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1.1. Pertsonekiko konpromisoa 

Pertsonak dira Alokabideren zio nagusia, sozietate honetan lan egiten dugun eta haren barruan gauden 
guztiok gara; esleipendunak, errentariak, jabeak eta beste erakunde eta enpresa batzuetako gainerako 
pertsonak. 

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

•	 Alokabideren etxebizitza soziala
•	 Eusko Jaurlaritzaren alokairu sozialeko parkea
•	 EAEko udalerrietako etxebizitza sozialak
•	 Kutxabank partaide deneko sozietate pribatu baten (Harri1 S.L.) araubide orokorreko BOE etxebizitzak
•	 Jabe	partikularren	eta	Kutxabank	eta	Caixabank	bezalako	finantza-erakundeen	etxebizitza	

libreetarako Bizigune Programa.
•	 ASAP Programa

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

Eusko Jaurlaritzaren menpeko gizarte alokairurako sozietate publikoa da 
Alokabide, eta kalitateko alokairu publikoa sustatzeko eta eskaintzeko egiten 
du lan. 
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BALIOAK

1.2. Misioa, Ikuskera, Balioak eta Gizarte Konpromisoa

MISIOA

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

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

IKUSKERA        

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

•	 Eskaintza egokituz, eskariaren beharrei 
erantzuna emateko, 

•	 Eraginkortasunez eta iraunkortasunez,

Etxebizitzaren erabilera soziala hobetzeko 
lagungarria izanik. 

Talde-lana

Bezeroarengana 
bideratuta

Kudeaketaren 
bikaintasuna

Erantzukizuna 
eta zorroztasuna

Proaktibitatea

KonpromisoaBerrikuntza

Malgutasuna

Koordinazioa 
eta Lankidetza
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har gizarteari zuzendutako proiektuen, onuren eta 
gizarte ekintzen berri ematen du.

Memoria, berez, gizarte erantzukizunaren 
komunikazioaren oinarria da, eta ezaugarri nagusi 
duen gardentasun printzipioaren etsenplua 
da. Global Reporting Initiative (GRI) delakoak 
sustaturiko eredua da nazioarte mailan ezagunena 
den estandarra, hain zuzen ere Alokabideren 
iraunkortasunari buruzko memoria egiteko hautatu 
duguna.

2011, 2012 eta 2013. urteak biltzen ditu bere baitan 
iraunkortasunari buruzko memoriako datuen 
bilketak, eta 2014. urtean amaitu dira hura idazteko 
lanak. Alokabidek datuak eguneratu eta bi urterik 
behin eguneratuta argitaratzea hitzartu du, halako 
moldez non 2014ko eta 2015eko datuak bilduko 
dituen iraunkortasunari buruzko memoria berria 
2016ko lehen sei hilerako izango baita eskuragarri.

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

c. Arriskuen kudeaketa eta gobernu arduratsua

2009. urtetik hona, Eusko Jaurlaritzaren “Euskal 
Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko 
erakundeen, sozietateen eta fundazioen gobernu 
arduratsurako gida” darabilgu erreferentziatzat. 

a. Gardentasun ataria

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

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

b. Iraunkortasunari buruzko memoria

Iraunkortasunari buruzko memoria txosten publikoa 
da, Alokabidek hala nahita eskaintzen duena, 
eta erakundearen posizioa eta jarduerak biltzen 
ditu gizarte, ingurumen eta ekonomiaren inguruko 
ikuspegitik betiere. Urtero argitaratzen den 
finantza-balantzearen	agiri	osagarria	da,	eta	gure	
akziodunei, bezeroei, pertsonei, aliatuei eta oro 

GURE GIZARTE KONPROMISOA

Alokabiden Misiotik bertatik adierazten dugu 
gure gizarte konpromisoa, eta konpromiso hori 
Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren (EGE) 
ikuspegitik gauzatzeko, hainbat ekimen lantzen 
dugu kudeaketan gardentasunez jokatzeko gure 
xedean aurrera egin ahal izateko:
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Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) betetzen du gidaren zuzendaritza-lana. Bertan biltzen dira erakundeak 
ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen aldetik egiten duen lana modu eraginkorrean gauzatzeko 
hainbat alderdi, betiere Ekonomiaren Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundeak (ELGA) 
gardentasunerako eta gobernu onerako ezarritako printzipioak beteta.

Aldi berean, EAEko Sektore Publikoko erakundeen, sozietateen eta fundazioen barne kontroleko 
funtzioa ezartzeko eta garatzeko eskuliburua jarri dugu abian Alokabiden.

Alokabidek, hiru hilean behin, bi gida horien ezarpen-mailaren berri ematen dio ELGAri 2013. urtean 
eginiko kanpoko auditoriaren arabera, Alokabidek Gobernu Arduratsuaren Gidaren %60.7ko 
betetze-maila izan zuen. Gainerako erakundeen betetze-maila, berriz, %58.66koa izan zen. Barne 
Kontroleko Eskuliburuaren betetze-maila %62.25 izan zen, eta %60.48koa gainerako erakundeei 
dagokienez.

Izan	 ere,	 hobekuntza-arloak	 identifikatu	 eta	 gobernu	
arduratsuaren gida eta barneko kontroleko eskuliburua 
betetzeko bidean aurrera egiten jarraitzeko ekintza-
plana zehaztu dugu. Hala, arlo horietan aurrera 
egiten jarraitzeko konpromisoa berresten du 
Alokabidek.

d.  Kapitalen zuriketaren kontrako aurre-zaintza

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



2015txostenaalokabide 8

1 2 3

pertsonen
zerbitzura

2
alokabide

pertsonen
zerbitzura

2015eko
jarduera



2015txostenaalokabide 9

1 2 3alokabide
pertsonen
zerbitzura

2015eko
jarduera

2.1. Giza Taldea 

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

2.1.1. Organigrama funtzionala
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2.1.2. Plantilaren banaketa
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2.1.4. Komunikazioa eta koordinazioa

Alokabidek hainbat komunikazio-bide eta lankidetzarako gune ditu 
ezarrita barne komunikazioa eta koordinazioa errazteko bere jardunean. 

Nabarmentzekoak dira Intranet korporatiboa eta pertsona gehienon 
partaidetza duten kudeaketa operatiboko taldeak.

Bi urterik behin, laneko giroari buruzko inkestak egiten dira 
pertsonen gogobetetasun maila zein den jakiteko, eta horiek 
abiapuntu hartuta, ekintzak zehazten dira gure emaitzak hobetze 
aldera.

Eginiko azken inkestaren ondorioz, eta barne koordinazioa eta 
antolamendua hobetzeko xedearekin, BAT proiektua abiarazi zen 

2013ko lehen sei hilekoan, eta 2014an bukatu zen Alokabideren 
egitura berriarekin. 2014. urtean ez zen laneko giroari buruzko inkestarik 

egin, ez baitzen denborarik izan behin betiko egitura BAT proiektuan 
finkatzeko	eta	urte	honetan	inkesta	psikosoziala	egin	baitzen.	Inkesa	horri	

esker, erantzuna eman zaio lege-araudiari, arrisku psikosozialei dagokienez. 
Gainera, gure gogobetetasun-inkestako faktore asko azpimarratzen dira.

2015. urtean, 2014an buruturiko arrisku psikosozialei buruzko inkestan 
antzemandako egoera hobetzeko zuzenketak zehaztu ziren, zertarako-
eta Alokabideko pertsonen osasun psikosozialerako arriskutsutzat jotako 
zenbait alderdi hobetzeko. Horien artean, BAT proiektuan zehazturiko egitura 
finkatzera	bideratu	dira	 zenbait,	baita	Alokabideko	 liderrak	 jabearazteko	

ere. Lider horiek zuzendaritzan nahiz arduradunen eta koordinatzaileen 
baitan daude kokatuta. Lidergo proiektuari esker gauzatzen ari da jabekuntza: 

“Alokabide Garatzen” deritzona, lizitazioa 2014an izan zuena eta 2015ean abiarazi 
zena. Proiektu horrek Alokabideren kultura eta negozio estrategia bateratu ditu.

2.1.3. Berdintasuna, bateratzea eta gizarte onurak

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

2015ean, erdia emakumeak eta beste erdia 
gizonezkoak dituen Berdintasun Batzordea sortu 
zen, eta lanbide talde eta arlo guztiak biltzen 
ditu. Batzorde horretako kideek prestakuntza 
jaso dute arlo horretan. Gainera, berdintasunari 
buruzko lehen diagnostikoa gauzatu da; izan ere, 
2016. urtean bukatuko da Alokabideren 
I. Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasun Planarekin.
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2.2. Bezeroak 

2.2.1. Alokabideren bezeroak

•	 Alokairuko esleipendunak,
•	 Alokairuko etxebizitzen errentariak,
•	 Alokairurako etxebizitzen jabeak,
•	 Beren etxebizitza-parkearen kudeatzaile 

Alokabide duten udalak,
•	 Eusko Jaurlaritza: bere etxebizitza-parkea 

kudeatzen dio Alokabidek,
•	 Harri S.L.: bere etxebizitza-parkea kudeatzen 

dio Alokabidek,
•	 Alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten 

finantza-erakundeak.

Alokabideko plantilla teknikoki indartzeko, arlo 
juridikoan nahiz teknikoan.

Gainera,	antolamendurako	definizio	horren	
harira,	egiturako	lanpostuak	definitu	dira,	baita	
lanpostuei dagokien ordainsari maila ere. 
Ordainsarien ezarpena urrian gauzatu da. Gaur 
egun esan daiteke Alokabiden barne ekitatea 
dagoela sozietateko lanpostu guztien ordainsari 
mailaren aldetik.

ALOKABIDE GARATZEN proiektuak helburu hauek 
landu ditu:

•	 Antolamendu kultura berriak ezartzeko 
antolamenduaren inguruko garapena.

•	 Alokabideko taldeak eta pertsonak batera 
jartzea estrategian, Alokabideren estrategia 
ulertzeko eta egunerokotasunarekin lotzeko.

•	 Errendimendu handiko taldeak ezartzea 
lidergorako gaitasunak trebatuz.

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

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

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

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

Egitura berri hori abian jartzeak berekin ekarri 
zuen barne sustapeneko hiru prozesu egitea, bi 
arduradunen postuak betetzeko eta hirugarrena 
postu tekniko baterako eta laugarrena kanpoko 
hautaketarako, Gipuzkoako bulegorako 
koordinatzaile lanpostua betetzeko. Horrez gain, 
esan behar da Orubidetik 4 pertsona gehitu zirela 
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2.2.2. Alokabidek EAEn kudeatzen dituen alokairuko modalitateak

 ► ASAP Programa

•	 Programa honek oinarrizko bermeak 
eta alokairuko bitartekaritza-zerbitzua 
eskaintzen dizkie etxebizitza libreen jabeei. 
Etengabekoa eta iraunkorra izan da 
etxebizitzen kopuruaren igoera 2015ean. 
Ondorioz,	programa	finkatuta	gelditu	da.	

 ► P Bizigune Programa

•	 Programa honek etxebizitza hutsak 
mugiarazten ditu eta horien erabilera 
errazten die etxebizitza bat merkatu 
librean eskuratzeko nahikoa diru-
baliabiderik ez duten pertsonei. 2014an 
eta	2015ean	finantza-erakundeen	
etxebizitza hutsak sartu dira programa 
honetan. 

 ► Alokairuko	babes	ofizialeko	etxebizitzen	
errentamenduak

•	 Alokabideren jabetzapeko etxebizitza 
sozialak

•	 Eusko Jaurlaritzaren jabetzapeko alokairu 
sozialeko parkea

•	 Udalen etxebizitza sozialak
•	 Harri1 S.L.ren etxebizitzak
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2.2.3. Harremanak bezeroekin

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

a. Telefono bidezko arreta zerbitzua,
b. Aurrez aurreko arreta zerbitzua hiru arreta bulegorekin hiru lurralde historikoetan,
c. Web orria eta posta korporatiboak.

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

2015eko beste ezaugarri garrantzitsu bat Alokabideren Bezeroaren Arretarako Eredua hobetzeko proiektua izan da. Izan ere, besteak beste Bezeroaren Arretarako 
Batzordea sortzea ezarri du, eremu horretako hobekuntzako jarduketak koordinatzeko. Eginkizun nagusi horietako bat Alokabideko bezeroen zerbitzuen katalogoa 
egitea izaten ari da.  

a. Telefono bidezko arreta zerbitzua Call Center-arekin

Zerbitzu hau lagungarria 
zaigu Alokabiden jasotzen 
dugun kontsulta, eskaera edo 
erreklamazio kopuru handia 
bideratzeko. Hala, erakundeko 
kideok horiek guztiak azkarrago 
eta eraginkorrago kudeatzen 
ditugu.

2015eko otsailean Call Center-
eko enpresa berria kontratatu 
genuen lizitazioaren ondotik, 

eta harekin garatu izan ditugu hobekuntzarako 
jarduketak. Horiei esker, zerbitzua hobetuz joan 
gara	eta,	azken	finean,	bide	hori	erabiltzen	duten	

bezeroentzako lagungarria izan da. 2015ean, 
75.756 dei jaso genituen ezarritako telefono 
zenbakietan, hots, 944 044 708, dei horien %92 
jaso zuena, eta 900 251 251, gainerako %8a jaso 
zuena.

Deien kopururik handiena, hain zuzen ere %77, 
9:00etatik 13:00etara jasotzen da. Deirik kopururik 
handieneko egunak, berriz, astelehenak, 
astearteak eta asteazkenak. 10etatik ia 9 dei 
telefono mugikorretatik egiten da.

Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko, funtsezko bi 
adierazle erabiltzen ditugu:

•	 Arreta maila, hots, jasotako dei guztietatik 
erantzundako dei kopurua, 2015ean %94 
hain zuzen ere. 

•	 Zerbitzu maila, 20 segundo baino lehen 
erantzundako deien kopurua, guztira %82.  

2015. urteko amaieran, zerbitzu honen 
erabiltzaileentzako gogobetetasun-inkesta 
kudeatzen hasi gara, halako moldez non 2016. 
urteko lehen hiru hilekoan datu egokiak izango 
baititugu eta zerbitzua bezeroen beharretara 
egokitzeko egin beharreko urratsei buruzko 
informazio baliotsua emango diguten datuak 
eskuratuko baititugu.
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Jasotze-zerbitzua dute 
bulegoek, eta bertan ematen 
zaizkie argibideak pertsonei 
eta, aldi berean, Alokabideko 
pertsonengana bideratzen ditu 
bisitak, zertarako-eta gestio 
egokiak egiteko. 

Zerbitzu honen bidez, 2014koaren 
antzeko arretari eutsi diogu, hots, 
20.000 pertsona ingururi eman zaie 
zerbitzua.

Barne mailako antolamenduari 
eta, horrela, ahalik eta arretarik 
onena emateari begira, 
aurretiazko hitzordua hartu behar 
da gure telefono zenbakiak 
erabiliz.

b. Aurrez aurreko arreta

Alokabidek aurrez aurreko arretarako 
modua ematen du zerbitzua ematen 
duen hiru lurralde bulegoetan. Hona 
hemen horien kokalekua:

BILBO

GASTEIZ

DONOSTIA

Araba
Gamarrako ataria
1-A Behea
01013 Gasteiz

Gipuzkoa
Errotaburu

pasealekua, 1-7
Trueba Eraikina
20018 Donostia

Bizkaia
San Bizente
8 - Behea
Sarrera Uribitartetik
48001 Bilbo
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c. Web orria eta posta korporatiboak

(www.alokabide.euskadi.eus) web orria dugu 
gure bezeroentzat, hornitzaileentzat eta gure 
kudeaketan interesa duen edozein herritarrentzat 
edo erakunderentzat. 

Web orri berria 2014an abian jarri ondoren, horren 
erabilera aztertzen ari gara 2015ean, edukiak 
ikusten ditugun beharretara egokitze aldera. 
Guztira 66.711 ikustaldi izan ditu gure atariak 2015. 
urtean.

Era berean, oraindik baditugu posta elektronikoko 
araba@alokabide.eus, bizkaia@alokabide.eus 
eta gipuzkoa@alokabide.eus helbideak 
gurekin harremanetan jartzeko. Halaber, 
alokabide@alokabide.eus helbidea ere badugu 
gai orokorrei buruzko erantzuna emateko.
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2.3. Sozietatea  

Sozietate osoa, hauexek barne:

•	 Enplegu eta Gizarte Politiken Saila
•	 Enpresa hornitzaileak eta enpresa/eragile laguntzaileak
•	 Etxebizitza Sailburuordetzari atxikiriko sozietateak: Visesa eta Orubide

2.3.1. Gizarte Laguntzako Unitatea

Alokabideko Gizarte Laguntzako Unitateak zenbait kasu antzeman, ebaluatu eta laguntzen ditu, hain 
zuzen ere errentarien zenbait behar direla-eta (honako arlo hauekin loturikoak: bizikidetza, bizitza 
autonomoa, baliabide ekonomikoen eta pertsonalen kudeaketa eta administrazioa, genero-indarkeria, 
buruko osasuna, immigrazioa, bazterkeria, etab.) profesional espezializatuen esku-hartzea behar denean, 
oro har sarean lan eginda beste gizarte eragile batzuekin.

Ildo horretan, Gizarte-hezkuntzako Laguntzako Programa du ezarrita Gizarte Laguntzako Unitateak, 
zertarako-eta Alokabidek kudeaturiko etxebizitzetako errentarien errentamendu-kontratuaren ondoriozko 
betebeharrak oso-osorik betetzen direla lortzeko beharrezko trebetasunak indartzeko, betiere enpresa 
eta profesional espezializatuen eta ezagunen laguntzaz. Programa hiru lurralde historikoetan gauzatzen 
ari da, eta oso emaitza onak ematen ari da. Izan ere, zenbait bezeroren oso behar zehatzei erantzun 
zabalagoa eta hurrekoagoa ematea ahalbidetzen du.

Halaber, gizarte taldearen lanaren funtsezko atazetako bat, hain zuzen ere, udal eremuko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuekiko koordinazioa da, eta hala da aspaldi-aspalditik: horien bitartez bideratu eta lortu 
dira helburuak kasu askotan, hauexekin loturikoetan: bazterkeria arriskua, bizikidetza, ez-ordaintzeen 
kudeaketa eta prozesuko izapideak bideratzea, zorpeko diru-kopuruak berreskuratzea, autonomia 
pertsonalerako edota gizarte larrialdietarako laguntzak izapidetzea diru-baliabideei dagokienez, besteak 
beste. 
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•	 Epaitegiak eta auzitegiak, BJBNek eta EUDELek 
Hipoteka-exekuzioen eraginpeko arreta 
emateko izenpeturiko Lankidetza Hitzarmena 
betetzeko.

•	 Enplegu eta Gizarte Politiken Saileko Etxebizitza 
Zuzendaritzako Lurra Kudeatzeko Zerbitzua, 
hirigintza jarduketengatik edo uholde, sute eta 
abarren ondoriozko bat-bateko aurriengatik 
ordezko etxebizitzak emateko zerbitzuan.

•	 Lanbide.
•	 Sestaoberri.
•	 Bilboko Udal Etxebizitzak.
•	 Caritas, Gurutze Gorria, Emaus, 

BizitzaBerria, Alcer, 
Eguskilore, Corazón sin 
Fronteras, etab.

Udal zerbitzuekiko lankidetza estu horrekin batera, badira harreman onak beste administrazio batzuekin eta hirugarren sektoreko eragileekin ere. Horien artean, 
hauexek nabarmentzen ditugu. 

•	 Foru aldundietako Gizarte Ongizateko 
Sailak (Adingabeak eta Haurrak, Genero-
indarkeria, etab.).

•	 Osakidetza Buruko Osasunean, buruko 
osasuneko oso patologia zehatzak dituzten 
zenbait	errentariren	profilean	dagoen	
kasuistika bereziagatik. Izan ere, horrek 
guztiak eragina du norberaren zaintzan, 
erkidegoko harremanetan eta eguneroko 
eginkizunetako jardun autonomoan. Hartara, 
Alokabideko gizarte teknikarien esku-hartze 
espezializatuko ahalegin handia jarri beharra 
dago.

•	 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritzako Genero-indarkeriaren 
Biktimentzako Arreta Saila.

•	 Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Eskubideen 
Zuzendaritza.

2015ean, Alokabideko Gizarte Laguntzako Unitatea bere jarduketa-eremua 
eta	taldea	finkatzen	ari	da,	eta	horri	esker,	haien	profila	edota	egoera	dela-
eta hala behar duten pertsonen kudeaketa osoa gauzatzeko modua du, 
baterako jarduna hedatuz. Jardun hori arreta espezializatuaren eremuan 
hasten da, gizarte esku-hartzera aldatu eta legearen arloko beharrezko 
izapideekin eta atazekin osatzen da azkenean.

Horren adibide bat zorrak kudeatzeko zerbitzu osoaren garapena eta egungo 
krisiari egokitzeko modua izaten ari da, ez-ordaintzeen ondoriozko egoerak 
bideratzeko eta eragina gutxitzeko helburu nagusiarekin.
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G. GIZARTE BALORAZIOAK KONTRATUEN 
BERRIZTAPENEAN

Gizarte egoerari buruzko balorazioa errentamendu-
kontratuaren legezko mugaeguna bete baino 
lehen.

H. KONTRATUAK EZ BETETZEAK

Antzematea, ebaluazioa eta gizarte esku-hartzea 
kontratua modu larrian ez betetzeagatik, epaileen 
izapideak barne, horrelakoak beharrezkoak 
izango balira.

I. GIZARTE ESKU-HARTZEA

Arreta, informazioa, balorazioa, koordinazioa 
eta	 orientazioa	 beren	 profil	 soziala,	 medikoa,	
teknikoa, ekonomikoa edo mentala dela-eta 
arreta espezializatua behar dutenentzat, hala nola: 
Genero-indarkeria; Toxikomaniak; Buruko Osasuna; 
Minusbaliotasunak; Gutxiengo etnikoak, etab.

Gizarte laguntza etxebizitzaren okupazio normalari 
eragiten dioten premiazko egoeretan: suteak, 
erasoak, heriotzak…

C. BIRKOKAPENEN KUDEAKETA

Gizarte arazoen edota behar zehatz garrantzitsuen 
ondoriozko etxebizitza aldaketak. Eskaera; 
Balorazioa; Erabakia; Kudeaketa.

D. SALBUESPEN-AGINDUEN KUDEAKETA

Balorazioa, esku-hartzea eta laguntzea 
Etxebizitzen Esleipen Zuzenetan, baldin eta 
pertsona esleipendunak badira Etxebizitza 
Sailburuordetzaren ebazpena dela bide. 
Horretarako, behar bereziak izan behar 
dira gizartearen, ekonomiaren edo antzeko 
kasuistikaren aldetik.

E. EZ-ORDAINTZEEN KUDEAKETA OSOA

Eginiko izapideak: ez-ordaintzearen ziozko 
jakinarazpenekin hasi eta beharren gaineko 
balorazioekin eta balizko aukeren proposamenekin 
jarraituz hala nola ordaintzeko akordioak, 
errenta bereziak edo beste erakunde batzuetara 
bideratzea, besteak beste. Egoerak bideratzea 
lehenesten da, eta azken tokian kontratuak 
desegitea. 

F. ERRENTA BEREZIAK

Errentak egokitzea errentamendu-kontratuen 
indarraldian ezustean gertaturiko egoerengatik. 
Eskaera; Balorazioa; Erabakia; Kudeaketa. 

Gizarte Arloko jarduera bereziak

A. AURRE-ZAINTZAKO BALORAZIOA

Etxebizitzen esleipendunen aurre-zaintzako 
diagnostikoa: lehen hurbilketan (gizarte 
zerbitzuetatik bideratuak, beste administrazio 
batzuetako baliabideen erabiltzaileak, bereziki 
ahulak diren taldeak, etab.), zenbait item adierazi 
dituzte, hain zuzen ere kontratuko betebeharrak 
betetzeko laguntza behar izan dezaketenak 
ebaluatzea gomendatzen dutenak, betiere 
errentamendu-kontratua izenpetzen bada.

B. BIZIKIDETZA ARAZOETAN ESKU HARTZEA

EZ-BETETZE ARINENGATIKO OHARTARAZPENAK: 
Animalia gogaikarriak edukitzeagatiko arazoak; gune 
komunak modu ez egokian erabiltzea; telefonia edo TB 
banako zerbitzuak baimenik gabe jartzea; baimendu 
gabeko azpierrentamenduak edota lagapenak; 
jarduera gogaikarriak, osasungaitzak, kaltegarriak 
edo arriskutsuak; edo etxebizitzetan, garajeetan edo 
trastelekuetan debekaturiko beste edozein jokabide.

ERREPIKATURIKO EGOERETAN ESKU HARTZEA: 
Erkidegoaren agiriak eskatzea, aurrez aurreko polizia-
aktak, salaketak, fonometriak, etab., baita ebaluazioa 
eta izapidetzea ere hala balegokio.

KASU LARRIETAN JARDUTEA: Etxebizitza edota gune 
komunak hondatu edota gaizki erabiltzeagatiko 
prozesuko izapidetzeak eta demandak; mehatxuak/
erasoak; zaratak; legez kontrako ekintza penalak; 
osasungarritasuna, etab.  

Gizarte Arloak, 2015ean, guztira gutxi 
gorabehera 6.500 jarduketa orokor kudeatu 
ditu, eta 35.000 ekintza edo ataza inguru beste 
administrazio batera bideratu dira.
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2.3.2. Proiektu solidarioak

Alokabidek proiektu solidarioak abiarazteko 
laguntza ematen du orain ere, proiektuon 
antolakuntzan eta pertsonek proiektu horietan 
parte hartzea sustatuz.

2015. urtean, laguntza eman zaie Jainkozko 
Maisuaren Misiolari Erlijiosoei, Kongoko Errepublika 
Demokratikoko Shabundako osasun etxea 
birgaitzeko eta hobetzeko proiektuan.

Aurreko faseetan lorturiko emaitzak ikusita, 
eraikuntzan parte hartzen dutenak erkidegokoak 
izatea bultzatu da; izan ere, proiektuak oso eragin 
handia du zentrora doazen familien eta haurren 
garapenean eta eskola eraikitzeko proiektuan 
parte-hartze handia izan duten pertsona askoren 
garapen profesionalean eta pertsonalean.
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2.3.4. Itunak, enpresa hornitzaileak eta eragile laguntzaileak 

Alokabidek eskerrak eman nahi dizkie gurekin 2015. urtean lan egin duten hornitzaileei, aliatuei eta 
laguntzaileei egindako lanagatik.

•	 Call Center – jasotzeak: XUPERA, GUPOST.
•	 Tresna informatikoak - euskarria: LANTEK, LOGIC, IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, SERIKAT.
•	 Zerbitzu teknikoak: ITAU, GIROA, LKS, AMAIBA, INTECA.
•	 Aseguru-etxeak eta – artezkaritzak: MAPFRE, AON.
•	 Aholkulariak, auditoreak, bankuak: 

2.3.3. Esku-hartzeak Tokiko Komunitatean 

Alokabide, jarduten duen sektoreko eragile 
garrantzitsua den aldetik, lagungarria da EAEko 
eragile publikoen eta pribatuen dinamizazio 
ekonomikoan, 2015ean eginiko ordainketen 
gastuen araberako kontzeptuak biltzen dituen 
ondoko taulan zehazten denez.

Kontzeptua 2015(mila €)

Biziguneko jabeentzako errentak 29.561

Lizentzia eta ekipo informatikoak 25

Higiezinen aktiboa 15.314

Udal zergak 636

Langileentzako ordainsariak 2.747

Kanpoko zerbitzuak 2.782

Mantentzea 3.767

Aseguruak 812

Finantza-interesak eta komisioak 3.220

OROTARA 58.864

Baita hainbat arlotan lagundu diguten guztiei 
ere:

•	 Abokatuak eta prokuradoreak
•	 Finken administratzaileak
•	 Konponketa gremioak (iturgintza, 

igeltserotza, sarrailagintza, pintura 
enpresak, etab.)

•	 Etxeko tresna elektrikoen eta galdaren 
zerbitzu	tekniko	ofizialak

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

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

PRAXIS,	AXOMA,	BOGA	CONSULTORES,	AGL	Efficiency	Management, 
PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BBVA, 
BANCO SANTANDER, QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, 
LOYER, INFORMA CONSULTING, SUNION.
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2.3.5. Gure balio-katea

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

Alokabidek, dela etxebizitzen parke 
propioko edo Eusko Jaurlaritzaren 
alokairu sozialaren bidez, edo 
etxebizitza huts librea alokairu sozialera 
mugiarazteko programen bidez, edo 
etxebizitzak lehentasunez erosteko 
eskubidearen bidez, honako funtsezko 
helburu hau betetzen laguntzen du: 
euskal herritarrek oro har etxebizitza 
izateko eskubidea egia bihurtzea.

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

alokabidevisesaorubide

KUDEAKETA ESTRATEGIKOA

SUSTAPENAREN PLANGINTZA ETA JARRAIPENA

BIRGAIKUNTZAREN, BERRIKUNTZAREN ETA
BIRSORKUNTZAREN PLANGINTZA ETA JARRAIPENA

ENERGIA ZERBITZUEN KUDEAKETA SALTZEKO LEHENTASUNA ETA ESKAINTZA

AKTIBOEN KUDEAKETA ETA MANTENTZEA

GIZARTE ESKU-HARTZEA

PRODUKTU
ETA

ZERBITZUEN
BERRIKUNTZAREN

KUDEAKETA

ETXEBIZITZAK
SARTZEA ETA

ESLEITZEA

ERRENTAMENDUAREN
KUDEAKETA

KONTRATU ETA
BERRIZTAPENEN

AMAIERA

KUDEAKETA
EKONOMIKO

FINANTZARIOA

KANPOKO
INTERESEKO

TALDEENTZAKO
ARRETA

INFORMAZIO
SISTEMEN

KUDEAKETA

KUDEAKETA
JURIDIKOA

PERTSONEN
KUDEAKETA

AZPIEGITURAREN
KUDEAKETA

KUDEAKETA
SISTEMAK

INBERTSIOEN
AZTERLANAK

SALMENTA
ONDOKO
PROZESUA

Ekoizpena

3RS kudeaketa ITES kudeaketa

Produktua ematea,
bezeroaren arreta eta

higiezinen stockaren kudeaketa
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3.1. Alokabideren bilakaera

Alokabidek herritarrei ematen 
dien zerbitzuaren etengabeko 
bilakaeran izandako lorpen 
nagusiak:

2000
2002
2002
2005
2006
2007
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2015

Alokabideren sorrera.

Alokabideren hasiera operatiboa. Parke propioaren hasiera lehen 230 etxebizitzak alokairuan emanda.
EAEko etxebizitza hutsak mugiarazteko programa hastea (Bizigune Programa).
Eusko Jaurlaritzak etxebizitzen parkea kudeatzeko agindutakoa betetzea.

ISO 9001 egiaztagiria lortzea, kalitatea kudeatzeko sistemagatik.
ISO 14001 egiaztagiria lortzea, ingurumena kudeatzeko sistemagatik.
Alokairuko 20.000 kontratu lortzea EAEn.
SPGVA sortzea, Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa erabat.

Etxebizitza hutsa mugiarazteko programaren integrazioa EAEn (Bizigune Programa).

Alokabide publiko bihurtzea eta Alokabide eta SPGVA bat egitea.

ASAP programako eragile laguntzaileak.

Bizigune	dekretu	berria	definitzen	laguntzea	eta	abiaraztea.

Berokuntza eta ur beroaren aurre-ordainketako sistema abiaraztea, baita konponketen hornitzaileen erregistroa ere.

Gizarte laguntzako kanpoko zerbitzuak abiaraztea.

Kutxabankekin hitzarmena sinatzea alokairuko etxebizitzak lagatzeko.

Gure web orria martxan jartzea.

Pisu partekatuak kudeatzeko programa abian jartzea

Gardentasun ataria argitaratzea

Publizitate kanpaina bat abiaraztea “Zabaldu zure etxea” lelopean, etxebizitza merkatu librean atzemateko (ASAP 
eta Bizigune Programak), eta hitzarmenak gauzatzea udalekin etxebizitza hutsak alokairura mugiarazteko (Bergara, 
Hondarribi, Amurrio, Ugao, Leioa, Balmaseda,…).
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 3.2. Jardueraren datu nagusiak

EAEko hainbat alokairu parke kudeatzen ditugu Alokabiden (etxebizitza sozial propioen parkea, Eusko 
Jaurlaritzarena, Udalena eta Harrirena) eta 2015ean, zehazki, guztira 7.145 etxebizitza babesturen alokairua 
kudeatu dugu. 

Bizigune Programaren bidez, etxebizitza hutsak mugiarazten dira, eta batez beste 5.190 etxebizitza 
kudeatu ditugu 2015ean. Hala, 2015eko abenduaren 31n, guztira 4.589 etxebizitza kudeatu ditugu. 

Gainera, ASAP Programaren eragile laguntzailea da Alokabide. 2015ean, guztira 108 aginte-kontratu 
izenpetu dira jabeekin, eta 38 etxebizitza alokatu dira.  

Azken	finean,	guztira	11.734 etxebizitza ageri dira kudeatuta 2015eko abenduaren 31n. Horregatik, 
babes publikoko etxebizitzen alokairuaren funtsezko eragilea izaten jarraitzen du EAEn. Beraz, gure 
misioa betetzen dugu urtetik urtera.

Etxebizitza sozialak EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Alokabideren Parke Propioko etxebizitza sozialak 3.720 2.541 375 804
Eusko Jaurlaritzaren Parkeko etxebizitza sozialak 3.169 561 1.650 958

Udalen Parkeko etxebizitza sozialak 70 12 58
Harri 1 S.L.ren etxebizitza sozialak 78 78

Bizigune Programako etxebizitzak EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Jabeekin indarreko kontratua duten etxeb. 4.589 576 2.807 1.206

Errentariekin indarreko kontratua duten etxeb. 4.147 508 2.527 1.112

ASAP Programako etxebizitza libreak – kop. EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Jabeekin kudeaturiko etxebizitza libreak 317 81 152 84

Esleipendunekin kudeaturiko etxebizitza libreak 76 13 37 26
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3.3. Etxebizitzak onartzeko eta berritzeko/itzultzeko jarduera

a. Bizigune Programa

Batez beste 5.190 etxebizitza kudeatu ditugu 2015ean. Hori egin ahal izateko, ahalegin handiak egin 
ditugu etxebizitza berriak lortzeko alokairu babestuko eskaria duten udalerrietan. 

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

Hona hemen etxebizitza hutsen jabeekin izenpeturiko kontratuen/hutsalketen kopurua Biziguneko 
Programan 2015ean:

 BIZIGUNE-REN PARKEA 2015 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak jabeekin (kop.) 244 18 176 50

Jabeekin eginiko kontratuen mugaegunak(kop.) 278 88 143 47

(1) Kontratu berritua duten jabeak (kop.) 451 19 322 110

(2) Jabeei berrituriko kontratuak (kop.) 66,62 % 100 % 64,66 % 68,75 %

b. ASAP Programa

Enplegu eta Gizarte Politiken Saila ahaleginak egiten ari da dekretua aldatzeko eta esleipena 
egiteko prozesua bera hobetzeko. Alokabiden, guztira, 108 aginte-kontratu kudeatu ditugu 2015ean 
jabeekin, eta 38 errentamendu-kontratu.  
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Alokabideren parkean bertan, 2015ean, 408 
errentamendu-kontratu berri izenpetu dira, eta 392 
kontratu berritu dira dagoeneko gure zerbitzuaren 
erabiltzaileak diren errentariekin.

ALOKABIDE-REN 
PARKE PROPIOA 

2015
EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kontratu berriak 
errentariekin 

kop.)
408 337 16 55

Kontratuen 
hutsalketak 

errentariekin 
(kop.)

233 169 24 40

(1) Kontratu 
berritua duten 

errentariak 
(kop.)

392 340 26 26

(2) Errentariei 
berrituriko 

kontratuak (%)
83,58 82,72 89,65 89,65

Bizigune Programan, 2015ean, 330 errentamendu-
kontratu berri izenpetu dira, eta 482 kontratu berritu 
dira dagoeneko gure zerbitzuaren erabiltzaileak 
diren errentariekin.

a. Kontratuak esleitzea eta izenpetzea

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

Hona hemen Alokabideren etxebizitzen esleipenei 
eta etxebizitza kontratuen berrizapenei dagozkien 
datuak, 2015ean:

ESLEIPEN 
KUDEATUAK 2015 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Alokabideren 
parke propioa 

(kop.)
946 539 151 256

Bizigune 
Programa 

(kop.)
1.544 170 1.092 282

Bizigune Programako esleipen-prozesua barne 
mailan egiten du Alokabidek, hain zuzen Etxebidek 
igorritako esleipendunen zerrendan baremoak 
aplikatuz eta Etxebizitzaren Legeak ezarritako 
eskubide subjektiboaren ziozko esleipen-irizpideak 
erabiliz.  

Alokabideren eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza 
parkean, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzek 
egiten dituzte esleipenak.

3.4. Administrazioko eta bezeroarentzako arretako jarduera

Alokabideren parkean, 204 uko-egite jaso ziren 
2015eko ekitaldian. Bizigune Programan, berriz, 509 
etxebizitza.

ALOKABIDE-REN PARKE 
PROPIOA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Esleipendunen 
uko-egiteen 

kopurua
204 115 48 41

BIZIGUNE-REN PARKEA EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Esleipendunen 
uko-egiteen 

kopurua
509 45 316 148

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

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

Hilean egiten zaie fakturazioa parke guztiko 
errentariei.

2015eko fakturazioa:

Alokabideren parke propioaren errentariei: 
12.423.074,67 € guztira.

Bizigune programako errentariei, berriz, 13.322.262,17 €.

Eta Eusko Jaurlaritzaren parkearen errentariei, guztira, 
6.742.378,22 €.

Hona hemen ordaindutako batez besteko errenta 
2015ean:

Alokabideren parke propioaren errentariengatik, 
226,85 €.

Bizigune programako errentariengatik, 261,43 €.

BIZIGUNE PARKEA 2015 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Kontratu berriak errentariekin (kop.) 330 28 209 93

Kontratuen hutsalketak errentariekin (kop.) 417 55 247 115
(1) Kontrol berritua duten errentariak (kop.) 482 57 323 102

(2) Errentariei berrituriko kontratuak(%) 59,36 67,06 60,71 52,31

Esan behar da Araban ez dela kontuan izan 79 kontratu berritu direla Alokabideren parkean. Bizigune 
parkearen baitan, 180 kontratu-berriztapen birkokapenak izan dira, eta gainera, arrazoi sozialengatik edo 
teknikoengatik izan dira 42 birkokapen. 

%95 eta %90 ingurukoa izan da etxebizitzen okupazioaren ehunekoa, parke motaren arabera, eta honelaxe 
dago banatuta lurralde historikoen arabera:

BIZIGUNE-REN PARKEA 2015 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
Parke propinaren okupazio maila (%) 95,51 95,24 93,87 97,14

Bizigune Programaren okupazio maila (%) 90,37 88,19 90,02 92,21

Biziguneren desokupazioaren %30 hori, gehienbat, esleipen-prozesuagatik gertatu da; izan ere, hilabete 
behar da gutxi gorabehera kontratua sinatu arte. Okupatu gabeko gainerako etxebizitzei dagokienez, berriz, 
hona hemen zioa: berriztapen-prozesuan, etxebizitza jabeari emateko zain dago etxebizitza prest jartzeko 
prozesuan edo blokeatuta daude birkokatu beharragatik.
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Ondoren kontratu 
berria (ondoren) Sinadurak (kop.)

Alokabideren parkea 393
Biziguneren parkea 482

Orotara 875

Jabeen 
berriztapenak

Sinadurak (kop.)
EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Biziguneren 
parkea 451 19 322 110

f. Aholkularitza udalei

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

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

3.5. Erosteko lehentasuneko jarduera

Eusko	Jaurlaritzak	lehentasuna	du	babes	ofizialeko	
etxebizitzak eskualdatzeko prozesuetan, hots, 
lehenetasunez erosteko eta atzera eskuratzeko 
eskubidea deritzona. Alokabiden eskubide 
hori baliatzen dugu, baita eskaintzaren eta 
eskariaren arteko bitartekaritza-lana ere Eusko 

c. Fakturazioa jabeei

Bizigune programako jabeei erei hilero ordaintzen 
zaizkie errentak. Guztira 29.564.693,29 €-ko 
zenbatekoa ordaindu zaie.

d. Errenta-berriztapenak 

2015ean, gutxi gorabehera 9.027 kontratutan izan 
dira parke guztietako errentamendu-kontratuei 
dagozkien errenta-berriztapenak.

Parke mota Errenta berriztapenak (kop.)
Jaurlaritzaren parkea 2.403
Alokabideren parkea 3.253

Biziguneren parkea 3.275
Udalen eta Harriren 

parkeak 96

Orotara 9.027

e. Kontratu-amaieren berriztapenak

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

2015eko ekitaldian, Alokabideren parkeko 393 
kontratu egokitu ditugu, eta Bizigune Programan, 
berriz, 461 kontratu jabeekin eta 482 kontratu 
errentariekin.

Jaurlaritzak EHAAko 39/2008 Dekretuan ezarritako 
prezioengatik.

Administrazioak lehentasuna du babesturiko 
etxebizitzak bigarrenez eta hurrengoetan 
eskualdatzean, eta horretan datza etxebizitza 
lehentasunezko erosteko eta atzera eskuratzeko 
eskubidea. Hala, gainprezioak izatea galarazten 
da, etxebizitza zuzenean saltzen baitzaio 
administrazioari, eta ondoren berriz ere esleitzen du 
etxebizitza.
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Herritarrentzako zerbitzua den aldetik, bitartekaritza-
lana emateko aukera eskaintzen dugu babesturiko 
etxebizitzen salerosketan partikularren artean, 
halako moldez non etxebizitza partikular bat 
esleitzeko modua baitago, saltzaileak hala nahi 
badu, Etxebideren zerrendak jarraituz. Zerbitzu 
honek abantaila bat du: erabateko gardentasuna 
esleipenean. Gainera, saltzaileak ez du komisiorik 
ordaindu behar kudeaketagatik.

LEHENTASUNEZ EROSTEKO ETA ATZERA 
EROSTEKO ESKUBIDEA 2015

Hasitako espedienteak (kop.) 66

Itxitako espedienteak (kop.) 2
Lehentasunez erosteko eskubideko 
etxebizitzei uko egitea (kop.) 111

3.6. Sustapenak abiarazteko eta 
mantentzeko jarduera  

Alokabidek eskuraturikoa edo Eusko Jaurlaritzak 
eta hirugarrenek agindutakoa betearazitako 
sustapen osoak emateko modua antolatzean 
datza jarduera, baina etxebizitzak blokean eman 
behar zaizkie lehen esleipendunei. Eraikin berriak 
dira, eraiki berriak. 

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

a. Emandako sustapenak

Sustapenaren jabea Sustapenaren tokia Emate-data Orotara

Alokabide Vitoria-Gasteiz / Salburua 2015/03/17 171

Orotara, Alokabide 171

Sustapenaren jabea Sustapenaren tokia Emate-data Orotara

Eusko Jaurlaritza
Hernani (ADAS) 2015/05/26 53

Vitoria-Gasteiz / Coronación 
(ADAS) 23/06/2015 2015/06/23 79

Orotara, Jaurlaritza 132

OROTARA 303

b. Etxebizitzak eta eraikinak mantentzea eta artatzea

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

2015ean, 34.734 gorabehera berri erregistratu ziren (hainbat 
jatorritakoak izan daitezke, teknikoak –mantentzea-, 
komertzialak, administraziokoak, bezeroarentzako arreta 
edo sozialak), eta oro har, etxebizitzetan eta eraikinetan 
kudeaturiko espediente berriei dagozkie. Call Center-etik, 
finken	administraziotik	 edo	 lurralde	bulegoetatik	 bertatik	 izan	
daiteke sarrera. ALOKABIDEko kideek barne mailan kudeatzen 
dituzte horiek gorabehera guztiak. Guztira, 139.910 ataza izan dira 
2015ean.
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Arlo teknikoari dagokionez, hauexek izan dira zehazki 2015ean izandako gorabeherak:

Gorabehera kop. LLHHen 
arabera eta EAEn EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Erkidegoei eginiko ordainketak 
derrama teknikoengatik 10 4 6

Hirugarrenen etxebizitzak 
eskuratzea 152 17 88 47

Bizigune eta jabearen arteko 
akordioa 266 26 127 113

Etxebizitza elbarritasunagatik 
egokitzea 1 1

Erkidegoko gela irekitzea 40 31 7 2
Matxura orokorrak 3.238 1.046 1.397 795
Berokuntza/Ur beroa 1.809 753 622 434
Erkidegoa 36 10 9 17

Kontsulta 112 42 41 29

Demanda judiziala 5 3 2

Etxebizitza jabeari itzultzea 7 7

Etxeko tresna elektrikoak 1.359 505 534 320
Giltzak ematea, ordainketak 
etetea 5 1 4

Gorabeheren idazkia, 
obrako bermea 150 149 1

Hasierako gorabeheren idazkia 919 234 401 284
Obrako bermea 97 38 17 42
Hezetasunak 207 72 89 46
Legez kontrako 
okupazioaren ikuskaritza 5 2 3

Instalazio elektrikoa 123 41 49 33

Gorabehera kop. LLHHen 
arabera eta EAEn EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Prebentziozko mantentzea 251 118 72 61

Beste batzuk 568 188 255 125
Izurriteak (intsektuak, 
arratoiak, etab.) 124 35 65 24

SUSTAPENA prest jartzea 190 89 62 39

Etxebizitza prest jartzea 
(jabeari itzultzea) 341 109 172 60

Etxebizitza prest jartzea 
(Esleipenerako) 815 254 312 249

Etxebizitza prest jartzea 
(Onarpenerako) 35 7 21 7

SUSTAPENA prest jartzea 19 13 4 2

Etxebizitza itzultzeko 
erreklamazioa 181 65 91 25

Idatzizko erreklamazioa 95 24 58 13

Erreklamazio	ofiziala 4 1 3

Ezbeharra 1.128 400 458 270

Salaketa eskaera 1 1

Berritzeko eskaera 388 70 214 104
Birkokatzeko eskaera 29 7 18 4
Hornidurak 34 9 19 6
Erkidegoaren Aktaren 
balorazioa 45 10 23 12

Alokabideren eraikinen 
aurre-zaintzako 
mantentzearen eta 
artapenaren eremuan, 
kudeaturiko eraikinetan 
dauden “instalazio 
berriztagarriak” 
berrikusi, prest jarri eta 
egokitzeko kanpaina 
egin dute Arlo 
Teknikoko kideek 2015. 
urtean.

Ildo horretan, energia 
berriztagarriko 
1.035.033,84 kwh-ko 
guztizko ekoizpena 
zenbatetsi da, hots, 
82.802,71 €-ko 
aurrezpenaren 
baliokidea 
erkidegoetan eta 
atmosferara 672,7 tona 
CO2 gutxiago (iturria: 
EE).

Total general 12.789 4.373 5.252 3.164
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