

Maiztasun-indizea 0 8,4 0 0,0 0 7,7 0,0 

Larritasun-indizea 0 0,23 0 0,0 0 0,23 0,0 

Iturria: Alokabide eta Mutualiako ezbehar-kopuruaren azterketa 
Indizeak kalkulatzean ez dira aintzat hartu etxetik lanera bidean izandako istripuak eta gaixotasun profesionalak 

 
 
 
 
4.4.6. Laneko komunikazioa eta harremanak 
 

Barne Komunikazioa funtsezko elementua da gure kudeaketan, eta hauek dira bere funtsezko funtzioak: 
 

 Langile guztien parte-hartzea eta konpromisoa sustatzea, horiek bideratzeko kanal eta bitarteko 
aproposak sortuz. 

 Alokabiden parte hartzen duten langile guztiei Alokabideren eginkizuna, ikuspegia, helburuak eta 
balioak egoki interpretatzen eta bereganatzen laguntzea. 

 Alokabiden lan egiten duten pertsonek enpresarekin bat egitea eta inplikazioa sendotzea, bertako 
partaide sentitzea sustatuz. 

 Alokabideko langile bakoitzari bere erantzukizunak ahalik eta ondoen bete ditzan behar duen 
informazio egiazko, fidagarri, apropos eta koherenteena ematea. 

 
Alokabiden zenbait komunikazio kanal dauzkagu finkatuta, langile guztien barneko eta sail arteko 

komunikazioa bideratzeko helburuarekin.  
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O Taula. Komunikazio-kanalak 

Sistema orokorrak (goranzkoa, beheranzkoa eta horizontala) 

 Administrazio Kontseilua 

 Laneko batzorde eta taldeak (Etxebizitza Sailarekin bilerak/Prozesu-taldeak/Hobetze-taldeak…) 

 Berdintasun Batzordea, Enpresa Batzordea, Segurtasun eta Osasun Batzordea, Produktu 
Batzordea. 

 Lan-jardunaldiak eta Infobilera. 

 ERP (Datu-base integrala) 

 Intranet korporatiboa 

 Kudeaketa proiektuka 

 

Goranzko komunikazio-sistemak 

 Hobetzeko iradokizunak 

 Gertakariak, kexak eta bestelakoak 

 Pertsonen bi urteko inkesta 

 Inkesta psikosozialak 

 Beste inkesta eta txosten zehatz batzuk 

 

Beheranzko komunikazio-sistemak 

 Aginte-koadroa, adierazleen eta autoebaluazioen taulak  

 Etxebizitzako Plan Zuzentzailea, Plan Estrategikoa, Kudeaketa eta Jarraipenen Urteko Plana 

 Urteko Kudeaketaren Memoria 

 Iragarki-taula 

Iturria: Alokabide 

 
Gainera, badugu informatu beharreko taldearen eta eman beharreko informazio-motaren arabera 

(larrialdia, bere zehaztasun- eta konplexutasun-gradua) egokiena den komunikazio-kanala hautatzeko 
sistematika ere.  
 

Komunikazio-kanalak hautatutakoan, Komunikazio Plan bat osatzen dugu, eta honako informazio hau 
jasotzen dugun bertan:  
 

 Jakinarazi beharreko gaiaren deskribapena 

 Gaiaren garrantzia 

 Igorleak, hartzaileak 

 Aurkezteko gutxieneko informazioa eta hura osatzeko arduradunak proposatzea 

 Kanalak proposatzea 

 Erakusteko epeak eta denbora-tarteak 

 Erakusteko lekua 
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Beste alde batetik, bi urtean behingo maiztasunarekin, lan-giroaren inguruko inkestak egiten ditugu, 

langileek euren lanarekiko duten asetasun-maila ezagutzeko. Inkestetan parte hartzen dutenen kopurua 
handi samarra da. 
 

63. Taula. Lan-giroaren inguruko inkestetan parte hartzea. 

Langileen inkestetan parte hartzea -% 2008 2010 2012 Ald. % 

Emaitza 83,0 93,0 76,0 -18,3 

Iturria: Alokabide 

 
 

Ondoren, aipatutako inkesten emaitzak aurkeztu ditugu, faktoreka multzokatuta:  
 

64. Taula. Lan-giroko inkesten emaitzak 

Langileen asetasuneko inkesten emaitzak 2008 2010 2012 Ald. % 

Inkestaren balorazioa (erantzuleek egina) - E 0:10 7,06 6,68 6,19 -7,3 

Asetasun orokorra (galdera zuzena) - E 1:5 3,62 3,18 2,86 -10,1 

Iturria: Alokabide 
 

Langileen asetasuneko inkestaren emaitzak 
faktoreka - E 1:5 

2008 2010 2012 Ald. % 

AOI- Asetasun orokorraren indizea (faktore guztietan 
neurtutako batez bestekoa) 

3,43 3,05 3,09 1,3 

1. Laneko baldintzak 3,70 3,56 3,40 -4,5 

2. Ordainsaria/Konpentsazioa  3,10 3,87 2,48 -35,9 

3. Garapen profesionala eta aitortza 3,34 3,00 2,84 -5,3 

3.a. Prestakuntza 3,47 3,27 2,82 -13,8 

3.b. Langilea lanpostura egokitzea 3,74 3,33 3,19 -4,2 

3.c. Aitortza 3,18 2,81 2,39 -14,9 

3.d. Sustatze eta hazkunde profesionala 3,20 2,73 2,54 -7,0 

3.e. Helburuak finkatzea eta eginkizuna ebaluatzea 3,45 3,06 3,13 2,3 

4. Lana antolatzea eta banatzea 3,33 2,97 3,04 2,4 

5. Informazioa eta komunikazioa 3,17 2,82 2,80 -0,7 

6. Barne-alorrekiko harremana  3,52 3,28 -6,8 

7. Parte-hartzea 3,57 2,84 2,96 4,2 

8. Laneko giroa 3,91 3,79 3,2 -15,6 

9. Zuzendaritzaren estiloa 3,55 3,02 3,56 17,9 

10. Erakundearen estrategiak, helburuak eta etorkizuna 3,35 2,68 2,74 2,2 

11. Alokabiden integratzea  4,00 3,77 3,36 -10,9 

12. Aldaketaren kudeaketa 4,03 3,35 3,12 -6,9 
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13. Ingurumen-kudeaketa 3,38 3,06 3,16 3,3 

14. Gizartean duen eragina 3,85 3,33 3,40 2,1 

15. Alokabiden aldarrikatutako balioekiko asetze-maila 4,04 3,76 3,07 -18,4 

Iturria: Alokabide 

 
 

Alde batetik, inkesta baino lehenago eta inkestaren ondoren, komunikazio plan bana osatzeko 
konpromisoa finkatu dugu, parte-hartze eta hedatze maila handia lortzeko helburuarekin, eta ekintzen 
egutegi bat ere jarri dugu.  
 

 
 
Bestalde, aipatutako inkestak aztertzearen emaitza bezala, Alokabideko langile guztiei jakinarazi diegun 

Hobetzeko Ekintza Plana definitu eta onetsi dugu. Planaren eraginkortasuna hurrengo inkesta egiten 
denean balioetsi ahal izango da. 

 
 
Planean hiru jarduera-maila finkatu ditugu: 
 
 
1. Proiektuak. Helburua: lehentasun eta neurri handienekoak diren beharrei eta hobekuntzei ekitea. 
 

 Antolakuntza-azterketa (BAT proiektua) 

 Hasiera: 2013ko maiatza 

 Garapena: 2013ko ekaina-azaroa bitartean 

 Onespena eta komunikazioa: 2013ko abendua 

 Ezarpena: 2014ko urtarrila 

 Hobetzeko esparrua: Laneko antolakuntza, banaketa eta giroa. 

 

 2013 - 2016 Plan Estrategikoa osatzea 

 Etxebizitzaren Zuzendaritza Plana (2013ko udazkena) eskura izanik 

 Aurkezpena eta komunikazioa 2013aren bukaeran (2014aren hasieran) 

 Hobetzeko esparrua: Enpresaren estrategia, helburuak eta etorkizuna. 

 

 Ordainsari-azterlana 

 2013an egindakoa 

 Hobetzeko esparrua: Konpentsazioa, ordainsaria. 

 
 
2. Kontraste-bilerak arloka. Helburua: inkestako alderdi oso zehatzei buruzko xehetasun eta 

informazio gehiago jasotzea. 
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 Arloko arduradunak langileen koordinatzailearekin batera antolatutako arloko bileren edota 
berezibileren bitartez.  

 Garapena: 2013ko uztailetik urrira bitartean. 

 Lekuan bertan kalterik handiena eragiten duten faktoreei eta euren zergatiei buruzko 
informazioa biltzea, eta, parte-hartze prozesu baten bitartez, egin litekeena zehaztea. 

 Hobetzeko esparrua: bertakotzea, parte hartzea eta informazioa eta komunikazioa. 

 
 
3. Jarduera zehatzak. Helburua: erabakiak hartzea eta, irismen txikiagoa izanik, berehalako eragina 

duten alderdietan pausoz pauso aurrera egitea. 
 

 Prestakuntzako politika berrikustea eta prestakuntzako planak onestea. 

 Trebatze-saio bat ezartzea, laneko zentroa ez den enpresa bateko lokaletan asteko egun batean 
zehar lan egiteari buruzko proiektu pilotua arautu ahal izateko.  

 Gizarte-funtsari buruzko heziketaren bitartez zerbitzua hobetzea. 

 Barne politika eta komunikazioko kanalak aztertzea. 

 Bulegoak hobetzeko eta egokitzeko inbertsioak. 

 Langileen Segurtasun Plana: bultzada eta diru-kopurua. 

 Aitortza, parte-hartze eta prestakuntza esparruetan ekintzak, kanalak, hobekuntzak finkatzea, 
berariaz sortutako taldeetan zehazteko. 

 Zuzendaritza-batzorde ibiltariak Laneko Denboraren Antolakuntzan. 
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4.5. ENPRESA LANKIDEAK ETA ALIATUAK 
 
 
4.5.1. Lerrokatutako sozietateak 
 

Alokabiden modu lerrokatuan egiten dugu lan Orubide eta Visesa sozietateekin. Horiek ere Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera adskribatuta daude. 
 

Orubide da Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-lurzoruaren operadore nagusia. Eragile publikoei eta 
pribatuei lurzorua helarazten die, bidezko kostuaren truke eta aldeko baldintzetan, bai aldez aurretik 
lurzorua eskuratuz, baita soilik hiritartze-jarduera lurzoruaren jabeen kargura kudeatuz ere.  
 

Visesaren jarduera, berriz, babestutako etxebizitzak saltzeko eta alokatzeko sustatzea da. Alokabideren 
jabegoko ia etxebizitza guztiak (jabegoko parkea) Visesaren sustapenetatik iritsitakoak dira. 
 

Era horretan, hiru sozietateek elkarrekin egiten dute lan, ahalik eta etxebizitza kopuru handiena jartzeko 
EAEko herritarren eskura, oinarrizko sinergiak eragiten dituen balio-katea osatuz. 
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4.5.2. Lankideak eta aliatuak 
 

Beste alde batetik, Alokabiden ondorengo elkarte eta enpresekin ere lankidetzan aritzen gara: 
 

P Taula. Elkarte eta enpresa lankideak 

Urtea 
Aliatua 

Lankidea 
Ituna/Lankidetza Eragina 

Intereseko talde 
onuraduna 

2003 EUSKALIT 

Kalitaterako Euskal Fundazioarekin lankidetza, 
ondoren honakoetara hedatu dena: 
2003 - EFQM Ebaluatzaile Kluba (EFQM 
memorien ebaluazioak egiteko). 
2004 - 5S kluba (5S metodologia ezartzea hedatu 
eta hobetzeko).  
2005 - Q-epea (Beste administrazio eta erakunde 
publiko batzuekin kudeaketa-arloko jakintzak 
trukatzeko). 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2005 AVS 
Etxebizitza eta lurzoruaren sustatzaile publikoen 
Espainiako elkarte horretan txertatzea. 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2008 INNOBASQUE 

Berrikuntzaren Euskal Agentzian txertatzea 
berrikuntzaren, iraunkortasunaren eta 
etxebizitzaren kalitatearen alde lan egiteko eta 
hobeto eraikitzen laguntzeko. 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2011 ERAIKUNE 
Euskadiko eraikuntzaren klusterreko bazkideak 
sustatze, eraikitze, zaharberritze eta 
leheneratzearen arloan. 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

 

- Udaletxeak 

Udal-aginpideko oinarrizko gizarte-zerbitzuekin 
ohiko harremanak eta, bereziki, erabiltzaileekin 
esku hartzen duten gizarte-langileekin. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

- Udaletxeak 

Contactos habituales con los Servicios Sociales de 
Base de competencia municipal y en concreto los 
Trabajadores Sociales que intervienen con las 
personas usuarias. 

  

 

Osakidetza 
Foru-aldundiak 

Ohiko harremanak sail guztiei (Haurtzaroa, 
Hirugarren Adina, Emakumea, Mendetasuna…) 
estaldura eskaintzen dieten gizarte-arloekin. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2001 
TINKO 

GARBITKETAK, 
BEREZI 99 

Gizarteratzea helburu duten enpresekin 
lankidetza (eraikuntzak garbitzea). 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 
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Urtea 
Aliatua 

Lankidea 
Ituna/Lankidetza Eragina 

Intereseko talde 
onuraduna 

- Udaletxeak 

Contactos habituales con los Servicios Sociales de 
Base de competencia municipal y en concreto los 
Trabajadores Sociales que intervienen con las 
personas usuarias. 

  

 

Elkarteak: 
BERAKAH, GAO 
LACHO DROM, 

CARITAS, ASPACE, 
ASAFES, ASAJER, 

HIRUKIDE, 
APDEMA, 
ARGILAN, 

CAMPOAMOR… 

Gazteria, gutxiengo etnikoak, toxikomaniak, 
hirugarren adina eta beste hainbat arlo 
koordinatzeko harremanak. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2006 IZAN 
Haitin etxebizitzak eraikitzeko proiektu baterako 
lankidetza. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2007 
BERRIZTAPEN 

elkartea 

Gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden 
taldetzat hartutakoak laneratzeko hitzarmena. 

Soziala 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Gizartea (oro 
har) 

2007 

GOIZTIRI, GURUTZE 
GORRIA, 

AFROAMERIKAR 
ELKARTEA, CEAR 

Lau etxebizitza sozial lagatzeko lankidetza 
hitzarmena. 

Soziala 

Akzioduna 

Gizartea (oro 
har) 

2009 
VICENTE FERRER 

Fundazioa 

Indiako Anantapurren 48 etxebizitza eraikitzeko 
lankidetza. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Gizartea (oro 
har) 

2011 

EUSKADIKO 
MUGARIK GABEKO 
ARKITEKTOAK eta 

EFEL-CIAPA 
Fundazioa 

Bolivian gurasoekin espetxeetan bizi diren 12 eta 
18 urte bitarteko gazteak hartzeko 3 aterpe 
eraikitzeko lankidetza. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Gizartea (oro 
har) 

2011 BILTZEN elkartea 

Salburua auzoan elkarbizitzako gatazkak eta 
bestelakoak aztertzeko bitartekaritza eta 
diziplina arteko mahai bat osatzeko 
prestakuntzako lankidetza. 

Soziala 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

 

2004 ITZARRI-BGAE 

Langile publiko guztientzako Borondatezko 
Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde honetan 
txertatzea. 

Soziala 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

 

2005 Eusko Jaurlaritza 
Etxebizitza-parkea administratzeko, kudeatzeko 
eta zaintzeko lankidetza-hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 
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Urtea 
Aliatua 

Lankidea 
Ituna/Lankidetza Eragina 

Intereseko talde 
onuraduna 

2006 Lekeitioko Udala 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2007 Zarauzko Udala 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2009 Usurbilgo Udala 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2009 Urnietako Udala 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2010 Harri 1 S.L. 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2011 Hernaniko Udala 
Etxebizitza-parkea kudeatzeko lankidetza-
hitzarmenak 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

 

2010 
ETEak – Concerto (I+G Esparruko 7. Programako Europako Proiektua). 
Salburuan alokatzeko 171 etxebizitzako energia kontsumo txikiko 
eraikin bat (A kalifikazioa) eraikitzea jasotzen du. 

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Pertsonak 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

2012 SIMEC taldea 

Alokabidek kudeatutako sustapen batean 
(Loiolako ibaiertzean 91 etxebizitza) energia 
aldez aurretik ordaintzeko sistema berritzaile bat 
ezartzea.  

Soziala 

Ingurumene
koa 

Ekonomikoa 

Akzioduna 

Bezeroak 

Gizartea (oro 
har) 

 
 



 

  

 

IRAUNKORTASUN TXOSTENA 
Urtea: 2014ko urria 

Pág.: 92.a, 112kit 
 

 
 
4.6. INGURUMENA BABESTEA 
 
4.6.1. Ingurumeneko estrategia eta kudeaketa-sistemak 
 

Alokabiden UNE-EN-ISO 14.001 arauan oinarritutako Ingurumen Kudeaketako Sistema daukagu, eta, 
haren bidez, ingurumen-aldagaia txertatzea bultzatzen dugu eguneroko jardueran, konpromisoa hartu 
baitugu kudeaketan kutsadurari aurrea hartzeko eta ingurumen-inpaktuak murrizteko oinarriak aplikatzen 
direla zaintzeko. 
 

 Gure parkeko eraikinetan mantentze-lanak egiten ari garen bitartean ingurumen-ezaugarriak 
jasotzen dituen Mantentze-lanetako Ingurumen Kudeaketa Plana daukagu ezarrita.  

 Gure bulegoetan sortutako hondakinak (tonerra, papera…) jasotzeko eta berrerabiltzeko eta 
isurketak, emisioak, kontsumoak eta zaratak kontrolatzeko sistematika daukagu. 

 5S lanabesa (antolaketa, ordena eta garbiketa) erabiltzen dugu bulego guztietan, eta barneko 
ingurumen-sentsibilizazio eta informazioko ekintzak egiten ditugu. 

 
Alokabiden, eraikuntzan zuzenean aritzen ez bagara ere, badaukagu zeharkako konpromiso bat 

eraikitze-aldiko iraunkortasunarekin. Alokabideren parkeko ia sustapen guztiak Visesak eskuratutakoak 
dira, eta haiek C maila edo handiagoko energia-kalifikazioak ematen dizkiete gure parkeko sustapenei, 
azterlanen edo proiektuen bidez eta haien ondorengo ingurumen-izaera nabarmeneko betearazteen 
bitartez (energia-eraginkortasuna, eguzki-energia, euri-urak berrerabiltzea, zaborren bilketa pneumatikoa, 
kontrolatutako mozketako zuraren erabilera, energia birziklatzea edo berreskuratzea). 
 

Alokabidek eskuratu dituen azken sustapenek honako energia-egiaztatze maila hau dute: 
 

65. Taula. Eskuratutako azken sustapenetako energia-kalifikazioa. 

Etxebizitzen kalifikazioa 
2011 2012 2013 

A B C A B C A B C 

GERNIKA, 30 etxeb.   C       

IRUÑA OKA, 20 etxeb.      B     

LAUDIO, 29 etxeb.    A      

SALBURUA, 111 etxeb.     B     

ZABALGANA, 161 etxeb.    A      

MUTRIKU, 75 etxeb.    A      

ZABALGANA, 170 etxeb.         C 

BASAURI, 40 etxeb.        B  

ARRASATE, 140 etxeb.         C 

BEASAIN, 25 etxeb.        B  
Iturria: Alokabide 

 
Eskuratutako sustapenetako azken energia-kalifikazioen batez besteko emaitzen arabera, CO2 

isurpenetan aurreztea eta lehen mailako energia aurreztea lortu dugu, eta arauzko betetze-maila %30 eta 
%40 bitartekoa izan da.  

 
Alokabideren parkeko sustapenetan funtsezko elementua da diseinutik hasitako energia kudeaketaren 

garapena, honako memoria honen 4.6.5. atalean adierazi dugun moduan. 
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4.6.2. Ingurumeneko inbertsioak eta gastuak 
 

Alokabiden ingurumenarekin lotuta egiten ditugun inbertsioak eta gastuak ondorengo hauek dira: 
 

66. Taula. Ingurumeneko inbertsioak eta gastuak  

Ingurumeneko inbertsioak eta gastuak - € 2011 2012 2013 % Var 

ISO 14.001 ziurtagiriko arauak 1.935,92 1.692,5 1.149 -32,1 

Iturria: Alokabide 

 
 
 
4.6.3. Ingurumeneko prestakuntza eta sentsibilizazioa 
 

Alokabiden urtero egiten ditugu ingurumeneko kontzientziazioa eta eginkizunak hobeto egitea 
bultzatzeko beharrezkoa den ingurumeneko prestakuntza eta sentsibilizazioa. 

 
67. Taula. 2013ko ingurumeneko prestakuntza. 

Ikastaroaren izena 
Bertaratuak: Orduak 

langileko Emak. Giz. 

Energia-ziurtagiria eraikuntzetan - RITE ziurtagiria 0 5 4 ordu 

Dauden eraikinen eraginkortasunaren CE3X egiaztatze-programa 0 1 16 ordu 

Energia Zerbitzuen III. Biltzarra (ESES 2013) 0 1 13 ordu 
Iturria: Alokabide 

 
Iritsi berriak diren langile guztiei harrerako prestakuntza egiten zaie, eta bertan erantsita daude 

ingurumeneko sentsibilizazio eta kontzientziazio alderdi batzuk. 
 

Gainera, Intraneten langile guztiok ditugu eskura ingurumena hobeto kudeatzeko praktika egokien eta 
informazioaren gidak, bai enpresarako, bai eta etxeko esparrurako ere. Gida horietan dauzkagu kontsumo 
arduratsurako jarraibideak, ingurumeneko adierazle nagusietako emaitzak, eta ingurumenari lotuta 
interesgarriak izan daitezkeen ekimen edo ideia berritzaileak, hala nola ibilgailua partekatzeko ekimenak. 
 
 
 
4.6.4. Barneko ingurumeneko emaitzak 
 

Gure erakundearen ingurumen-emaitzek deskribatzen dute gure jokabidea eta gure jarduera osoa 
garatzeak ingurumenean eragiten duen guztia. Horretarako, zenbakietan jartzen ditugu baliabideen 
kontsumoa, sortutako hondakinak, atmosferara bidalitako isuriak eta esanguratsuak diren beste 
ingurumeneko alderdi batzuk. Alokabidek ez du inoiz jaso ingurumeneko araudia hausteak eragindako ez 
zigorrik ezta diru-isunik ere. 
 

Emaitzak ingurumenarekiko jokabideari lotuta adierazteko, balio absolutuez gain, balio erlatiboak ere 
erabiltzen ditugu administrazioko jardueren inguruan (bulegoetako ingurumen-eraginari dagozkion 
datuetan bulegoetako langile edo m2 kopurua erreferentzia gisa hartuz). 
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4.6.4.1. Paperaren kontsumoa 
 

68. Taula. Paperaren kontsumoa. 

Kontsumoa 2011 2012 2013 Ald. % 

Papera (eskuratutako orri kop.) 704.500 722.000 629.500 -12,8 

Papera (orri kop. langileko) 9.651 9.500 7.968 -16,1 

Paper ofiziala (eskuratutako orri kop.) 130.000 40.000 10.000 -75,0 

Paper ofiziala (orri kop. langileko) 1.781 526 127 -75,9 
Iturria: Alokabide 

 

9. Grafikoa. Paperaren (orriak) eta paper ofizialaren (idazpuruekin) kontsumoa 

 
 
 
 

Alokabiden, papera aurrezteko eta erabiltzeko Zuzendaritzak 2004an onetsi zuen politika dugu, 
baliabide naturalak aurreztu, eta gure jardueratik eratorritako ingurumen-inpaktuak murrizteko 
helburuarekin. Erabilitako paperaren %100 kontsumitu ondoren birziklatua eta klororik gabea da. 
 
 
 
4.6.4.2.  Tonerraren kontsumoa 
 

Orain dela urte batzuetatik hona, tonerraren kontsumoa optimizatzen ari gara Alokabiden, inprimatzeko 
energia-, mantentze- eta eraginkortasun-kostu handiko gailu txikiak kendu eta alokatutako neurri ertain eta 
handiko gailuekin ordezkatuz. 
 

Bere gailu batzuetan erabiltzeko Alokabidek zuzenean eskuratutako tonerrari dagokionez, eskuratutako 
tonerra jatorrizkoa da; izan ere, birziklatutako kartutxoekin garatutako frogak ez ziren gogobetegarriak izan. 
 

Tonerraren kontsumo zehatza jakitea ezinezkoa izanik, toner gehiena renting taldeetako mantentze-
lanetako enpresek helarazten dutenez, langile bakoitzak egindako fotokopia eta inprimatzeen datuaren 
bitartez zenbatzen da kontsumoa. 
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69. Taula. Tonerraren kontsumoa. 

 Tonerraren kontsumoa 2011 2012 2013 Ald. 

Tonerra (eskuratutakoen kop.) 52 34 18 -47,1 

Tonerra (eskuratutakoen kop. langileko) 0,71 0,45 0,23 -49,1 

Tonerra (egindako inprimatze kop.) 141.560 108.100 64.450 -40,4 

Tonerra (egindako inprimatze kop. 
langileko) 

1.939 1.422 816 -42,6 

Fotokopiak (egindako fotokopia kop.) 794.122 551.098 833.314 51,2 

Fotokopiak (fotokopia kop. langileko) 10.878 7.251 10.548 45,5 
Iturria: Alokabide 

Konparatzeko oinarria (langile kop. 2011n: 73; 2012an: 76; eta 2013an: 79) 

 
4.6.4.3. Argindarraren kontsumoa 
 

Gure bulegoetako elektrizitatearen kontsumoa honako hau da: 
 

70. Taula. Energia elektrikoaren kontsumoa. 

Kontsumo elektrikoa 2011 2012 2013 Ald. % 

kWh-ak guztira  393.994 387.079 302.733 -21,8 

kWh /m2-ak guztira 47,25 50,72 41,35 -18,5 

kWh-ak (zentrala + Gasteizko HAB) 164.152 169.980 189.151 
11,3 

kWh /m2-ak guztira (zentrala + Gasteizko HAB) 27,62 28,60 31,83 

kWh-ak (Bizkaiko HAB) 203.494 186.561 92.583 
-50,4 

kWh /m2-ak guztira (Bizkaiko HAB) 115,62 177,17 87,92 

kWh-ak (Gipuzkoako HAB) 26.347 30.539 20.999 -31,2 

kWh /m2-ak guztira (Gipuzkoako HAB) 41,41 48,00 64,69 34,8 

Iturria: Alokabide 
Konparatzeko oinarria (bulegoetako m2. Zentrala+Gasteizko HAB=5.942,9m2. Bizkaiko HAB=1.053m2. Gipuzkoako 

HAB=324,6m2) 
 

24. Grafikoa. Energia elektrikoaren kontsumoa bulegoko 
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Argiztapena aztertzeko lan bat egin dugu Alokabiden, eta, emaitzen arabera, egindako kontsumoaren 
kostua handia da eta bulegoetako gune batzuetan argitasuna mugatua da. Hori dela eta, kontsumoa 
optimizatzeko eta aurrezteko neurriak hartu ditugu, eta, ildo horretan, bulegoak argiztatzeko zenbait 
aukera frogatu ditugu, aukerarik eraginkorrena lortu dugun arte. Azkenean hartu ditugun neurrietako 
batzuk alderdi hauekin dute lotura: aldaketak argiztatzean, kontsumo gutxiko fluoreszenteak, sistema 
eraginkorragoak, edo korridoreetan, sarreran, laneko lekuetan eta guztientzako gainerako guneetan argiak 
garbitzea (laneko lekuetako kontsumoa optimizatu da, beste leku batzuk gutxieneko argitasunarekin edo 
batere argitasunik gabe utzita).  
 

Bulegoetako energia-kontsumoari dagozkion CO2 emisioak honako hauek dira: 
 

70.b Taula. Energia elektrikoaren kontsumoari lotutako CO2 emisioak. 

Kontsumo elektrikoa 2011 2012 2013 Ald. % 

Emisioak (tn CO2 eq-ak) orotara 66,6 65,5 51,2 -21,8 

Emisioak (tn CO2 eq-ak) (zentrala + 
Gasteizko HAB) 

27,8 28,7 32,0 11,3 

Emisioak (tn CO2 eq-ak) (Bizkaiko HAB) 34,4 31,5 15,7 -50,4 

Emisioak (tn CO2 eq-ak) (Gipuzkoako HAB) 4,5 5,2 3,6 -31,2 

IHOBEn eskura dauden datuetan oinarrituta egindako kalkuluak. Iturria: Alokabide 

 
 
4.6.4.4. Gasolioaren kontsumoa  
 

Gasolioa da Alokabiden dugun jardueran erregai moduan kontsumitzen dugun beste baliabideetako bat, 
gehienbat langileen eginkizunak direla eta egiten diren joan-etorrietan. 
 

Alokabiden renting-eko ibilgailu batzuk ditugu, eta kontsumo hau dute: 
 

71. Taula. Gasolioaren kontsumoa. 

Gasolioaren kontsumoa 2011 2012 2013 Ald. % 

Ibilgailuak (kop.) 8,5 8,75 8 -8,6 

Urteko kontsumoa (litroak) 9.065 9.594 7.417 -22,7 

Batez besteko kontsumoa (litroak 
ibilgailuko) 

1.066,5 1.096,4 927,1 -15,4 

Iturria: Alokabide 

 
 
4.6.4.5. Uraren kontsumoa eta isurketak 
 

Gure jardueratik eratorritako uraren kontsumoa zerbitzuetan eta instalazioak garbitzerakoan egiten da 
gehienbat. Aipatutako uraren kontsumoa hornikuntzako sare publikokoa denez, ez da beste iturri 
batzuetatik hartzen, ez eta kontsumitutako ura berrerabiltzen edo birziklatzen ere. 

 
Ez dugu bulego nagusietan eta bezeroak artatzeko bulegoetan kontsumitzen den urari buruzko daturik, 

kontsumo hori kokatuta dagoen eraikin osokoari dagokiolako kasu guztietan. Alokabideko jardueraren 
zuzeneko isurketa nagusiak osasun-isurketak dira, eta haiek zenbakietan jartzea ezinezkoa da, ez baitugu 
erakundearen ur-kontsumoaren daturik. 
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Ez da izan istripuz gertatutako isuririk. 

 
 
4.6.4.6. Hondakinak 
 

Egindako jardueretan sortutako hondakinak kudeatzea azpikontratatuta dago zenbait enpresa 
kudeatzailerekin, eta haiek guztiek behar diren arauzko baimenak dauzkate.  
 
 
 
 
4.6.4.6.1. Hondakin ez arriskutsuak (HEA) 

 
Gure instalazioetan sortutako hondakin ez arriskutsu garrantzitsuenak honako hauek dira: 
 
 
Paper eta kartoizko hondakinak: 

72. Taula. Paper eta kartoizko hondakinak. 

Papera eta kartoia 2011 2012 2013 Ald. % 

Bildutako kiloak 3.687,2 3.500,0 4.083,4 16,7 

Kiloak langileko 23,5 23,0 26,5 15,2 

Iturria: Alokabide 

 
 
Tonerraren hondakinak: 

73. Taula. Tonerraren hondakinak. 

Tonerra 2011 2012 2013 Ald. % 

Bildutako kiloak 41,6 27,2 4,8 -82,4 

Kiloak langileko 0,57 0,36 0,06 -83,0 

Iturria: Alokabide 

 
 
Sukaldeko olioaren hondakinak: 

74. Taula. Sukaldeko olioaren hondakinak. 
Birziklatutako sukaldeko olioa 

(litroak) 
2011 2012 2013 Ald. % 

Bildutako litroak 150 40 80 100,0 

Litroak langileko 1,29 0,36 0,75 107,5 

Iturria: Alokabide 

 
 
 
4.6.4.6.2. Hondakin arriskutsuak (HA) 
 

Gure instalazioetan sortutako hondakin arriskutsu bakarrak erabilitako fluoreszenteak eta tresna 
elektrikoak eta elektronikoak (TEEH) dira. 
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2012an eta 2013an ez dugu fluoreszenterik aldatu. Aldaketak izanez gero, metodologia bat finkatu da, 

dagokion hornitzailearekin baimendutako kudeatzailearen bitartez aipatutako fluoreszente zaharkituak 
lehenik aldatu eta ondoren birziklatzeko. 
 

75. Taula. TEEH izeneko hondakinak. 
TEEH izeneko hondakinak 2011 2012 2013 Ald. % 

Bildutako kiloak 160 0 0 0,0 

Kiloak langileko 1,01 0 0 0,0 
Iturria: Alokabide 

 
 
 
4.6.4.7. Zarata, emisio atmosferikoak eta klima-aldaketa  
 

Gure jarduerak emisio atmosferiko batzuk eragiten ditu zuzenean, langileen garraiotik eta 
zehaztugabeko emisioetatik eta klimatizazioko tresnen gas hozgarriaren jarioetatik eratorritakoak 
gehienbat. 
 

Zuzenean eragindako CO2 baliokidearen emisioen kalkulua honako hau da: 
 

76. Taula. Hozgarriaren emisioak. 
Hozgarriaren kargak 2011 2012 2013 Ald. % 

H-410 (kiloak) 8 0 10 100,0 

Emisioak (tn CO2 eq-ak) * 15,8 0 19,75 100,0 
*Berotze globalaren potentziala "842/2006 Araudiaren I. Eranskinaren” arabera. Iturria: Alokabide 

 
 

77. Taula. Autoen gasolio-emisioak. 
Gasolioaren kontsumoa 2011 2012 2013 Ald. % 

Urteko kontsumoa (litroak) 9.065 9.594 7.417 

-22,7 Gasolioaren kontsumoari lotutako 
emisioak (tn CO2 eq-ak)  

24,1 25,5 19,7 

IHOBEn eskura dauden datuetan oinarrituta egindako kalkuluak. Iturria: Alokabide 
 
 

Ibilgailuei dagokienez, ibilgailu-kopurua murriztu, eta ditugun ibilgailuen erabilera optimizatu dugu, 
zerbitzuari kalterik ez egiteko. Horrekin, erregai gutxiago erabili dugu, eta, horrenbestez, atmosferara 
bidalitako CO2 emisioak gutxitu egin dira.  
 

Zarata sortzeari dagokionez, berriz, gure instalazioetan egiten dugun jarduera ez da esanguratsua, 
bulegoetan soilik garatzen delako. Zarata, tenperatura, airearen kalitatea eta abarren neurketak lan-
arriskuen prebentzioaren esparruaren barruan (higienea) egiten ditugu, eta balio egokien baitan 
errenditzen dira.  
 

Oro har, klima-aldaketak ez du ondorio zuzenik jardueretan. 
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4.6.5. Kanpoko ingurumen-emaitzak (Alokabideren jarduerari lotuta) 
 

Eraikuntzako sektorean egindako azterlanen arabera, eraikinari lotuta dagoen energia-kontsumo 
osoaren %30-40 hornitzaileen eraldatze-lantokiei dagokie. Hala ere, datu horiek ez dira zehatzak, eta 
memoria honetan ez da kontuan hartu hornitzaileei lotutako energia-kontsumoa.  
 
 
4.6.5.1.  Kontsumoa 
 

Energia elektrikoaren kontsumorik esanguratsuena bizi erabilgarrian gure etxebizitzak erabiltzean izaten 
den zeharkako kontsumoak eragiten du. 
 

Egoera jakin batzuetan, matxuratutako etxetresna elektrikoak konpondu edo ordezkatzeko ardura 
hartzen dugu Alokabiden, sustapenaren jabeak garelako edo gastuak jabeari eragingo diolako (Eusko 
Jaurlaritza, udalak edo Bizigune Programa).  
 
 

Horrelako kasuetan, akordioa egina dugu fabrikatzaile jakin batzuekin, prezio lehiakorrak lortzeko eta 
gutxienez A+ energia sailkapeneko maila duten etxetresna elektrikoak instalatzeko, eta, horrekin, energia-
kontsumoa murriztea sustatzen dugu. 
 

Alokabiden, fitxa teknikoak idatzi ditugu, erabiltzeko gomendioak eta mantentzeko prebentzioko 
jarduera zuzentzaileak jasota. Haien bidez, alokatutako etxebizitzako erabiltzaileek aukera izango dute 
etxetresna elektrikoak edo galdarak oker erabiltzeari lotutako kalteak saihestu edo zuzentzeko, 
etxebizitzetan gerta litezkeen kondentsazioei edo trabatutako hodiei aurrea hartzeko, berogailuaren 
kontsumoa murrizteko edota ezbeharretarako polizak kontratatuz etxebizitzak babesteko. 
 
 

Aldez aurretik ordaintzeko sistema 
 

SIMEC taldearekin elkarlanean, energia aldez aurretik ordaintzeko sistema berri bat ezarri dugu 
Alokabidek kudeatutako sustapen batean –91 etxebizitza Loiolako ibaiertzean (Donostia) eta 170 
etxebizitza Zabalganan (Vitoria-Gasteiz)–. Aldez aurretik ordaintzeko sistema honek pantaila baten bitartez 
egiten du lan, eta aukera ematen du sortzen duten kontsumoa denbora errealean ikusteko, eta, orobat, 
erabiltzaile-kontuan kargatzeak egiteko (50 eurora bitartekoak). Dirua deskontatzen joaten da gailua, 
etxeak duen energia-kontsumoaren arabera. Horren bidez, erabiltzaile bakoitzak gastatzen duena jakin 
dezake, eta eraginkorragoa izateko neurriak hartu (gaur egun sakelako telefono batzuek dutenaren 
antzekoa da). 
 

Gailu horren bidez, aldez aurretik ordaindu dena gastatu, eta ur beroaren eta berogailuaren energia-
kontsumo eguneratua jakin daiteke. Era berean, kontsumo elektrikoa ezagutzeko aukera ematen du, baina, 
kasu horretan, ez da ordaintzen. Gailua bereziki pentsatuta dago berogailuaren eta uraren sistema 
zentralizatua duten eraikin komunitarioetarako (etxebizitza bakoitzak bere termostatoa izan dezake).  
 

Aldez aurretik ordaintzeko sistema honi esker, energia-kontsumo eraginkorrari buruzko sentsibilizazioa 
handitzeaz gainera, erabiltzaile bakoitzak bere energia-kontsumoa kudeatu ahal izango du. 
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Komunitateetako hornikuntza-kontratuak kudeatzea 

 
Eraikinetan aurrezteko proposamenak txertatu ditugu, komunitateetan hornigaiak kudeatzeko 

azterlanak eginez (elektrizitate eta gasaren merkaturatzailea aldatu, eta korridore edo eskailera-buruetan 
burujabetza elektrikoa lortu). Horiei esker, gure eraikinetan bizi diren maizterren komunitateko gastuak 
jaitsi egiten dira. 
 
 
 
4.6.5.2.  Hondakinak 
 

Etxebizitzetan sortutako ohiko hondakinak bertako bizilagunek kudeatzen dituzte, herritar guztien esku 
dauden udal zerbitzuen bitartez.  
 

Egoera berezi batzuetan, Alokabiden hondakin jakin batzuen ardura hartu behar izaten dugu, hala nola, 
etxerik gabe geldi daitezkeen maizterren tresnena. Horrelakoetan, Alokabidek bide ematen du haiek 
berreskuratzeko, betiere, Administrazioak hori egitea erabaki badu, bota daitezen saihesteko eta, 
horrenbestez, hondakinak sortzea murrizteko. 
 
 
 

Hala eta guztiz ere, berreskuratzen ez dituzten tresnak KIDE EMAUS erakundeak jasotzen ditu, birziklatu 
eta egokitzeko (Ozono tratamenduaren bidez ehunak desinfektatuz, eta altzari txikiak konponduz eta 
zaharberrituz). Ondoren, merke saltzen ditu Gasteizko Badaia kaleko 25. zenbakian duen saltokian. Era 
horretan, kontsumo arduratsua bultzatu, eta berrerabiltzea eta birziklatzea sustatzen du.  
 

Gainera, KIDE EMAUS irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere jarduera, salmenta eta zerbitzuetako 
diru-irabazi guztiak gizartean baztertuta dauden edo horrela geratzeko arriskuan dauden pertsonak 
gizartera daitezen bideratzeko erabiltzen ditu. 

 
 
 

4.6.5.3. Bestelakoak. 
 

Edozein eraikuntza-proiektu hasi baino lehenago, aginpidea duten administrazioek onetsitako plangintza 
orokorrean (plan orokorrena eta arau subsidiarioetan) finkatutako parametro eta baldintza guztiak bete 
behar dira. Hori dela eta, Alokabidek ez du sustapenik, ezta eraikinik ere, babestutako eremuetan, 
bioaniztasun handiko eremuetan edo antzeko guneetan. 
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4.7. GIZARTEA GARATZEKO LANKIDETZA 
 
4.7.1. Gizarte Arloa - ASEA 
 

Gure Gizarte Arloak (ASEAk) elkarbizitza, trebetasun, genero-indarkeria, osasun mental, immigrazio eta 
bazterkeria bezalako gaietan beharrizan bereziak dituzten bezeroen taldeekin egiten du lan, egoerak 
hautematen, ebaluatzen, laguntza ematen eta bideratzen. Horretarako, beste eragile sozial batzuekin dago 
harremanetan eta sarean aritzen da lanean haiekin. 
 

Horrez gain, gure Gizarte Arloa laguntza-programa bat jartzen ari da abian, beharrizan bereziak dituzten 
maizterrentzat, enpresa espezializatu eta ospetsuen babesaz, maizterrek autonomia gehiago izan dezaten 
alokairuari lotutako eguneroko kudeaketak egitean. 

 
Talde sozialak egiten duen lanaren funtsezko zereginetako bat udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuekin 

koordinatzea da. Zerbitzu horrek eta gure erakundeak izandako harreman historikoaren ondorioz, kasu 
ugari kudeatu eta bideratu dira, besteak beste, arazo sozialak, elkarbizitza eta bazterkeriako kasuak, eta ez 
ordaintzeak kudeatu, etxegabetzeko proposamenak geldiarazi, eta zor ziren kopuruak berreskuratu dira. 
 

Bestalde, garrantzia du osasun mentalaren esparruan Osakidetzarekin dagoen lankidetzak, maizter 
batzuek kasuistika berezia dutelako. Izan ere, oso patologia berezia duten maizterrak dira, eta horrek 
ahalegin handia eta kudeatze-lan ugari egitea eskatzen die gure gizarte-langileei, batez ere, arazo 
mentaletan espezializatutako arlo baten laguntza eta ezagutza sakona behar direnean. 

 
Lanean jarraitzen dugu udal-zerbitzuekin, batez ere gizarte-larrialdietarako laguntzekin (GGL), eta, 

horrez gain, harremanetan gaude aldundien gizarte-ongizateko zerbitzuekin eta erakunde horiek duten 
adingabearen arloarekin. 
 

Q Taula. Gizarte Arloan egindako jarduera nagusiak. 

A. PREBENTZIOZKO BALIOESPENA 

  Errentamendu-kontratua sinatu aurretik adjudikaziodunaren egoera aztertzea. 

 

B. ELKARBIZITZAKO ARAZOAK KONPONTZEA 

 
ARINAK: Animaliak izateak sortutako arazoak. Antena parabolikoak jartzea. Zikinkeria eta 
zaborren arazoa. Berralokatzeak/lagapenak. Aparkalekuak bidegabe okupatzea. Etxebizitzetan 
enpresa-jarduerak edo debekatutako jarduerak egitea. Guztientzako eremuak gaizki erabiltzea. 

 
TRANTSIZIOKOAK (arazoa larritzea edo errepikatzea): Dokumentazioa eskatzea (aktak, 
salaketak, sonometriak etab.). 

 
LARRIAK: Etxebizitza suntsitzea/ gaizki erabiltzea. Mehatxuak/erasoak. Zaratak. Etxebizitzakoak 
ez diren pertsonen joan-etorriak. Zikinkeria. 

 

C. TRUKEAK KUDEATZEA (gizarte-arazoak direla-eta maizterrak beste toki batzuetan kokatzea) 

 Eskatzea. Balioestea. Erabakitzea. Kudeatzea 

 

D. SALBUESPENEZKO AGINDUAK KUDEATZEA (genero-indarkeria, hipoteka-bitartekotza, familia-
berrelkarketa eta antzeko arrazoiak direla-eta) 

 Eskatzea. Balioestea/ Esku-hartzea. Etxebizitza bilatzea. Kontratua sinatzea. 
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E. AURRETIAZKO BALIOESPEN SOZIALA. JURIDIKORA ESKUALDATZEA. EZ ORDAINTZEAK KUDEATZEKO 
LAGUNTZA. 

 Ez ordaintzetik Juridikora eskualdatu arte. Itzulketa arruntetarako eta ordaintzeko 
akordioetarako kudeaketa berezia / laguntza.  

 

G. ESKU-HARTZE SOZIALA. 

 
Genero-indarkeria. Droga-mendekotasunak. Osasun mentala. Elbarritasunak. Gutxiengo 
etnikoak. Bestelakoak. 

 
 

Gizarte-arloko kudeatze-lanaz arduratzeari ekin ondoren, laguntzeko ekintzak edo zereginak egin behar 
izaten dira, kopuru zehaztugabean. Jarraian, Alokabideko Gizarte Arloak EAEko hiru lurralde historikoetan 
azken urteetan egin dituen kudeaketak eta zereginak paratu ditugu. 
 

78 Taula. Gizarte Arloak egindako kudeaketak. 
Kudeaketak 2011 2012 2013 Ald. % 

Araba 369 * 680 578 -15,0 

Bizkaia 319 * 554 363 -34,5 

Gipuzkoa 286 * 222 678 205,4 

EAE 974 1.456 1.619 11,2 
*Zenbatetsitako datua. Iturria: Alokabide 

 
 

79 Taula. Gizarte Arloak egindako ekintzak edo zereginak. 

Ekintzak edo zereginak 2011 2012 2013 Ald. % 

Araba 1.661 * 3.017 4.477 48,4 

Bizkaia 1.431 * 2.874 1.991 -30,7 

Gipuzkoa 1.291 * 740 4.674 531,6 

EAE 4.383 * 6.631 11.142 68,0 
*Zenbatetsitako datua. Iturria: Alokabide 

 
 

Hona hemen zein diren Gizarte Arloak gizarte-esparruko kudeaketen bidez lantzen dituen esparru 
ugariak: 

 
80 Taula. Gizarte-kudeaketako esparruak. 

Gizarte-esparruak 2011 2012 2013 Ald. % 

Elkarbizitzako gatazkak 651 573 649 13,3 

Kasu sozialak 183 126 121 -4,0 

Berralokatzeak 18 34 16 -52,9 

Kontsultak - 75 333 344,0 

Bestelakoak (birkokatzea/ preventive social/…) 122 648 406 -37,3 

Iturria: Alokabide 
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4.7.2. Gizarte-ekintzako politika 
 

Alokabiden lanean jarraitzen dugu elkartasunezko proiektuak abian jartzeko laguntza emanez, eta 
erakundea eratzen duten pertsonek proiektu horietan parte har dezaten sustatuz.  
 

2005. urterako, Alokabidek lehen urratsa egin zuen, garatzeko bidean dauden herrialdeekin lankidetzan 
aritzeko, eta, ildo horretan, lankidetza-hitzarmena sinatu zuen, Haitin hainbat etxebizitza eraikitzeko, hain 
zuzen, 10 etxebizitza lehen aldian, eta 10 gehiago 2008an burutu zen bigarren aldian. 
 

 2009. urtean, proposamen bat jarri genuen abian bigarren eskuko arropa biltzeko. Horren bidez, 
alde batetik, laguntza eman nahi genuen LHko ikasle-talde batek logistikako praktikak egiteko 
biltegi eta denda bat abiarazteko, eta, bestetik, produktu horiek saldu nahi genituen, 2010ean 
egingo ziren eraikuntzako proiektuak diruz laguntzeko. 

 

 2010. eta 2011. urteetan, Visesa eta Orubiderekin batera, Vicente Ferrer Fundazioarekin aritu gara 
lankidetzan, Indian 48 etxebizitza egiten. 2011ko abenduan izan zen inaugurazioa, eta aurrekontua 
68.571,43 eurokoa izan zen guztira. 
 
Kostu baxuko eraikinak dira, alde hartako ohituretara erabat egokitutako diseinuz eginak. Bertako 
materialak erabili dira eta bertako langileak aritu dira eraikitze-lanetan, eta garrantzi berezia eman 
zaio emakumeen parte-hartzeari, erabakiak hartzerakoan esku har dezaten, eta elkartasuna eta 
gizartearen kohesioa sustatzeari. 

 
 Alokabiden, lanean jarraitzen dugu elkartasunezko proiektuak abian jartzeko laguntza emanez, eta 

pertsonek proiektu horietan parte har dezaten sustatuz. 2012. urtean, Euskadiko Mugarik Gabeko 
Arkitektoak GKErekin eta EFEL-CIAPA Fundazioarekin aritu gara elkarlanean, Bolivian 3 aterpetxe 
eraikitzen. Gurasoekin espetxeetan bizi diren, edo umezurtzak edo ume abandonatuak diren 12 eta 
18 urte arteko gazteentzat dira aterpetxeak. Gazteen oinarrizko beharrizanak betetzeaz gain, 
birgizarteratzeko laguntza –beren burua aski izanda– eta prestakuntza eman zaie. Horrez gain, 
eraikinak dauden aldeko komunitateko emakumeei prestakuntza eman zaie, eta aterpetxeak 
eraikitzeko lanetan egin dituzte praktikak. 

 

 Alokabideko lagunok altruismoz hartzen dugu parte gizarteko beste esparru batzuetan, adibidez, 
urtean bi aldiz odola ematen, Gabonetan jostailuak jasotzen, izaera sozialeko lasterketak egiten, 
edota gehiegizko cateringa gizarte-jantokiekin partekatzen. Ildo horretan, gure erakundeak bere 
kokaleku edo egituraren bat jartzen du eskura jarduera horiek egin daitezen. 
 

 2013. urtean, aurreko urteetan bezala, lankidetza-hitzarmenak sinatu ditugu ikastetxeekin eta 
fundazioekin, gazteak lan-merkatuan sar daitezen sustatzeko. 
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4.7.3. Tokiko komunitatean egindako inbertsioak 
 

Gure sektorea ekonomiako trakzio-sektorea da. Alokabidek egiten dituen kontratazioak Sektore 
Publikoko Kontratuen Legeak arautzen ditu, eta, beraz, ezin da kontratisten jatorria mugatu. Hala ere, 
kontratazio gehienak EAEko hornitzaileei egiten zaizkie. 

 
Jarraian, azken urteetan egindako inbertsio/gastu nagusiak bereizi ditugu, Alokabideren jarduerak 

ingurunean duen gizarte, ekonomia eta ingurumeneko eragin positiboari lotuta. 
 

81. Taula. Tokiko komunitatean egindako inbertsioak. 
Inbertsioak - € 2011 2012 2013 Ald. % 

Bizigune programako etxebizitza hutsen 
jabeen errentak 

26.087.422 35.278.215 36.807.510 4,3 

Lizentzia eta ekipamendu informatikoak 14.606 21.075 33.360 58,3 

Aktibo higiezina 2.200.677 27.246.323 35.521.418 30,4 

Udal-zergak 306.548 350.743 461.958 31,7 

Langileentzako ordainsariak 1.960.970 1.913.731 2.399.964 25,4 

Kanpoko zerbitzuak 3.001.781 3.121.407 2.754.717 -11,7 

Mantentze-lana 1.566.963 908.045 1.023.800 12,7 

Aseguruak 554.728 888.116 807.857 -9,0 

Finantza-interesak eta komisioak 4.306.336 4.405.588 3.744.002 -15,0 
Iturria: Alokabide 
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I. ERANSKINA: GRI-REN BALDINTZEN AURKIBIDEA 

 
 

GRI v.3.1 baldintza 
Txosteneko erreferentzia/Zuzeneko 

erantzuna 
1.1 Arduradun nagusiaren adierazpena 1.1. 
1.2 Ez ordaintzeen, arriskuen eta aukeren deskribapena 3.2.2. - 3.3. 
2.1 Erakundearen izena 2.1. - 2.2. 
2.2 Marka, produktu eta zerbitzu nagusiak 2.1. - 2.2. 
2.3 Egitura operatiboa 2.3. 
2.4 Egoitzaren kokalekua 2.2. 
2.5 Erakundearen jarduera-leku diren herrialdeen kopurua 2.1. - 2.2. 
2.6 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa 2.1. - 2.2. - 2.3. 
2.7 Zerbitzua jasotzen duten merkatuak 2.2. - 4.1.1. - 4.1.2. 
2.8 Erakunde txostengilearen tamaina 2.3. - 2.5. - 4.1.1. - 4.1.3. - 4.2.5. - 4.4.1. 
2.9 Erakundean egindako aldaketa nabarmenak 2.1. 
2.10 Jasotako sariak Ez da saririk jaso 
3.1 Txostenak barne hartutako aldia 1.2. 
3.2 Aurreko txostenaren data 1.2. 
3.3 Txostenak aurkezteko zikloa 1.2. 
3.4 Harremanetarako gunea txostenaren inguruko gaietarako 2.2. 
3.5 Txostenaren edukia definitzeko prozesua 1.2. 
3.6 Txostenaren estaldura 1.2. - 2.1. – 2.2. 
3.7 Txostenaren norainokoan edo estalduran mugak dauden 
adieraztea 

1.2. 

3.8 Informazioa sartzeko oinarria, baterako negozioen, filialen … 
kasuan 

1.2. 

3.9 Datuak neurtzeko teknikak eta kalkuluak egiteko oinarriak 1.2. 
3.10 Aurreko txosten batzuetako informazioa berriz adierazteak izan 
dezakeen eragina deskribatzea 

Aurreko txostenik ez dago 

3.11 Aurreko aldien aldean izandako garrantzizko aldaketak Aurreko txostenik ez dago 
3.12 Txostenaren oinarrizko edukiak non dauden adierazteko taula 
(edukiaren aurkibidea) 

I. Eranskina. GRI-ren gidako baldintzak  

3.13 Egungo politika eta praktika txostenaren kanpo-
egiaztapenerako eskakizunari dagokionez 

1.2. 

4.1 Gobernu-egitura 
2.3. 

Ez dago gutxiengoetako kiderik 
4.2 Adierazi gobernu-organo goreneko buruak kargu exekutibo bat 
ere betetzen duen 

2.3. 

4.3 Zuzendaritza-egitura unitarioa: independenteak diren edo 
exekutiboak ez diren kideen kopurua eta sexua 

2.3. - 4.4.1. 

4.4 Akziodunen eta enplegatuen mekanismoak gobernu-organo 
gorenari gomendioak edo oharrak helarazteko 

2.3. - 3.1. 

4.5 Gobernu-organo goreneko kideen eta goi-zuzendarien 
ordainsariaren eta erakundearen jardueraren arteko lotura 

Ez dago loturarik gobernu-organo 
goreneko kideen ordainsariaren eta 
erakundearen jardueraren artean 

4.6 Gobernu-organo gorenean interes-gatazkak saihesteko 
ezarritako prozedurak 

2.3.  
Ez dago prozedura berezirik 
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GRI v.3.1 baldintza 
Txosteneko erreferentzia/Zuzeneko 

erantzuna 
4.7 Gobernu-organo goreneko kideei eskatu behar zaien gaitasuna 
eta esperientzia zehazteko prozedura, gizarteari, ingurumenari eta 
ekonomiari loturiko alderdietan erakundearen estrategia zuzendu 
ahal izan dezaten 

2.3. 
Ez dago prozedura berezirik 

4.8 Erakunde barruan xedeari eta balioei buruz eginiko adierazpena, 
jokaera-kodeak, eta ekonomiaren, ingurumenaren nahiz gizartearen 
arloetako jarduerarako garrantzizko balioak 

2.4. 

4.9 Gobernu-organo gorenaren prozedura erakundeak ekonomiaren, 
ingurumenaren zein gizartearen arloko jarduera nola zehazten eta 
kudeatzen duen gainbegiratzeko 

2.3. - 3.2. - 3.4. 

4.10 Gobernu-organo gorenaren beraren jarduera ebaluatzeko 
prozedurak 

2.3. 
Administrazio Kontseiluak eta 

Zuzendaritza Batzordeak ebaluatzen 
dute gobernu-organo gorenaren 

jarduera, kudeaketaren aldizkako 
kontrolak eginez, baina ez dago 
prozedura zehatzik horretarako 

4.11 Zuhurtzia 
3.2.2. 

Ez dago prozedura zehatzik, baina 
arriskuak zehazteko tresnak daude 

4.12 Kanpoan garatutako printzipioak edo programak gizartearen, 
ingurumenaren eta ekonomiaren arloetan 

Ez dago mota honetako kanpoko 
ekimenik 

4.13 Kideen artean erakundea duten elkarte nagusiak 4.5. 
4.14 Erakundeak txostenean sartu dituen interes-taldeekin duen 
harremana 

3.1. 

4.15 Erakundeak zein interes-talderekin hartzen duen konpromisoa 
zehazteko eta aukeratzeko oinarria 

3.1. 

4.16 Interes-taldeak sartzeko hartutako ikuspuntuak 3.1. 

4.16 Interes-taldeen parte-hartzearen bitartez agertu diren kezka eta 
alderdi interesgarri nagusiak 

3.1. 
Interes-talde bakoitzaren inpaktuak 

zehaztu gabe daude 
 
 
 

EC1.a. Sarrerak 4.1.3. - 4.2.5.2. 
EC1.b. Ustiapen-kostuak 4.1.3. - 4.3.2. - 4.4.3. 
EC1.c. Enplegatuen ordainsaria, soldatak 4.4.1. 
EC1.d. Funtsen hornitzaileei egindako ordainketak 4.3.3. 
EC1.e. Gobernuei egindako ordainketak 4.1.3. 
EC1.f. Komunitatean egindako inbertsioak 4.7.2. 
EC2 Klima-aldaketa dela eta, finantzen esparruko ondorioak eta 
beste arrisku eta aukera batzuk erakundearen jardueretarako 

4.6.1. - 4.6.4.7. 

EC3 Gizarte-onuretarako programen ondorioz erakundeak dituen 
betebeharren estaldura 

4.4.4. 

EC4 Gobernuengandik jasotako finantza-laguntza adierazgarriak 4.1.3. 
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GRI v.3.1 baldintza 
Txosteneko erreferentzia/Zuzeneko 

erantzuna 
EC5 Garrantzizko eragiketak egiten diren tokietan sexuaren 
arabera banakatutako hasierako soldata estandarraren eta tokiko 
gutxieneko soldataren arteko erlazioen tartea 

4.4.1. 

EC6 Garrantzizko eragiketak egiten diren tokietan, tokiko 
hornitzaileei dagozkien politika, praktikak eta gastuaren 
proportzioa 

4.3.1. - 4.3.2. 

EC7 Tokian kontratatzeko prozedurak eta tokiko komunitatekoak 
diren goi- zuzendarien proportzioa, garrantzizko eragiketak egiten 
diren tokietan 

4.4.2. - 4.7.3. 

EC8 Merkataritzazko, pro bono motako edo gauzazko konpromisoen 
bidez batez ere onura publikokoak diren azpiegituretarako 
inbertsioen eta egindako zerbitzuen garapena eta eragina 

4.1.4. - 4.7.3. 

EC9 Zeharkako eragin ekonomiko garrantzitsuen ulermena eta 
deskribapena, eragin horien norainokoa ere adierazita 

4.1.4. 

 
 
 
EN1 Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera 4.6.4.1. - 4.6.4.2. - 4.6.4.6. 
EN2 Erabilitako material guztiak aintzat hartuta, balorizatutako 
materialen ehunekoa 

4.6.4.1. - 4.6.4.2. 

EN3 Energiaren kontsumo zuzena, lehen mailako iturrien arabera 
xehakatuta 

4.6.4.3. - 4.6.4.4. - 4.6.4.7. 

EN4 Energiaren kontsumo zeharkakoa, lehen mailako iturrien 
arabera xehakatuta 

4.6.5.1. - 4.6.5.2. 

EN5 Kontserbazioaren ondorioz eta eraginkortasunari begira 
egindako hobekuntzen bidez aurreztutako energia 

4.6.1. 

EN6 Energiaren kontsumorako eraginkorrak diren edo energia 
berriztagarrietan oinarrituta dauden produktuak eta zerbitzuak 
sustatzeko ekimenak, eta ekimen horien ondorioz energiaren 
kontsumoan izandako murriztapenak 

4.6.5.1. 
 

EN7 Energiaren zeharkako kontsumoa gutxitzeko ekimenak eta 
ekimen horien bidez lortutako murriztapenak 

4.6.4.3. - 4.6.5.1. 

EN8 Hartutako uraren kopuru osoa, iturrien arabera 4.6.4.5. 
EN9 Ura biltzeko instalazioen eragin nabarmena izan duten ur-
iturriak 

4.6.4.5. 

EN10 Birziklatu eta berriz erabili den uraren ehunekoa eta bolumen 
osoa 

4.6.4.5. 

EN11 Aldamenean dauden lursailen, babestutako natura-guneen 
barruan dauden lursailen, edota babestu gabe egon arren 
biodibertsitate handikoak diren arloetan dauden lursailen 
deskribapena 

4.6.5.3. 

EN12 Babestutako gune naturaletan edo babestu gabe dauden baina 
biodibertsitate aldetik balio handia duten arloetan biodibertsitatean 
izandako inpakturik handienen deskribapena; inpaktu horiek 
babestutako arloetan eta babestutako arloetatik kanpo egon arren 
biodibertsitate aldetik balio handia duten arloetan ezarritako 
jardueren, produktuen eta zerbitzuen ondorio dira 

4.6.5.3. 
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GRI v.3.1 baldintza 
Txosteneko erreferentzia/Zuzeneko 

erantzuna 
EN13 Babestutako edo lehengoratutako habitatak 4.6.5.3. 
EN14 Biodibertsitatearen gaineko inpaktuak kudeatzeko ezarri 
eta planifikatu diren estrategiak eta ekintzak 

4.6.5.3. 

EN15 IUCN-ren Zerrenda Gorrian eta estatuko zerrendetan jasota 
dauden espezieen kopurua, espeziea galtzeko dagoen arriskuaren 
arabera xehakatuta 

4.6.5.3. 

EN16 Berotegi-efektua duten gasen guztizko igorpenak, zuzenak eta 
zeharkakoak, pisuan jasota 

4.6.4.3 - 4.6.4.7. 

EN17 Berotegi-efektua duten gasen zeharkako beste igorpen batzuk, 
pisuan jasota 

Ez da ezartzen 

EN18 Berotegi-efektuko gasen igorpenak murrizteko ekimenak 
eta lortu diren murriztapenak 

4.6.4.3 - 4.6.4.7. 

EN19 Ozono-geruza suntsitzen duten substantzien igorpenak, pisuan 
jasota 

Ez da ezartzen 

EN20 NO, SO eta airera botatako beste igorpen garrantzitsu batzuk, 
mota eta pisuaren arabera jasota 

Ez da ezartzen 

EN21 Ur zikinen isurketa guztiak, izaeraren eta helmugaren arabera 4.6.4.5. 
EN22 Kudeatutako hondakinen guztizko pisua, tratamendu-mota eta 
-metodoaren arabera 

4.6.4.6. 

EN23 Istripuz izandako isuri garrantzitsuenen guztizko kopurua 
eta bolumena 

4.6.4.5. 

EN24 Garraiatutako, inportatutako, esportatutako edo tratatutako 
hondakinen pisua –betiere, Basileako Hitzarmenak I, II, III eta VIII. 
eranskinetan jarritako sailkapenaren arabera, hondakin horiek 
arriskutsuak badira–, eta nazioartetik garraiatzen diren hondakinen 
ehunekoa 

Ez da ezartzen 

EN25 Informazioa ematen duen erakundeak egindako ur-isurien 
eta botatako isurketa-uren eragin nabarmena izan duten ur-
baliabideen eta haiei lotutako habitaten identifikazioa, tamaina, 
babes-egoera eta biodibertsitate aldetik duten balioa 

Ez da ezartzen 

EN26 Produktuek eta zerbitzuek duten ingurumen-aldeko inpaktua 
gutxitzeko ekimenak, eta inpaktua gutxitzeko lortu den murriztapen-
maila 

4.2.4. - 4.6.1.  

EN27 Saldutako produktuen ehunekoa, eta paketatzeko erabili diren 
eta produktuaren bizitza baliagarria bukatzen denean berreskuratzen 
diren materialak, produktuen kategorien arabera jasota 

Ez da ezartzen 

EN28 Ingurumen-aldeko araudia ez betetzeagatik jasotako isun 
garrantzitsuenen kostua eta diruzkoak ez diren isunen kopurua 

4.6.4. 

EN29 Erakundeak jarduerak egiteko erabiltzen dituen produktuen 
eta bestelako ondasun eta materialen garraioak ingurumen-aldetik 
dituen inpaktu garrantzitsuak, eta, era berean, langileen garraioak 
dituenak 

4.6.4.4. - 4.6.4.7. 

EN30 Ingurumen-aldetik egindako inbertsioen eta gastuen guztizko 
kopuruaren xehakapena, motaren arabera adierazita 

4.6.2. 
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LA1 Langileen taldearen xehakapena, enplegu-mota, kontratu, 
eskualde eta sexuaren arabera 

4.4.1. 

LA2 Langileen kopuru osoa, kontratazio berrien tasa, eta langileen 
arteko batez besteko txandakatzea, adin-taldearen, sexuaren eta 
eskualdearen arabera xehakatuta 

4.4.1. 

LA3 Lanaldi osoa duten langileentzako onura sozialak, aldi 
baterako edo lanaldi erdiko kontratua duten langileei eskaintzen 
ez zaizkienak 

4.4.4. 

LA4 Hitzarmen kolektibo baten estaldura duten langileen ehunekoa 4.4.1. 
LA5 Antolakuntzako aldaketei buruzko aurregaztiguak egiteko 
gutxieneko denboraldia(k); jakinarazpen horiek hitzarmen 
kolektiboetan zehaztuta daudenean barne hartuta 

4.4.1. 

LA6Lan-osasun eta -segurtasuneko programei buruzko aholkularitza 
ematen eta kontrolatzen laguntzeko ezarri diren zuzendaritzaren eta 
langileen arteko baterako osasun- eta segurtasun-batzordeetan 
ordezkaritza duten langileen ehuneko osoa 

4.4.5. 

LA7 Absentismo-tasak, laneko gaixotasunak, galdutako egunak eta 
lanari lotutako gertakarietan hildako biktimen kopurua, 
eskualdearen eta sexuaren arabera jasota 

4.4.5. 

LA8 Langileei, haien familiei edo erkidegoko kideei gaixotasun larriei 
dagokienez ezartzen zaizkien arriskuen kontrolerako, hezkuntzako, 
prestakuntzako, aholkularitzako eta prebentzioko programak 

4.4.5. 
Langileei baizik ez zaie ezartzen 

LA9 Sindikatuekin egindako akordio formalen bidez estalitako 
osasun- eta segurtasun-gaiak 

4.4.5. 

LA10 Langileak urtean dituen prestakuntza-orduen batez besteko 
kopurua, langilearen sexuaren eta kategoriaren arabera xehakatuta 

4.4.3. 

LA11 Langileen enplegagarritasuna sustatzen duten eta lan-
ibilbideen bukaera kudeatzeko lanetan langileei laguntza ematen 
dieten trebetasunak kudeatzeko programak eta etengabeko 
prestakuntzako programak 

Langileei ez zaie etengabeko 
prestakuntzari buruzko informaziorik 
ematen beren lan-ibilbideen amaiera 

kudeatzen laguntzeko 
LA12 Lanbide-garapenari eta -jarduerari buruzko aldizkako 
ebaluazioak jasotzen dituzten langileen ehunekoa, sexuaren arabera 
xehakatuta 

Ez da lanbide-jarduerari buruzko 
banakako ebaluaziorik egiten 

LA13 Plantillaren eta korporazioko gobernu-organoen osaera, 
langile-kategoriaren, sexuaren eta adin-taldearen arabera 
xehakatuta, gutxiengo batekoak diren begiratuta eta aniztasunaren 
bestelako adierazleak aintzat hartuta 

4.4.1. 

LA14 Emakumeen eta gizonen, oinarrizko soldata eta ordainsariaren 
arteko harremana, langile-kategoriaren arabera xehakatuta, 
jarduerako kokapen garrantzitsuen arabera 

4.4.1. 

LA15 Amatasun edo aitatasuneko baja luzearen ondoren lanera 
itzultzeko eta atxikitzeko mailak, sexuaren arabera xehakatuta 

4.4.4. 
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HR1 Giza eskubideen inguruko klausulak dauzkaten edo giza 
eskubideen aldetik aztertu diren garrantzizko inbertsio-
akordioen ehunekoa eta guztizko kopurua 

Alokabidek Euskal Herrian egiten du lan, 
eta bertan ez dago arrisku nabarmenik 
funtsezko giza eskubideak urratzeko. 

Horregatik, ez da giza eskubideei 
buruzko klausularik duten inbertsioko 

akordiorik egin, eta langileei ez zaie gai 
horri buruzko prestakuntzarik eman 

HR2 Giza eskubideen aldetik aztertu diren banatzaile eta 
kontratista nagusien ehunekoa, eta ondorioz harturiko neurriak 

HR3 Enplegatuek euren jardueretarako garrantzizkoak diren 
giza eskubideen alderdiei buruz guztira jaso dituzten 
prestakuntza-orduak, prestakuntza jaso duten enplegatuen 
ehunekoa barne 

HR4 Bazterkeria-arazoen kopurua, guztira, eta hartutako 
neurriak 

Ez da gorabeherarik izan generoa, 
ahalmen-urritasuna edo sexu-
orientazioa dela-eta dagoen 

bereizkeriari lotuta 

HR5 Elkartzeko eta hitzarmen kolektiboei heltzeko eskubideak 
arrisku handian egon daitekeen konpainiaren jarduerak, eta 
eskubide horiek babesteko harturiko neurriak 

Alokabidek ez du askatasunez elkartzeko 
edo hitzarmen kolektiboetara 

atxikitzeko eskubidea urratzen duen 
jarduerarik egiten 

HR6 Haurren esplotazioko gorabeherak gertatzeko 
arriskutsutzat antzemandako jarduerak, eta haiek ezabatzeko 
harturiko neurriak. Behartutako eta nahitaezko lanaren 
prebentzioa 

Alokabidek ez du haur-esplotaziorako 
arriskua izan dezakeen jarduerarik 

egiten 

HR7 Lan behartuari edo adostasunik gabeko lanari loturiko 
gertaerak sortzeko arrisku handikotzat antzemandako 
eragiketak, eta haiek ezabatzeko harturiko neurriak. 
Segurtasuneko praktikak. 

Alokabidek ez du lan behartuak edo 
adostasunik gabeko lanak egiteko 
arriskua izan dezakeen jarduerarik 

egiten 

HR8 Jardueretarako garrantzizkoak diren giza eskubideen 
alderdiei buruz erakundeak dituen politika edo prozeduren 
inguruan prestakuntza jaso duten segurtasun-langileen 
ehunekoa 

Alokabideko segurtasun-arloko langileen 
prestakuntza ez dago erakundearen 
esku, zerbitzuak kanpoko enpresak 

azpikontratatzen dituelako 

HR9 Indigenen eskubideen urraketarekin zerikusia duten 
gorabeheren guztizko kopurua, eta harturiko neurriak 

Alokabidek ez du egiten indigenen giza 
eskubideak urratzeko arriskua izan 

dezakeen jarduerarik 

HR10 Giza eskubideen arloko inpaktuen ebaluazioa edo 
berrikusketa izan duten eragiketen ehunekoa eta guztizko 
kopurua 

Alokabidek ez du egiten giza eskubideen 
arloko inpaktuak berrikusteko edo 

ebaluatzeko jarduerarik 
HR11 Giza eskubideekin zerikusia duten eta adiskidetzeko 
mekanismo formalen bidez aurkeztu, aztertu eta ebatzi diren 
kexen kopurua 

Alokabidek ez du jaso giza eskubideekin 
zerikusia duen kexarik 
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SO1 Eragiketek erkidegoetan duten inpaktua ebaluatzeko eta 
kudeatzeko dauden programen eta praktiken izaera, irismena eta 
eraginkortasuna, enpresako sarrera, jarduera eta irteera aintzat 
hartuta 

Ez da programarik ez praktikarik jarri 
baldintza hau betetzeko 

SO2 Ustelkeriari lotutako arriskuak direla-eta, aztertutako 
negozio-unitateen ehunekoa eta kopuru osoa 

Negozioko unitate guztietan 
ustelkeriari lotutako arriskuak 

kontrolatzen dira 

SO3 Erakundearen ustelkeriaren aurkako politikari eta prozedurei 
buruzko prestakuntza jaso duten langileen ehunekoa 

Ez da prestakuntzarik eman ustelkeriari 
aurre egiteko 

SO4 Ustelkeriazko gertakariei erantzuna emate aldera hartu diren 
neurriak 

Ez da ustelkeriari lotutako 
gorabeherarik izan 

SO5 Politika publikoetan dagoen jarrera, eta politika horiek eta 
“lobbying” jarduerak garatzeko izandako parte-hartzea 

Ezagutzen denaren arabera, ez da 
lobbying jarduerarik izan 

SO6 Alderdi politikoei edo zerikusia duten erakundeei egindako 
finantza-ekarpenen eta gauzazko ekarpenen balio osoa, 
herrialdeen arabera xehakatuta 

Ez zaie ekarpenik egin alderdi 
politikoei, ezta zerikusia duten 

erakundeei ere 

S07 Monopolioko edo lehia askearen kontrako praktikei lotutako 
kausengatik aurrera eramandako ekintza guztiak, eta haien 
emaitzak 

Ez da ekintzarik jaso ildo honetan 

S08 Lege eta arautegiak ez betetzeagatiko zigor eta isun nagusien 
diru-balioa, eta diruzkoak ez diren zigorren guztizko kopurua 

Ez da isun edo zehapenik jaso ildo 
honetan 

S09 Tokiko erkidegoetan inpaktu txar garrantzitsuak izan 
ditzaketen edo dituzten eragiketak 

Ez da inpaktu txar nabarmenik izan 
tokiko erkidegoen ekonomiako edo 

ingurumeneko ongizatean 

S10 Tokiko komunitateetan inpaktu txar garrantzitsuak izan 
ditzaketen edo dituzten eragiketetan ezarritako arintze- eta 
prebentzio-neurriak 

Alokabidek eskaintzen dituen 
zerbitzuak eta dituen ezaugarriak 

direla-eta, ez da prebentziozko 
neurririk ezarri, zehaztutako arrisku 

bakoitzari begira hartutako horiek izan 
ezik. Bestelako inpaktu txarrak 

Kudeaketa Sistemak kontrolatzen ditu 

 
 
 

PR01 Produktu eta zerbitzuek bezeroen osasun eta 
segurtasunean dituzten eraginak aztertzen diren bizi-zikloko 
aldiak, beharrezkoa denean haiek hobetzeko, eta azterketa-
prozedura horiek pasatzen dituzten garrantzizko produktu eta 
zerbitzuen kategorien ehunekoa 

3.4. 

PR02 Bizi-zikloan zehar produktu eta zerbitzuek osasunean eta 
segurtasunean dituzten eraginen inguruko legezko araudia edo 
borondatezko kodeak ez betetzeagatiko gorabeheren guztizko 
kopurua, gorabehera horien emaitza-moten arabera bananduta 

Ez da gorabeherarik izan 
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PR03 Indarreko prozedurek eta araudiak produktu eta zerbitzuei  
buruz eskatzen dituzten informazio-motak, eta halako informazio-
betekizunei loturik dauden produktu eta zerbitzuen ehunekoa 

4.2.4. – 4.2.5. – 4.2.8. 

PR04 Produktu eta zerbitzuen inguruko informazioari eta etiketei 
dagozkien arauak eta borondatezko kodeen guztizko hauste-kopurua, 
gorabehera horien emaitza-motaren arabera bananduta 

Ez da gorabeherarik izan 

PR05 Bezeroen gogobetetzearen inguruko praktikak, bezeroen 
gogobetetzeari buruzko azterlanen emaitzak barne 

3.1. - 4.1.1. - 4.1.2. - 4.2. 

PR06 Marketineko komunikazioari –publizitatea, sustapena eta 
babesak barne– loturiko legeei, estandarrei eta borondatezko kodeei 
atxikitzeko programak 

Alokabidek ez du bat egin 
marketineko komunikazioari, 

sustapenei eta bestelakoei loturik 
legez bete beharreko programekin edo 

borondatezko kodeekin 
PR07 Marketineko komunikazioari –publizitatea, sustapena eta 
babesak barne– buruzko araudiak ez betetzeagatiko gorabeheren 
kopurua guztira, gorabehera horien emaitza-motaren arabera 
bananduta 

Ez da gorabeherarik izan 

PR08 Pribatutasunaren eta bezeroen datuen ihesaren inguruan behar 
bezala oinarrituriko erreklamazioen guztizko kopurua 

4.2.7. 

PR09 Erakundearen produktu eta zerbitzuen hornidurari eta 
erabilerari buruzko araudia ez betetzeagatiko isun nagusien  
kostua 

Ez da isun garrantzizkorik izan 
Alokabideren produktu edo zerbitzuen 

hornidura edo erabilerari buruzko 
araudia ez betetzeagatik 

 
 
 
 


