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1. Alokabide



1.1. Aurkezpena. 
Ongietorria
Iñaki Arriola López, Alokabideko presidentea

Patricia Ainhoa Val Hevia, Alokabideko zuzendari nagusia

Alokabide SAU Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Sailaren menpeko sozietate publikoa da, eta etxebizitzaren 
funtzio soziala garatzen du alokairu-politikaren bitartez.

Etxebizitzaz gozatzeko eskubidea funtsezko beharra da gizakiarentzat, beste 
funtsezko eskubide batzuk ere baldintzatzen baititu, hala nola enplegu bat 
izatea, zerbitzu eta prestazio publikoetarako sarbidea edukitzea, seme-
alabak eskolara eramatea edo kulturaz gozatzea, esate baterako.

2019an, eta, batez ere, 2020an, etxebizitzaren arloan aurretik garatzen ari 
ziren jarduketa batzuk indartu behar izan dituzte, eta ikuspuntu berriak 
jorratu dituzte osasun-krisitik eratorritako ondorio ekonomiko eta sozial 
negatiboek sortutako beharrei erantzuteko.

Alokairuko etxebizitza baterako sarbidea eskaera gehien jaso dituen 
kontuetako bat da, inoiz baino gehiago. Gehienbat sektore behartsuenek 
egin dituzte eskaera horiek, baina baita gure gizarteko erdiko geruzek ere, 
ez baitituzte konponbideak topatzen merkatu librean.

Alde horretatik, alokairu babestura zuzendutako etxebizitza-parkea, 
Alokabide kudeatzen ari dena, nabarmen handitu da azken 2 urteetan. 
Bizigune programa izan da funtsezko oinarria; programak bultzada 
nabarmena izan du, eta jabe partikularrek eta erakundeek 6.100 etxebizitza 

baino gehiago laga dituzte, eta horrek berretsi egiten du eskaintzen dituen 

berme solidoak eta kudeaketa efizientea.

Errentamendu librera bideratutako laguntzen bidez gazteen emantzipazioa 

sustatzea izan da beste gakoetako bat Gaztelagun programa 2019an 

abian jarri zutenetik. 3.000 eskaera baino gehiago egin dira, eta horrek lan-

prekarietateak eta alokairuen prezio handiak kaltetutako kolektiboaren 

premia sozial handia apaltasunez baina ezinbestean arintzeko egindako 

apustua indartzen du.

Covid-19arekin lotutako alokairurako laguntzak euskarri erabakigarria izan 

dira pertsona askorentzat pandemiaren unerik latzenetan. Horiek abian 

jartzea eta kudeatzea sekulako erronka izan da sozietate publiko honentzat; 

izan ere, epeak murritzak ziren eta lan-egoera zaila. Horri esker, 2.000 familia 

inguru kolektibo behartsuenen aldeko apustu honen barruan sartu dira.

Halaber, Alokabidek Eusko Jaurlaritzak sustatutako Zientzia, Teknologia 

eta Berrikuntzako Plana 2018-2020 ekimen estrategikoan izandako parte-

hartzea ere azpimarratu behar da, Zero Plana delakoaren bidez. Plan horren 

bitartez, etxebizitza-eraikin publikoen ingurumen- eta energia-jokabideak 

aztertu dira, baita horietan bizi diren pertsonenak ere, haien ongizatea eta 

osasuna barne. Gainera, hobekuntza-ekintzak proposatu dituzte, energia-

kontsumo ia nulura iristeko.

2019an eta 2020an zehar beste ekimen batzuk ere abiarazi dituzte, hala 

nola alokairu-komunitateetan bizikidetza eta kohesioa hobetzekoak. 

Memoria honek jarduketa horiek islatzen ditu eta pertsonekiko dugun 

konpromisoa indartzen du: maizterrak, jabeak, laguntzen eskatzaileak eta 

onuradunak, beste erakunde batzuetako langileak, enpresak, erakundeak 

eta Alokabiden parte hartzen dugun pertsonak, kalitatezko alokairu 

publikoa eskaintzen ahalegintzen baikara.
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1.2. Alokabideren 
bilakaera. Nondik gatozen

Alokabideren une garrantzitsuenak 
herritarrentzako zerbitzua hobetzeko 
etengabeko bilakaeran:

2000 Alokabideren sorrera.

2002 Alokabideren hasiera operatiboa: lehen 230 etxebizitzak alokairuan 
entregatzea.

 EAEko etxebizitza hutsen mugikortasun-programaren hasiera 
(Bizigune programa).

2005  Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa-enkargua haren etxebizitza-parkeaz 
arduratzeko.

2006 ISO 9001 ziurtagiria eskuratzea, kalitatearen kudeaketa-sistemagatik.

2007 ISO 14001 ziurtagiria eskuratzea, ingurumenaren kudeaketa-
sistemagatik.

2009 20.000 alokairu-kontratuetara iristea EAEn.

2010 EASPren sorrera, Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa % 100ean.

  EAEko etxebizitza hutsen mugikortasun-programa integratzea 
(Bizigune programa).

2011 Alokabideren publifikazioa eta Alokabide eta EASP fusionatzea.

2012 ASAP programaren agente kolaboratzaileak.

2013 Lankidetza Bizigune dekretu berriaren definizioan eta abian 
jartzearen hasiera.

 Berokuntza eta ur beroaren aurreordainketa-sistema abian jartzea, 
eta konponketa-hornitzaileen erregistroa abiaraztea.

 Laguntza sozialerako kanpoko zerbitzuak abian jartzea.

2014 Kutxabankekin hitzarmena sinatzea alokairu-etxebizitzak lagatzeko.

 Webgune berria abian jartzea.

2015 Pisu partekatuak kudeatzeko programa abian jartzea.

 Gardentasun-ataria argitaratzea.

 Publizitate-kanpaina bat abian jartzea “ireki zure etxea” leloarekin, 
etxebizitzak erakartzeko merkatu librean, eta hitzarmenak sinatzea 
udalekin etxebizitza hutsak alokairuan jartzeko.

2016 12.000 etxebizitza kudeaturen mugarria.

 Bezeroa zentrora proiektua abian jartzea, besteak beste honako 
jarduketa hauekin: zerbitzu-katalogoak prestatzea, giltzak bezeroari 
entregatzeko protokoloa abian jartzea...

 Alokabideren Emakume eta Gizonen arteko I. Berdintasun Plana.

2017 MBS Navision 2016 kudeaketa informatikoko aplikazioa berrezartzea.

 Erakunde publiko eta elkarteekiko lankidetza-protokoloa, prozedura 
judizialen aurreko hautemate, prebentzio, koordinazio eta 
jarduketarako.

 Pobrezia energetikoaren proiektu pilotua ezartzea.
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2018 Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planean 
(ZTBP) parte hartzea.

 Bizigune Programa sustatzea eta Udal Bizigune bariantea abiaraztea.

 Gaztelagun Programa arautzen duen agindua argitaratzea eta 
publizitate-kanpaina abiaraztea.

 Diagnostiko komunitarioaren proiektuak abian jartzea eta esku-
hartze komunitarioko proiektuak sendotzea entregetan eta beharrak 
dituzten komunitateetan.

2019 Emantzipaziorako laguntzen kudeaketaren hasiera Gaztelagun 
Programarekin.

 Zero Plana amaitu eta entregatzea.

 Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planaren 
(ZTBP) itxiera, 2018-2020 deialdia.

 Alokabideren parte-hartze aktiboa e-Lagun proiektu pilotuan, Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak eta AVSk sustatua alokairu sozialaren 
kudeaketan jarduten duten beste enpresa batzuekin batera (SESTAO 
BERRI, BILBOKO ETXEBIZITZAK ETA DONOSTIAKO ETXEGINTZA).

 Alokabidek kudeatutako parkearen aktiboak kudeatzeko aplikazio 
berri bat abian jartzea.

 Alokabideren parte-hartzea honako hauetan:

• Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitekturako 
Zuzendaritzaren Alokairu Batzordea.

• Eusko Jaurlaritzaren Jasangarritasuneko Batzorde 
Teknikoa.

• NZeb Distritu Tailerra, Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntza 
Kalitatearen Kontrolerako Laborategiak antolatua.

• Rehabilita: Semana de la rehabilitación 2019,  
Kataluniako Gobernuak antolatua.

• Webinarra: “Alokairuko parke publikoaren digitalizazioa” 
Autodesk-ek antolatua.

 Esku-hartze komunitarioko ereduen estandarizazioa alokairu-parke 
publikoan: PASOC, PICS….

 Laguntza sozialaren kudeaketa-eredu teorikoa berriro definitzea 
bizikidetza-arloan, 2019 eta 2020 urteetan zehar tresnak, baliabideak 
eta ekipamenduak garatzeko.

 Okupazioaren fenomenoa sakonki jorratzea: tresnak eta baliabideak 
kudeatzeko barneko protokolo bat ezartzea eta erakundeen arteko 
koordinazio-sare solido bat sortzea.

2020 Bezeroekiko kudeaketa-aplikazioa abian jartzea (CRM SalesForce).

 COVID-19a dela eta, alokairurako laguntzen kudeaketa abian 
jartzea bai errentamendu publikorako eta bai librerako.

 Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planaren 
(ZTBP) irekiera, 2020-2030 deialdia.

 World-Changing 2020 AEC Excellence Awards nazioarteko sari 
entzutetsuetarako izendatua izatea, sektore publikoko eraikuntzako 
arrakasta-kasu gisa, zehazki BIM metodologia erabiltzeagatik 
etxebizitza publikoen kudeaketan.

 Alokabideren parte-hartzea honako hauetan:

• Hidrogenoaren Euskal Korridorea (H2C Corridor).

• EUROPEAN GREEN DEAL proiektua, Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza Saila ordezkatuz. ‘EU Green Deal’ delakoaren 
xedea da Europak ekonomika garbia edukitzea, 
igorpenik gabe, eta gure habitat naturala babestea 
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pertsonen eta enpresen ongizatea hobetzeko eta 
ekintza klimatikoaren lidergoa hartzeko planeta osoan.

• Webinarra:  “BIM SOCIAL” Eraikunek antolatua, Euskadiko 
eraikuntza-klusterrak.

• Arkitektura eta Hirigintzako Energia Efizientziari eta 
Jasangarritasunari buruzko Europako Kongresuan 
(EESAP 11) eta Eraikuntza Aurreratuaren Laugarren 
Nazioarteko Kongresuan (CICA 4), Eraikunek eta Caviar-
ek antolatua.

 Alokairuko etxebizitzen parke publikoaren bizikidetza-
erregelamendua sortzea, ondoren progresiboki ezartzeko.

 Lan-metodologia eta -eredu bat garatu eta ezartzea errentarien 
erkidegoen profil sozialaren diagnostikoak egiteko, Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin eta GIZAGUNE erakundearekin batera.

 Laguntza, koordinazio, esku-hartze eta euste sozialeko programa 
eta sistemak jorratzea, COVID-19aren egoera kritikoan, tresna ez-
presentzialekin eta gatazka-intentsitate handiko egoeretan.

9



1.3. Egitekoa. 
Zertarako 
gauden
Kolektibo behartsuenei etxebizitza-
beharren estaldura bermatzeko zerbitzuak 
eskaintzeko, errentamenduaren bidez, modu 
koordinatuan Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 
Sailarekin eta Euskadin inplikatutako beste 
eragile publiko eta pribatuekin. Horretarako, 
jasangarritasun-irizpideei jarraitzen diegu 
2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida 
Planari erantzuna emateko.

1.4. Balioak. 
Nola egiten dugun lan
Bezeroari orientazioa Zerbitzu publiko gisa, beharrak eta 

 aurreikuspenak estaliz

Bikaintasuna kudeaketan Modu eraginkor, efiziente eta 

 jasangarrian, jakinaraziz

Erantzukizuna eta zorroztasuna Errespetuarekin, tolerantziarekin 

 eta erantzunkidetasunarekin

Proaktibotasuna Proposamena sustatuz, aurreratuz 

 eta erraztuz

Berrikuntza Desberdintasunean aurrera eginez

Malgutasuna Behar, ingurune eta egoera berrietara 

 egokituz

Koordinazioa eta lankidetza Erakundeen arteko lankidetza publiko 

 eta pribatua ahalbidetuz

Talde-lana Sinergiarekin, babesarekin eta 

 laguntzarekin

Gardentasuna Jakinaraziz, argitaratuz eta 

 konpromisoa argituz
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1.5. Estrategia. 
Nora goazen

ARDATZ ESTRATEGIKOAK 2018 - 2020

1. Etxebizitza pribatu eta publikoen mugikortasuna sustatzea alokairu-
etxebizitzen parkea handitzeko

2. Etxebizitza-berrikuntzan aurrera egitea: eskariaren beharretara 
egokituko diren eredu berriak bilatu eta ezartzea

3. Alderdi soziala indartzea kudeatutako etxebizitza-parkearen 
kudeaketan

4. Alokairurako etxebizitza-parkearen egokitzapena sustatzea 
hainbat kolektiboren beharren arabera

5. Etxebizitza babestuen parkearen kudeaketa efizientean aurrera 
egitea

6. Alokabide garatzea sozietate publiko efiziente eta jasangarri 
moduan

EKIMENAK 2018 - 2020

2018-2020 zikloa bukatzear dago, eta hiru urte hauetan jorratutako proiektu 
eta kudeaketa-arloen ia % 80 bete dugu.

1. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Lankidetza eta inbertitzaileak erakartzea etxebizitzak atzemateko:
 - Lankidetza udalekin etxebizitzak atzemateko
 - Etxebizitzak lagatzeko hitzarmenak erakunde finantzarioekin eta bestelakoekin
 - Erakunde-inbertitzaileak, pentsio-funtsak, aseguruak eta SOCIMIak erakartzea

Bizigune programa:
 - Programaren irismena handitzea: inbertsio pribatua eta alokairuko publikoko parkeak 

erakartzea
 - Birgaitze-politika etxebizitzak atzemateko sistemarekin lotzea
 - Udal-jabetzako etxebizitzak mobilizatzea Udal Biziguneren bidez

Publizitate-ekintzak:
 - Publizitate-kanpaina egitea eta herritarrak sentsibilizatzea

ASAP programa:
 - Programa oso-osorik berrikustea
 - Programa espezifikoen bidez birgaitze-politika atzemate-sistemarekin lotzea
 - Lankidetza publiko-pribatua, programan gehitzeko etxebizitzak atzemateko

Sustapen-metodo berriak:
 - Alokairuaren fiskalitatearen berrikuspena proposatzea, Bizigune eta ASAP 

programetan jasotako etxebizitzen jabeekiko tratamendua hobetuz

Lankidetza hirugarrenekin:
 - Lankidetza udalekin
 - Lankidetza-modu berriak proposatzea finantza-erakundeekin
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2. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Gaztelagun programa:
 - Gaztelagun programa abian jartzea eta harekin lotutako laguntzak kudeatzea

Alokairurako laguntzak COVIDaren krisiagatik
 - Parke publikoaren salbuespenak
 - Alokairu librerako laguntzak
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3. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Proiektuak:
 - Pisu partekatuak eta kolektibo kalteberei zuzendutako bestelako bizitoki-

konponbideak
 - Etxegabetzeen aurkako protokoloaren irismenean sakontzea
 - Laguntza-proiektu berriak garatzea maizterren zorren kudeaketa ekonomikoan eta 

kudeaketa integralean
 - Alokairuko etxebizitza babestuen parkearen gizarte- eta hezkuntza-babesa
 - Esku-hartze proiektu eta ekimenak sustatzea etxebizitza entregatu aurretik 

(elkarbizitza onerako eta etxebizitza ondasun komun zaintzeaz gisa 
kontzientziatzeko prebentzio-ekintzak)

Koordinazioa eta lankidetza:
 - Etxebizitza Sailarekin lankidetzan aritzea Housing First ekimenean
 - Koordinazioa eta lankidetza udalekin (oinarrizko gizarte-zerbitzuen sailak)
 - Koordinazioa eta lankidetza foru-aldundiekin (adingabeen eta haurren sailak)
 - Koordinazioa eta lankidetza Osakidetzarekin (osasun mentalaren saila)
 - Koordinazioa eta lankidetza Lanbiderekin (DSBE, EPO)
 - Lankidetza hirugarren sektoreko erakundeekin kasu espezifikoak berreraikitzen
 - Lankidetza etxegabetzeen aurkako plataformekin eta beste kolektibo sozialekin

Komunitate-arloa:
 - Espazio komunen, garajeen eta atxikitako elementuen erabileraren gaia jorratzea, 

eta, horretarako, jarduketa-protokolo kolaboratzaile bat diseinatzea
 - Jarduketa-protokolo bateratu bat garatzea finka-administratzaileekin
 - Azpikontratatutako lan eta enpresak gainbegiratzea

Etxebizitzak lagatzea:
 - Etxebizitzak lagatze proiektu sozialek (errefuxiatuak, erakunde sozialak, bestelako 

erakundeak...) edo larrialdi-egoerek (suteak, uholdeak...) sortutako eskariari 
erantzuna emateko

 - Etxebizitza-parke txiki bat prestatzea proposatzea, etxebizitzarekin lotutako larrialdi 
sozialen kasuak berehala eta aldi baterako artatzeko

Kalkulu-sistemen homogeneizazioa:
 - Errenta eta jasanarazitako gastuak kalkulatzeko sistemak homogeneizatzea
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4. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Lankidetza araudien aldaketetan:
 - Etxebizitza Sailburuordetzarekin lankidetzan aritzea errentamenduarekin lotutako 

planteamendu berriak egiteko (etxebizitza-parkeak esleitzeko sistema, etab.)

Lankidetza hirugarrenekin:
 - Lankidetza-metodologia garatzea Visesarekin (produktuaren batzordean parte 

hartzea, beste etapa batzuetan parte hartzea, besteak beste, definizioan eta entregan, 
etab.)

 - Lankidetza Etxebizitza Sailburuordetzarekin zuzkidura-apartamentuak kolektibo 
zehatzetan ardazteko, pisu partekatuen edo beste edozein produkturen programak 
egokitzeko

Produktu propioaren batzordea:
 - Alokabideren produktu propioaren batzordea (etxebizitza soziala), kontuan hartuta 

alokairua, mantentze-beharrak, erabilgarritasuna eta bestelakoak

Birgaitzea:
 - Etxebizitza-parkearen kontserbazio-plana

Eraginkortasun energetikoa
 - Optimizazio energetikoak eta sustapenen monitorizazioa
 - Lankidetza-plataforma bat ezartzea ikuskaritza, kontrol eta kudeaketa energetikorako 

5. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Produktua:
 - AUGE sistema zabaltzea: administrazio energetiko efizientea alokairu sozialeko 

eraikinetan
 - Birgaitze integraleko plan bat garatzea ikuspuntu energetikotik, Eusko Jaurlaritzaren 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planarekin (ZTBP) lotuta
 - Alokairuko etxebizitza babestuen parke propioa behar bezala kontserbatzea

Zerbitzua:
 - Kalteberatasun energetikoaren eta irisgarritasun-arazoen egoera errealak 

identifikatzea
 - Energiaren eta baliabideen kudeaketa eraginkorra erraztuko duten konponbideak 

ematea
 - Alokabideren sustapenen energia berriztagarriaren instalazioak eta optimizazio 

energetikoan abian jartzea
 - Sailarekin lankidetzan aritzea komunitateen kudeaketa eta administrazioa hobetzeko

Bezeroaren sentsibilizazioa:
 - Autokudeaketa energetikorako kontzientziazio-neurriak garatzea (AUGE ezartzea, 

bestelakoak)
 - Maizterrak sentsibilizatzea energia modu eraginkorrean erabiltzeko euren 

etxebizitzetan

Komunikazioa:
 - Alokabidek alokairu-parkearen kudeaketan duen esperientzia komunikatzea
 - Eraikinaren prebentziozko mantentze-lan integralak eta jasangarriak sustatzea
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6. ARDATZEKO EKIMENAK / LAN-ARLOAK

Kudeaketa-eredua:
 - Hirugarrenen parkearen kudeaketa-eredua (nagusiki udalak)
 - Parte hartzea alokairuko etxebizitza-parkearen kudeaketari buruzko gida prestatzean
 - Beste ereduak egokitzea Alokabideren programa eta produktu berrien arabera

Errenta-sistema:
 - Errenta berezien aplikazioaren sistema berrikustea ezohiko egoeretara zuzendutako 

tresna bat izan dadin

Informazioa eta ezagutza partekatzea:
 - Harremanetan jartzea eragile jakinekin datuak partekatzeko (Lanbide, Ogasuna, 

diruzaintza orokorra, jabetza-erregistroa, etab.)
 - Eragileen arteko lankidetza, ezagutza eta esperientziak partekatzeko (benchmark)

Planifikazio ekonomikoa:
 - Planifikazio ekonomikoa: aurrekontuak esleitzea helburuen arabera
 - Kanporatu daitezkeen jarduerak identifikatzea
 - Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa-egitekoen jarraipen-batzordea berriro aktibatzea

Sistema teknologikoak:
 - Hobekuntza teknologikoak. Sistemen planean zehaztutako proiektuak: CRM, aktiboen 

kudeaketa

Giza baliabideak:
 - Plantillaren beharrezko dimentsionatzea identifikatu eta planteatzea. Egungo 

egoerarekin lotutako hutsunean eta haiek estaltzeko aukerak
 - Prestakuntza eta garapena
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2. Pertsonen 
zerbitzura. Bokazioa 
eta erantzukizun 
soziala
Pertsonak dira Alokabideren izateko arrazoia: esleipendunak, 
maizterrak, jabeak, alokairurako laguntza-programetan interesa dutenak 
eta sozietatea osatzen dugun eta bertan lan egiten dugun pertsona 
oro, baita beste erakunde eta enpresetako pertsonak ere, haiekin 
kolaboratzen baitugu.



2.1. Bezeroak. 
Zeinentzako gauden

2.1.1. Alokabideren bezeroak

• Alokairuen esleipendunak

• Alokairu-etxebizitzetako maizterrak

• Euren etxebizitzak alokairu sozialerako lagatzen dituzten jabeak 

(Bizigune eta ASAP programen bidez)

• Alokabidek etxebizitzak lagatzen dizkien entitate eta erakundeak

• Bigarren transmisioko babes ofizialeko etxebizitzen erosle eta 

saltzaileak

• Udalak, Eusko Jaurlaritza eta beste erakunde batzuk, Alokabidek 

etxebizitza-parkea kudeatzen badu

• Alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten finantza-erakundeak

• Errentarien erkidegoak

• Etxebizitza librea alokatzeko laguntzetan interesa duten gazteak 

(Gaztelagun programa)

• Covid-19aren ondorioz egoera ekonomiko okerragoan dauden 

etxebizitza libreen errentariak

• Eta, oro har, herritar guztiak

2.1.2. Alokabidek EAEn kudeatzen 
dituen alokairu-modalitateak

Etxebizitzarako sarbidea errazteko konpromisoa betetzeko helburuarekin, 
Alokabiden hainbat jatorri eta motatako etxebizitzak ditugu, eta hainbat 
alokairu-modalitate eskaintzeko aukera ematen dute, pertsonen 
beharretara ahalik eta ondoen egokitzeko.
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2.1.3. Bezeroekiko harremana

Alokabidek komunikazio- eta arreta-kanal ugari ditu, etengabe egokitzen, 
eboluzionatzen eta hobetzen ari direnak, ahalik eta harreman eroso eta 
hurbilena ezartzeko gure bezeroekin:

• Arreta telefonikoko zerbitzua

• Aurrez aurreko arreta-bulegoak Euskal Autonomia Erkidegoko hiru 
hiriburuetan

• Erakunde-webgunea (informazioa emateko eta izapide batzuk 
kudeatzeko: administrazio-izapidetze elektronikoko zerbitzuetarako 
sarbidea, ordainketen pasarela, etxebizitza onartzeko chatbot-a...)

• Mezu elektroniko korporatiboak...

• SMS mezuak mugikorretara

Gainera, herritarren arretarako beste alor batzuekiko koordinazioa sustatzen 
jarraitzen dugu, hala nola Arartekoa, Zuzenean, KzGuna, Kontsumobide, 
udaletako herritarren arretarako sailak, etab. Horrekin, gure bezeroei 
administrazio-izapidetzea erraztu nahi diegu, beharrezkoak ez diren 
lekualdatzeak saihestuz.

2020an Covid-19ak eragindako egoera dela eta, gure bezeroen zuzeneko 
arreta-eredua birdoitu eta egokitu behar izan dugu.

• Alde batetik, aurrez aurrekoak ez diren kanalen erabilera indartu 
dugu, gure bezeroen izapide eta kontsultak errazten saiatzeko 
ahalik eta modu eraginkorrenean (posta-bidalketak, posta 
elektroniko bidezko jakinarazpenak, giltzak eta dokumentazioa 
entregatu eta jasotzeko mezularitza-zerbitzua, SMSak...). 
Alde horretatik, eta etengabeko hobekuntzaren aldeko 
apustuarekin jarraituz, Alokabideren bezeroen arreta-zerbitzuak B@
kQ txartelak ezarri ditu 2020an, berehala eta lurralde-bulegoetan.

• Bestalde, beharrezko segurtasun-neurri guztiak ezarri ditugu gure 
instalazioetan, Alokabideren bulegoak seguruak izan daitezen 
bezeroarekiko zuzeneko harremana eskatzen duten izapideak 
egiteko.

a. Arreta telefonikoko zerbitzua Call Center bidez

Kanal horrek aukera ematen digu Alokabiden jasotzen ditugun kontsulta eta 
eskaera ugariak bideratzeko. Hau da prozesua: bezero batek gure arreta-
telefono batera deitzen du (haren beharraren eta zerbitzuaren arabera), 
lehen mailako arreta ematen zaio haren kontsulta argitzen saiatzeko, 
eta, arreta espezializatua edo administrazio-izapideren bat behar badu, 
bigarren mailara igarotzen da hori kudeatzeko. Horrela, kudeaketa arin eta 
efizienteagoa lortzen dugu.

Gaur egun, komunikazio-kanal hori erabiltzen dute gehien herritarrek 
Alokabiderekin harremanetan jartzeko:

• 2019an, 92.071 dei artatu ziren gure arreta-ordutegiaren barruan, 
eta honela banatu ziren gure telefono-zenbakietan:

944 044 708 zenbakiak dei horien % 80,78 jaso zuen

900 251 251 (Bizigune eta ASAP programetan interesa duten 
jabeentzat) zenbakiak deien % 6,60 jaso zuen

945 569 020 zenbakiak, Gaztelagun telefonoarenak, deien % 
12,62 jaso zuen

• 2020an, irailaren 30era arte, 115.320 dei jaso ditugu ordutegi 
barruan. Ikus daiteken moduan, igoera nabarmena izan da 
aurreko urtearekin alderatuta, konfinamenduaren eta, ondorioz, 
beste komunikazio-kanalak erabiltzeko ezintasunaren ondorioz. 
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Gainera, aurten beharrezkoa izan da telefono-zenbaki berri bat 
gaitzea maiatzean, alokairu librerako laguntza-programaren 
kudeaketa indartzeko. Hau izan da deien banaketa 2020ko 
irailaren 30era arte:

944 044 708 zenbakiak dei horien % 71,60 jaso zuen

900 251 251 (Bizigune eta ASAP programetan interesa duten 
jabeentzat) zenbakiak deien % 3,04 jaso zuen

945 569 020 zenbakiak, Gaztelagun telefonoarenak, deien % 
7,90 jaso zuen

946 620 306 zenbakiak, alokairu librerako laguntzen telefonoak, 
deien % 17,46 jaso zuen

b. Aurrez aurreko arreta

Alokabidek herritarren esku jarri ditu hiru lurralde-bulego, non aurrez 
aurreko arreta eskaintzen den. 2019ko udaran, Bizkaiko lurralde-bulegoaren 
kokapena aldatu genuen, eta Bilboko Trenbideko etorbideko 36. zenbakira 
eraman genuen. Gainera, Gipuzkoako bulegoa handitu eta berriro 
diseinatu dugu, eta emaitza oso ona izan da bai bezeroentzat eta bai 
sozietate publikoko langileentzat.

Bulegoen harrera-zerbitzuaren egiteko nagusia bezeroei informazioa 
ematea eta bisiten arreta bideratzea da. 2019an eta 2020an koordinazioa 
eta planifikazioa hobetu eta indartzeko jarduketa garrantzitsuak egin dira, 
lehen mailako erantzun-oinarri optimoa edukitzeko eta bezeroen oinarrizko 
beharrei erantzuteko.

Halaber, 2020an zehar egokitzapen-prozesu fisikoa egin da lurralde-
bulegoetan, eta protokoloak ere aldatu dira, osasun-krisian eragindako 
beharrei erantzuna emateko.

21



Hauek dira gure bulegoetan egiten diren jarduera nagusiak:

• Bezeroen arreta zuzena: 2019an, gure bulegoetatik 35.400 pertsona 
baino gehiago igaro ziren (aurrez aurreko hitzorduetara joateko, 
kontratuak sinatzeko, informazio-hitzaldi eta -bileretarako, giltzak 
eta dokumentazioa entregatu edo jasotzeko edota beste izapide 
batzuetarako). Alde horretatik, 2019an zehar txartelen erabilera 
finkatu da lurralde-bulegoetan, modu efizienteagoan ordenatu eta 
kontrolatzeko bezeroen sarrera, txandak errespetatzeko eta gaizki-
ulertuak ekiditeko programatutako hitzordua dutenen eta hitzordurik 
gabe joaten diren bezeroen artean. Esperientzia positiboa izan da, 
eta, gainera, sistema horrek bertaratze-datu fidagarriak eman ditu, 
erraz sailkatu daitezkeenak.

• Gainera, gure gremioekin giltzak bertan trukatzen ditugu, 
etxebizitzak prest uzteko.

• Gure bezeroek postaz bidaltzen diguten dokumentazioa ere 
bertan jaso eta izapidetzen da.

Kokapena
Hemen daude gure bezeroen arretako bulegoak:

• Gamarrako Atea 1A behea (Boulevard eraikina) 
01013 Gasteiz

• Errotaburu pasealekua 1, 7. solairua, 20018 Donostia

• Trenbideko etorbidea 36, behea, 48012 Bilbo

Hemen dago Alokabideren zentrala:

• Gamarrako Atea 1, 2. solairua (Boulevard eraikina) 
01013 Gasteiz
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2020ko urtarrilean eta otsailean egindako kudeaketak 2019an egindakoen 
antzekoak izan ziren, baina martxotik aurrera, pandemiaren ondorioz 
bulegoak itxi egin zirenez , arretako kudeaketak telefono bidez edo 
telematikoki egiten dira.

Behin alarma-egoera amaitu zenean, ordutegia, instalazioak eta arreta-
protokoloak behar berrietara egokitu ziren, osasun-krisiaren ondorioz.

Datu interesgarria da ekainean bulegoak ireki zirenetik eman diren 
hitzorduen kopurua ezagutzea; hitzordu horiek ematean, ezarritako 
segurtasun-neurriak bermatu ziren. Hauek izan dira irailaren 30era arte: 740.

Gainera, aurten ohiko kudeaketei B@kQ txartelen igorpena gehitu behar 
zaie, aurretik adierazi den moduan. Irailaren 30era arte 80 igorri dira.

c. Webgunea eta helbide korporatiboak

Webgune bat daukagu eskuragarri (www.alokabide.euskadi.eus) gure 
bezeroentzat, hornitzaileentzat eta gure kudeaketaren berri izan nahi duen 
edozein herritar eta erakunderentzat.

2019an eta 2020an zehar lanean jarraitu dugu etengabe webgunea 
berdiseinatzen, edukia eta ulermena errazten eta erakargarriagoak egiten, 
bezeroaren esperientzia hobetzeko.

2020ko apirilean, bai etxebizitza sozialen bai alokairu librekoen laguntza-
programen hasierarekin batera, webgunea berregokitu behar izan zen, 
laguntza horien kudeaketa ahalik eta gehien errazteko beharrezko 
informazioa gehitzeko; une batzuetan hori izan zen eskuragarri zegoen 
kanal bakarra herritarrekin harremanetan jartzeko, nahiz eta beti eutsi 
zaion telefono-kanalari euskarri gisa. Alde horretatik, webgunean hainbat 
dokumentu deskargatu eta eskaerak egin daitezke, eta URL helbideak 
ipini dira eskatzaileak gidatzeko eskatutako dokumentazioa betetzeko 
izapideetan. Esperientzia positiboa izan da, bereziki beste aukerarik ez 
zegoen hilabeteetan.

Jarraian datu esanguratsuenak ematen dira:

WEBGUNEA 2019 2020

Bisita-kopurua (saioak) 192.360 191.844

Orrialdeak saioko 4,21 4,3

Erreboteen % % 44,60 % 34,99

Saioko batez besteko denbora 03:01 minutu 03:17 minutu
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Datuen arabera, ikus daiteke kanal horrek goranzko joera duela erabileran, 
izan ere urtetik urtera:

• Gora egin du bisiten kopuruak gure webgunean.

• Hobetu egin da erreboteen ehunekoa; hau da, Alokabideren 
atarira sartzen diren pertsonek bilatzen ari direna topatzen dute.

• Webgunea bisitatzen duten pertsonek hainbat orrialde 
kontsultatzen dituzte eta webgunean denbora nabarmena 
ematen dute.

Helbide korporatiboei dagokienez, gure bezeroen eskura jartzen ditugu 
hainbat helbide euren beharraren arabera, eta komunikazio-kanal zuzen 
eta eraginkor moduan egonkortu dira. Gaur egun hauek dira gure kontuak:

• araba@alokabide.eus

• bizkaia@alokabide.eus

• gipuzkoa@alokabide.eus

• asap@alokabide.eus

• gaztelagun@alokabide.eus

• ayudasalquiler@alokabide.eus

Bezeroak kudeatzeko tresna berriaren ezarpenari esker, kanal horren 
bitartez jasotzen ditugun mezu elektronikoen kudeaketa eta zenbaketa 
hobetu ditugu. 2020an (irailaren 30era arte) 5.900 mezu elektroniko berri 
baino gehiago erregistratu dira (ez ditugu gehitu bezeroekiko elkarrizketa 
zehatzen barruan sartzen direnak, 25.000 mezu baino gehiago baitira).

Beraz, igoera nabarmena egon da 2019an jasotako mezuekin alderatuta, 
2.714 sarrera kudeatu baitziren. Igoera hori bi faktorek eragin dute:

• Kudeaketa telematikoari eman zaion bultzadak pandemiak 
eragindako alarma-egoeraren garaian.

• Helbide elektroniko berri bat abian jartzeak alokairu librerako 
laguntzak kudeatzeko. 2020an jasotako mezuen % 39 inguru izan dira.

d. Inkestak

Bezeroen asebetetze-maila neurtzeko, hainbat neurketa-baliabide eta 
-metodo erabili ditugu. 2020an galdetegi-eredu berri bat ezarri dugu kanal 
telefonikoarekin batera: gure arreta-telefonoetan jasotzen ditugun deien 
% 25i bi galdera orokor egiten zaizkio ausaz zerbitzuaren balorazioa egin 
dezaten (bai deian jasotako arretari dagokionez eta bai kontsultaren 
kudeaketari dagokionez).

Egindako inkestetan hauek izan dira balorazio orokorrak:

• Asebetetzea jasotako arretarekin: 4,5 /5

• Asebetetzea kudeaketaren ebazpenarekin: 4,2 /5

e. SMS mezuak mugikorretara

SMS mezuen bidalketa kanal moduan finkatu da, eta, balorazio ona izateaz 
gain, bezeroek adierazi digute oso erabilgarria dela. Izapide, baieztapen 
eta oroigarrietarako erabilera-plataforma izateaz gain, 2020an SalesForce 
tresna instalatu da SMS mezuak bidaltzeko eta, hala, bezeroekiko bileren 
hitzorduak gogorarazteko; hori oso eraginkorra da bertaratzea bermatzeko.

Urtea Bidalitako SMS mezuak

2019 11.022

2020 13.217
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f. Chatbot

Chatbot delakoa gure webguneko laguntzaile birtuala da, eta euren 
etxebizitza hutsa Bizigune programarako laga nahi duten jabeen etxebizitzak 
atzemateko zerbitzura dago bideratuta. Sistemak aukera ematen digu 
interesa duten bezeroen oinarrizko kontsultei azkar erantzuteko; hala, 
ordutegi-mugarik gabeko interakzio arina ahalbidetzen da. 2019an ezarri 
zenetik 2020ko irailaren 30era arte 313 pertsonak erabili dute bitarteko hori 
Bizigune programari buruzko informazioa eskatzeko kanal gisa (nahiz eta 
beste 783 bisita jaso diren laguntzaile horren bitartez).
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2.2. Pertsonak zerbitzuak 
errazten pertsonei

2.2.1. Giza taldea

Alokabiden pertsona-talde finkatu bat dugu, guztiek dute esperientzia eta 
pertsonen beharrei erantzuteko eta behar horiek kudeatzeko profila.

2019ko abenduaren 31n, Alokabideren pertsona-taldea 109 pertsonak 
osatzen zuten, eta kontratu finkoak eta aldi baterako kontratuak zituzten.

2020an, Eusko Jaurlaritzak abian jarri du etxebizitza babestuen parke 
publikoko alokairua eta komunitate gastuak ordaintzetik salbuesteko 
agindu bat, eta beste bat COVID-19tik eratorritako osasun krisiak eragindako 
kalteberatasun ekonomiko eta sozialaren egoeran dauden alokairu 
pribatuaren erregimeneko etxebizitzetako maizterrei laguntzak emateko.  
Alokabideren jarduera berri hori jorratzeko, Etxebizitza Sailburuordetzak 
plantilla aldi baterako handitzea onetsi zuen, agindu berri horiek eragindako 
jarduera kudeatu eta hari babesa emateko; beraz, 2020ko irailaren 30ean 
Alokabideren taldea 127 pertsonak osatzen dute.

2.2.2. Organigrama funtzionala
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a. Plantillaren banaketa erantzukizunaren arabera:

2019 2020 (irailaren 30era arte)

Emakumeak Gizonak Batezbestekoa Emakumeak Gizonak Batezbestekoa

Zuzendariak 3 4 7 3 4 7

Goi-mailako 
tituludunak 5 3 8 5 5 10

Erdi-mailako 
tituludunak 21 12 33 26 11 37

Administrariak 50 11 61 65 8 73

GUZTIRA 79 30 109 99 28 127

b. Plantillaren banaketa antzinatasun-urteen arabera:

2019 2020 (irailaren 30era arte)

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

0tik 2ra 14 9 33 9

2tik 5era 10 5 10 3

5etik 10era 3 0 3 2

10etik 20ra 50 16 51 15

20 urtetik gora 2 0 2 0
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c. Plantillaren banaketa adinaren arabera:

2019 2020 (irailaren 30era arte)

 Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

35 urtetik beherakoak 3 3 2 3

35 eta 50 urte artekoak 61 24 79 23

50 urtetik gorakoak 15 3 18 3

d. Plantillaren banaketa kontratu-motaren arabera:

2019 2020 (irailaren 30era arte)

Emakumeak Gizonak Batezbestekoa Emakumeak Gizonak Batezbestekoa

KONTRATU 
MUGAGABEA 
DUTENAK

59 19 78 60 17 77

ALDI BATERAKO 
KONTRATUA 
DUTENAK

20 11 31 39 11 50

GUZTIRA 79 30 109 99 28 127
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2.2.3. Berdintasuna, kontziliazioa 
eta onura sozialak.

Alokabidek pertsonen garapen pertsonal eta profesionala bilatu 
eta errazten du, eta haien esku jartzen ditu hainbat neurri, hala nola 
prestakuntza-jarduerak, barneko sustapenak, ordutegiaren malgutasuna, 
familiarrak zaintzeko erraztasunak, lana bizitokitik gertuen dagoen zentroan 
egiteko aukera, etab. Horren xedea da lan- eta familia-bizitza uztartzea.

Urte hauetan zehar lanean jarraitu dugu are gehiago azpimarratzeko 
diskriminazio positiboaren klausulak kontratazio-politikaren barruan. Alde 
horretatik, esan daiteke Alokabide ahalegintzen dela eguneroko jardueran 
genero-ikuspegia txertatzen, eta, horrela dibertsitatearen eta emakume 
eta gizonen arteko berdintasunaren errespetua bermatzen.

2.2.4. Komunikazioa, koordinazioa 
eta lan-ingurunea.

Alokabiden aurreko urteetan zehaztutako komunikazio-kanalak eta 
lankidetzan aritzeko espazioak hobetzen jarraitu dugu, eta haien helburua da 
barneko komunikazioa eta koordinazioa erraztea pertsonen garapenean; 
izan ere, gure ustez barneko komunikazioa tresna estrategikoa da plantillari 
modu egokian jakinarazteko helburuak, erakundeak sustatzen dituen balio 
estrategikoak, lorpenak eta helburuak lortzearen ondorioak modu egokian 
helarazteko, baita ondo egindako lanaren aintzatespena kudeatzeko eta 
hobetzeko puntuak identifikatzeko.

Horregatik, kanal nagusiak erabiltzen jarraitu dugu, barneko komunikazioaren 
estrategia lortzeko balio dutenak:

• Intranet korporatiboa: irismen orokorreko berriak jakinaraztea.

• Garapen Bilera: jardueren, koordinazioaren eta antolakuntzaren 
jarraipen-bilerak.

• Zuzendaritza-taldearen aldian aldiko bilerak: interes orokorreko 
informazioa helaraztea.

Gainera, 2019an zehar langileen ordezkari legalekin aritu gara lanean, 
oinarriak finkatzeko, orientatzeko eta hainbat alorretan estrategiak 
zehazteko.

Alde horretatik, hainbat batzorde sortu dira; horietako bat erakundearen 
iraganeko berrantolaketetan sortutako soldata-osagarriak modu 
eraginkorrean kudeatzen saiatzen da, eta beste batek kontratazio-politika 
berria eta enplegu-poltsak definitzen ditu.
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2020an zehar, hainbat ekintza gauzatu dira COVID-19ak izandako 
inpaktuarekin lotuta.

• Alarma-egoeraren eta konfinamendu orokorraren ezarpenarekin 
batera, Alokabidek bere gain hartu du langileei euren etxeetan 
lan egin ahal izateko beharrezko bitarteko materialak eta egitura 
teknikoa eskaintzeko erronka handia, gure bezeroei zerbitzu onena 
eskaintzen jarraitu ahal izateko 2020an bizitzen ari garen ezohiko 
egoeraren barruan. Ondorioz, teknika eta azpiegiturak antolatzeaz 
gain, aldaketak egin behar izan dira antolakuntzaren, bileren eta 
prestakuntzaren ereduan. Kudeaketa erabat online izan da.

• Aurretik adierazi den moduan, ahalegin horiez gain, plantillaren 
aldi baterako handitu da 2020an, COVID-19a dela eta Alokabideri 
agindutako ekintza berriei aurre egin ahal izateko. Kudeaketa 
horrek lan handia ekarri du hautaketa-prozesuen planifikazioaren 
eta antolakuntzaren arloan, oso epe motzean, kudeaketa hori 
aurrera eramateko egoerak eskatzen duen bezain azkar.

• Bestalde, alarma-egoera amaitu ondoren, Alokabidek langileei 
euren etxeetan lan egiten jarraitzeko aukera eman die irailaren 
28ra arte, familia-kontziliazioa sustatzeko egungoa bezalako 
egoera konplexu batean.
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2.2.5. Antolakuntza-egitura

2019an antolakuntza-eskema berria eta organigrama funtzionala egin 
ziren, Alokabideren jardueran GAZTELAGUN programa, ZTBP eta plantillaren 
handitzea gehitzeko, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak 
ezarritako gidalerroei erantzuteko.

Horretarako, urtean zehar hainbat profesional gehitu dira modu 
progresiboan; 2018an, batez besteko plantilla 86,89 pertsonakoa zen, eta, 
2019an, 96,67 pertsonakoa.

Organigrama funtzionaleko aldaketa horiei esker antolakuntza-egitura 
orekatu da, eta sozietatearen barruan funtzio estrategikoen banaketa hobetu 
da; aldaketa horien amaierako xedea da sozietatearen antolakuntza-
eskema ordenatu eta finkatzea, pertsonak modu harmonizatuan lerrokatuz 
ikuspuntu sistemikoan. Horrela, aurreko urteetan proposatutako aldaketa 
kulturala egonkortu da, erakundearen prozesu eragileak hobetu dira eta 
sozietatearen baliabideak optimizatu dira.

Gainera, aurretik adierazi den moduan, 2020an 19 pertsona gehiagorekin 
indartu da plantilla, COVID 19aren inpaktutik eratorritako erronkei aurre 
egiteko.

Hala ere, Etxebizitza Sailarekin batera lanean ari gara sozietatea 
dimentsionatzeko, bai egungo errealitateari begira eta bai etorkizuneko 
erronkei begira.

31



2.3. Gure konpromiso 
sozialak

Alokabiden gure konpromiso soziala adierazten dugu enpresaren gizarte-
erantzukizunetik (EGE), eta helburu horrekin hainbat ekimen jorratu eta 
sustatzen ditugu:

2.3.1. Gardentasuna eta Gobernu Arduratsua

Gardentasun-atariarekin, Alokabiden herritarren zerbitzura lan egiteko 
konpromisoarekin jarraitzen dugu, ikuspuntu bikoitzarekin: balio publikoa 
sortzea eta gardentasun-kulturaren eredua ezartzea baliabide publikoen 
erabileran, funtzioak betetzeko eta erabakiak hartzeko.

Gardentasun-ataria gure webgunean dago, https://www.alokabide.
euskadi.eus/gardentasun/ eta atal hauek ditu:
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2.3.2. Jasangarritasuna

Alokabideren jasangarritasun-jarduerak hainbat alorretan banatzen dira: 
bulego propioak, eraikinak...

Alde horretatik, jasangarritasun-memoria egiten dugu: Alokabidek modu 
boluntarioan eskaintzen duen  txosten publiko bat da, eta erakundearen 
posizioa eta haren jarduerak jasotzen ditu ekonomia-, ingurumen- eta 
gizarte-ikuspuntutik. Balantze finantzarioa osatzen duen dokumentua da, 
eta urtero argitaratzen da; gure akzionistei, bezeroei, pertsonei, aliatuei eta 
oro har gizarteari zuzendutako proiektu, onura eta ekintza sozialen kontu 
ematen du.

2009az geroztik, Alokabiden erreferentzia gisa erabiltzen dugu Eusko 

Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
erakunde, sozietate eta fundazioen gobernu arduratsurako gida”, 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoarena (KEB). Bertan, hainbat kontu aurreikusten 

dira erakundearen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-kudeaketa modu 

efizientean gauzatzeko, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 

Erakundeak (ELGE) ezarritako gardentasunaren eta gobernu onaren 

printzipioak beteta.

Horrekin batera, Alokabiden abian jarri dugu “EAEko sektore publikoko 
erakunde, sozietate eta fundazioen barne-kontrolaren funtzioa ezarri 
eta garatzeko eskuliburua”. 

alokabideri buruzko 
informazioa

plangintza 
prozesuak

gardetasun 
ekonimiko-
finatzarioa

bezeroarekiko 
harremana

kontratuak eta 
lizitazioak

kontsultak

Oinarrizko informazio 
instituzionala

Pertsonak

Administrazio 
organoak

Plangintza prozesuak

Kudeaketa plana

Etxebizitzari buruzko 
gidaplana

Ziurtagiriak

Diru-laguntzak

Aurrekontuak

Urteko kontuak eta 
kontuikuskaritza 

txostenak

Beste adierazle 
ekonomiko batzuk

Asebetetze inkestak

Zerbitzuen Katalogoa

Kontratu 
txikiak

Publizitaterik Gabe 
negoziatutako kontratuak

Kontratatzailearen profila

Kontratazioari lotutako datu 
estatistikoak

Kontratazioren historikoa

Kontratazio-mahaien 
konposizioa

Harremana
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Memoria bera erantzukizun sozialaren komunikazioaren oinarria da, eta 
hura ezaugarritzen duen gardentasun-printzipioaren adibidea da. Global 
Reporting Initiative (GRI) delakoak sustatutako eredua da nazioartean 
gehien ezagutzen den estandarra, eta hori da Alokabideren jasangarritasun-
memoria egiteko aukeratu duguna.

Jasangarritasun-memoriaren datu-bilketak 2011tik 2015era bitarteko aldia 
hartzen du barne, eta bigarren memoriaren amaierako idazketa 2016an 
argitaratu zen. Alokabideren konpromisoa da datuak aldian aldian 
eguneratzea; horrela, 2020. urtea amaitu baino lehen hirugarren bertsioa 
izango dugu, 2016-2019 aldiari dagokiona.

Jasangarritasun-memoria argitaratuta dago, eta webgune honetan 
kontsultatu daiteke: https://www.alokabide.euskadi.eus/gardentasun/

2.3.3. Kapitalak Zuritzearen Prebentzioa eta 
Delitu Penalen prebentzioa/ hautematea

Aurreko urteetan bezala, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea 
prebenitzeari apirilaren 28ko 10/2010 Legean aurreikusitakoa betetzeko, 
Alokabidek 2019ko martxoko administrazio-batzarrean aurkeztu zuen 
kanpoko adituaren urteko txostena, 2018 ekitaldiari buruzkoa, aztertzeko 
eta onesteko. Horrez gain, 2019ko Jarduketa Plana ere aurkeztu zuen, 
ekitaldian zehar ezarri dena.

2020an zehar Alokabideko langile guztiok online ikastaro bat egin dugu gai 
horren inguruan.

2.3.4. Gazteen laneratzea babestea
2019an, gazteak lan-merkatuan laneratzea babesten jarraitu dugu, 
eta, alde horretatik, Alokabide lankidetzan aritu da bai Novia Salcedo 
Fundazioarekin eta bai Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeekin.

2020an, praktikak eten egin behar izan ziren, eta aurreikusten da horiei 
laugarren hiruhilekoan zehar berriro ekitea, betiere osasun-egoerak 
horretarako aukera ematen badu.

2.3.5. Berdintasuna babestea

2019an eta 2020an zehar, lanean jarraitu dugu are gehiago azpimarratzeko 
diskriminazio positiboaren klausulak kontratazio-politikaren barruan. Alde 
horretatik, esan daiteke Alokabide ahalegintzen dela eguneroko jardueran 
genero-ikuspegia txertatzen, eta, horrela dibertsitatearen eta emakume 
eta gizonen arteko berdintasunaren errespetua bermatzen.

Halaber, bat egiten dugu Eusko Jaurlaritzak, Emakundek edo beste 
edozein erakundek emakumeen ahalduntzea eta indarkeriaren aurkako 
prebentzioa sustatzeko proposatzen dituzten ekimenekin.
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2.3.6. Euskara

2018an, Alokabidek 2018-2020 aldirako Hizkuntza Normalizazioaren VI. Plana 
egokitu zuen bere errealitatera, eta gai horretako planifikazio estrategikoa 
onetsi zuen denbora-horizonte horrekin.

2019an zehar Alokabidek kudeaketa-planean zehaztutako ekintza guztiak 
ezarri zituen, sozietatean euskararen erabileraren normalizazioa sustatzeko. 
Bultzada horrekin, 2019an 30 pertsona hainbat mailatan matrikulatu ziren, 
eta horietako 12 C1 maila lortzeko ari dira prestatzen, eta beste 9 C2 maila 
lortzeko. 2020an berriro ekin zaio prestakuntzari, 4. hiruhilekoan, eta abian 
daude 2020-2021 ikasturteko talde berriak.

ALOKABIDEK euskararen sustapen eta erabilerarekiko konpromisoa duenez, 
parte-hartze aktiboa izan du Euskaraldia ekimenaren bigarren edizioa abian 
jartzeko antolatu diren jardunaldietan. Alokabidek izena eman du Arigune 
gisa; gune horietan lasaitasun osoz eta bakoitzak ahal duen neurrian hitz 
egin daiteke euskaraz, eta enpresa, talde, elkarte eta erakundeetan daude. 
Gainera, parte-hartzaileek ekimenaren zati bat sustatu dezakete bakarka, 
Belarriprest eta Ahobizi rolen bidez.

Euskararekin eta euskararen alde gozatzea da helburua!
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2.3.7. Alokairu sozialaren parke 
publikoaren irisgarritasuna eta birgaitze 
energetikorako plana definitzeko Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzako Plana

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana (ZTBP) espezializazio 
adimentsuaren estrategia bat da, Euskadiko garapen ekonomiko eta 
jasangarria indartzeko. Jarduketa-alor asko daude, baina alokairuko 
etxebizitzen parte publikoaren aplikazio zehatzari dagokionez, 2018az 
geroztik Alokabidek zuzentzen du irisgarritasuna eta birgaitze energetikorako 
planaren idazketa, Plan ZERO planaren bitartez. Datozen urteetan gure 
eraikinetan energia- eta irisgarritasun-trantsizioari aurre egiteko erronka 
handia da; horri esker, zerbitzu hobea eskainiko diegu gure bezeroei, 
ingurunearekiko errespetu handiagoarekin , jarduera ekonomikoaren motor 
gisa.

2.3.8. Tokiko komunitateko inbertsioak

Alokabidek, sektoreko funtsezko eragile gisa, parte hartzen du EAEko eragile 
publiko eta pribatuen dinamizazio ekonomikoan, 2019an eta 2020an 
(irailaren 30era arte) egindako ordainketen koadro honetan zehazten den 
moduan, gastu eta inbertsioen kontzeptuan:

Kontzeptua
2019 2020-Iraila

(mila euro) (mila euro)

Biziguneko jabeen errentak 30.528 25.625

Sofwarea eta hardwarea 290 368

Aktibo higiezina 41.085 10.305

Zergak 2.021 458

Langileen ordainsariak 3.796 3.096

Kanpoko zerbitzuak 4.408 3.050

Mantentze-lanak 11.032 7.891 

Aseguruak 951 726

Interes finantzarioak eta komisioak 2.282  331

Guztira 96.393 43.628
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2.3.9. Lankidetza eragile sozialekin eta 
irabazi-asmorik gabeko entitateekin

Etxebizitzak lagatzeko hitzarmenak, proiektu 
sozialak eta larrialdi-egoerak

2019an eta 2020an zehar, Alokabidek lankidetzan jarraitu du hirugarren 
sektoreko erakundeekin, erakunde horiek euren proiektuak aurrera 
eramaten jarraitu ahal izateko eta egungo behar sozialak estaltzeko; kasu 
gehienak gizarteratzearekin daude lotuta. Hauek dira 2020ko irailaren 30era 
arte laga diren etxebizitzak.

ENTITATE/ERAKUNDE SOZIALENTZAKO LAGATZEAK

ERAKUNDEA XEDEA Guztira

ESTALTZEN 
DUEN 

POLITIKA 
SOZIALA

AECC
Minbizi-tratamenduan dauden 
gaixoentzako eta euren 
familiarrentzako harrera-pisua 

1 Osasuna

ALCER
Ospitaletik gertuko etxebizitza 
transplante-gaixoentzat eta gaixoen 
familiarrentzat 

1 Osasuna

ALKAR BIZIZ ETXE 
PARTEKATUAK

Arreta profesional integral eta 
pertsonalizatuarekin egoitza-
zerbitzua eskaintzen die adineko 
autonomoei

2 Adinekoak

ASASAM Gaixotasun mentalen elkartea 1 Osasun 
mentala

ASEBI-ASOCIACION 
BIZKAIA ELKARTEA

Arantza bifidoa eta hidrozefalia 
duten pertsonentzat eta euren 
familiarrentzat, haien normalizazio 
sozialaren alde egiteko 

1 Osasuna

ASKABIDE

EAEn prostituzioan jarduten duten 
eta gizarte-bazterkeria egoeran 
dauden pertsonen kolektiboaren 
normalizazioa eta integrazio 
soziala

1 Gizarte-
bazterkeria

AFRO ELKARTEA

Gutxiengoen eta immigranteen 
integrazioa. Eusko Jaurlaritzaren 
HARRERA programaren 
exekuzioa (Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza) 

1 Errefuxiatuen 
harrera

ATZEGI Desgaitasun intelektuala 2 Osasun 
mentala

BERGARAKO UDALA Larrialdi soziala 1 Larrialdi 
soziala

AMURRIOKO UDALA Desgaitasun intelektuala duten 
pertsonak 3 Osasun 

mentala

LAUDIOKO UDALA Errefuxiatuen harrera 2 Errefuxiatuen 
harrera

BIZITEGI
Bizkaian gizarte-bazterkeria 
egoeran edo arriskuan dauden 
pertsonak gizarteratzea

2 Gizarte-
bazterkeria
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ELIZBARRUTIKO 
CARITAS Ijitoentzako etxea 2 Gizarte-

bazterkeria

CEAR Errefuxiatuen harrera / Gutxiengo 
immigranteen integrazioa 10 Errefuxiatuen 

harrera

CORAZON SIN 
FRONTERAS

Bihotz-gaixotasunak dituzten 
paziente eta euren familiarrentzako 
bizitokia

1 Osasuna

GURUTZE GORRIA

Errefuxiatuen harrera eta 
gutxiengoen edo immigranteen 
integrazioa. Eusko Jaurlaritzaren 
Harrera programaren exekuzioa

15
Errefuxiatuen 
harrera eta 
integrazioa

Arabako Foru Aldundia 
(AFA)

Babesgabetasun-egoera larrian 
dauden adingabeak / desgaitasuna 
duten pertsonak / gaixotasun 
mentalak dituzten pertsonak 
(Bidegurutzea elkartea)

9 Adingabeak

Bizkaiko Foru Aldundia 
(BFA)

Genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeen gizarteratzea eta 
laneratzea

3 CG

Bizkaiko Foru 
Aldundia-Gizarte 
Urgazpenerako Foru 
Erakundea (GUFE-BFA)

Laguntza-erabilera 3 Adingabeak

Gipuzkoako Foru 
Aldundia (GFA)

13-18 urte bitarteko gazteentzako 
bizitokia / Errefuxiatuak / Gazteon 
programa / Habitat programa

3
Adingabeak/
Errefuxiatuak/
Familia

Eusko Jaurlaritzaren 
JUSTIZIA-
ZUZENDARITZA

Gurasoekin harreman txarra duten 
adingabeak 3 Bazterkeria

EGUZKILORE
Caritasen proiektua gizarte-
bazterkeria arriskuan dauden 
pertsonentzat

14 Bazterkeria

GOIZTIRI Gizarteratzea 2 Bazterkeria

HAZTEN Gizarteratzea eta gizarteratze 
sozio-psikosanitarioa 4 Bazterkeria

EMAKUNDE-ONDARE-
ZUZENDARITZA

Esplotazio sexualerako 
salerosketaren biktima diren 
emakumeak

1 Bazterkeria

GURUTZE GORRIA-
AZPIEGITURAK Errefuxiatuen harrera 6 Errefuxiatuen 

harrera

EIBARKO UDALA Eraikinaren erortzea 12 Larrialdi 
soziala

DONOSTIAKO UDALA Urumeako erriberan ostatua 
ematea 26 Larrialdi 

soziala

GUZTIRA: 132
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2.3.10. Proiektu solidarioak

2019an eta 2020an zehar, Alokabidek proiektu solidarioak babesten jarraitu 
du erakundean, eta erakundeko pertsonen parte-hartzea sustatu du 
proiektu horietan.

Solidaritatea da balio garrantzitsu eta funtsezkoenetako bat; horregatik, 
Alokabideko pertsonak garapen bidean dauden herrialdeak babesten 
jarraitzen dute VISESA sozietatearekin batera, eta proiektu horiekin inpaktu 
handia eta emaitza onak lortu dituzte.

2020an, 10 etxebizitza berriren eraikuntza sustatu da Haitiko familia 
ugarientzat; herrialde behartsuenetako bat da Haiti. Pandemiaren eta 
Dominikar Errepublikaren eta Haitiren arteko mugen itxieraren ondorioz, 
obren hasiera atzeratu egin zen. Baina, abuztu hasieran, berriro ekin zitzaion 
proiektuari, eta materialak erosi zituzten; baieztatu digute irailean hasiera 
eman zaiela obrei. Argazkietan aurreko urteko proiektuaren lehen fasea 
ikus daiteke, eta dagoeneko amaituta dago.

Gainera, VISESA sozietatearekin lankidetzan ari gara beste jarduera solidario 
batzuetan, hala nola odola ateratzeko kanpainak, jostailuen bilketa eta 
kolektibo behartsuenei jangela-zerbitzuaren soberakinak ematea.
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3. Aliantzak, enpresa 
hornitzaileak 
eta eragile 
kolaboratzaileak



Alokabidek eskerrak eman nahi dizkie 2019an eta 2020an gurekin lan egin 
duten hornitzaileei, aliatuei eta kolaboratzaileei, euren lanagatik.

• Arreta-zerbitzuak (Call Center - harrerak - webgunea - txartelen 
kudeaketa):

XUPERA, BILBOMATICA, WEGETIT, QMATIC

• Lurralde-bulegoentzako segurtasun-zerbitzua:

EULEN, INVICO, BILBOGUARDAS

• Laguntza-zerbitzua eta esku-hartze soziala nahiz komunitarioa:

AGINTZARI, ADAKA, LORRATZ, GIZAGUNE, SARTU

• Zerbitzu teknikoak:

ITAU, GIROA, LKS, AMAIBA, INTECA, XORTU, LA FACTORIA, 
DICORGES, ICM, JOSE LUIS QUERALT, INGENIA

• Artekaritza eta aseguru-konpainiak:

MAPFRE, AON, WILLIS TOWERS WATSON

• Tresna informatikoak - euskarria:

LANTEK, IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, LKS, BLUEWAY

• Aholkularitza-enpresak, ikuskaritza-enpresak, banku-erakundeak, 
aholkulariak:

PRAXIS, GUREAK MARKETING, LABAYRU FUNDAZIOA, AGL 
Efficiency Management, PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, 
KUTXABANK, LABORAL KUTXA, BBVA, BANCO SANTANDER, 
QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, ALTIA, INFORMA 
CONSULTING, ODEI, WOKO CREATIVOS, DAYNTIC
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• ZTBP 2018-2020

ACEDE, EFINER SERVICIOS ENERGÉTICOS, BERRILAN, 
ERAIKUNE, IDOM, PROJEKTA URBES, TECNALIA, ENEDI 
TALDEA (UPV/EHU), EVE, CAVIAR TALDEA (UPV/EHU), 
ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO ADMINISTRARIEN 
ELKARGOA, ANDER AGINAKO, DAVID VELIZ, ALONSO-
HERNÁNDEZ & ASOCIADOS, ESPACIO BIM, EUSKALTEL, 
FERROVIAL, KAIZEN, RENER, RETEVISIÓN, TRADIA TELEKOM, 
CG RUIZ ARQUITECTOS, RUNITEK, ESETEK, LKS, SILVIA PÉREZ, 
MAIALEN LÓPEZ, NAVARRA EFICIENTE, GIROA, PKF ATTEST, 
BC3 BASQUE CENTER, VAILLANT, AKTUART, GRÁFICAS 
INDAUTXU, ENFOKE GRÁFICO SL

• Abokatuak eta prokuradoreak

• Finka-administrariak

• Konponketa-gremioak (iturginak, igeltseroak, sarraila-dendak, 
pintura-enpresak, etab.)

• Etxetresna elektrikoen eta galdaren zerbitzu tekniko ofizialak

• Mantentze-enpresak (igogailuak, suteen aurkako babesa, 
berogailuak, aireztapena, garbiketa, lorezaintza, etab.)

• Mezularitza: POSTA TALDEA, prestakuntza-enpresak, segurtasun-
enpresak, notarioak, etab.
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4. Jarduera 
2019-2020an



4.1. Jarduera-
datu nagusiak
Alokabiden EAEko hainbat alokairu-parkeren errentamendua kudeatzen 
dugu.

• Alokabideren jabetzako etxebizitzak

• Eusko Jaurlaritzaren jabetzako etxebizitzak

• Hirugarrenen jabetzako etxebizitzak

• Jabetza pribatuko etxebizitza librearen mugikortasuna sustatzen 
duen Bizigune programa

• ASAP programako eragile kolaboratzailea ere bagara.

Horrela, hauek dira 2019an eta 2020an parke bakoitzean kudeatutako 
etxebizitzak:

ETXEBIZITZA-PARKEAK 2019 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabide 2.856 583 973

ASAP 19 80 47

Bizigune 757 3.810 1.436

EJ-GV 556 1.766 1.094

Hirugarrenen parkea  90 82

GUZTIRA 4.188 6.329 3.632

GUZTIRA ORO HAR   14.149

ETXEBIZITZA-PARKEAK 2020 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabide 2.860 698 973

ASAP 28 78 47

Bizigune 782 3.923 1.436

EJ-GV 556 1.831 1.094

Hirugarrenen parkea  12 82

GUZTIRA 4.226 6.542 3.724

GUZTIRA ORO HAR   14.492
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4.2. Etxebizitza eta 
eraikinak alokairuko 
parke publikoan sartu eta 
ateratzeko zerbitzuak

4.2.1. Etxebizitzen mugikortasun-programak

Herritarren kezka eta eskaera nagusietako bat etxebizitza arrazoizko prezioan 
eskuratzea denez, eta kontuan hartuta 2015az geroztik etxebizitzarako 
sarbidea herritarren eskubide bihurtu duen Etxebizitza Legea dugula 
eta alokairuaren alde egin duela hori egia bihurtzeko lehentasunezko 
formula gisa, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzak Sailak epe laburreko, ertaineko eta luzeko neurriak aktibatu ditu 
errentamendu sozialeko etxebizitza-parkea handitzeko.

Horien artean dago Bizigune, etxebizitza librearen mugikortasuna sustatzen 
duen programa. Alokabidek ahalegin handia egin du urte osoan zehar 
kontratu-baldintzak berriak egokitzeko, jabeen etxebizitza berriak 
atzemateko izapideak egiteko eta etxebizitzak egokitzeko programan sartu 
baino lehen, kanpainaren arrakasta bultzatzeko atzematearen helburua 
nabarmen areagotuta.

Gainera, Udal Bizigune programa sortu da, Bizigune programaren aldaera 
bat, partikularren etxebizitza hutsak aktibatzeaz arduratzen dena. Haren 
helburua da udal-titulartasuneko etxebizitzak atzematea, eta Alokabide 
sozietate publikoaren bidez alokairuaren merkatu librera sartu ezin diren 
pertsonen esku jartzea.

Horren isla izan da etxebizitza-parkea nabarmen handitu dela Bizigune 
programaren barruan: 2019. urtearen amaieran 6.003 etxebizitza ari ziren 
kudeatzen. 2020ko irailaren 30ean, Bizigune programako etxebizitza-
kopurua 6.224koa zen. Kopuru horrek COVID-19aren eragina jasan du, 
zailtasunak egon baitira kudeaketan. Hala ere, Etxebizitzaren Gida Planean 
markatutako helburua lortzeko bidean gaude, zeinak 2020. urtearen 
amaieran programan 6.400 etxebizitza edukitzea aurreikusten duen.

Jabeen kontratuen berritze-tasa % 72,13koa izan zen 2019an, eta % 91,78koa 
2020 ekitaldian zehar (2020ko irailaren 30era arte).

2019an, 820 kontratu berri sinatu ziren jabeekin, eta 290 gozamen-
eskubidearen kontratu berritu ziren; beraz, guztira 1.110 gozamen-
eskubidearen kontratu sinatu dira.

2020an (2020ko irailaren 30era arte) 636 kontratu sinatu ziren, eta horietatik 
234 kontratu berriak izan ziren.

4.2.2. Eraikinak/sustapenak 
abian jarri eta entregatzea

Jarduera honetan, Alokabidek erositako edo Jaurlaritzaren eta hirugarrenen 
aginduz gauzatutako sustapen osoen entregak antolatzen dira, eta 
lehenengo esleipendunei entregatu behar zaizkie, blokean.

Eraikin berriak dira, eraiki berriak, eta horietan ALOKABIDEK bere esperientzia 
osoa jartzen du errentaria etxean sartzen denean denak ondo funtziona 
dezan: komunitatea osatzea, aurretiko probak, instalazioen mantentze-
lana, hornikuntzak, etxebizitzen berrikuspen teknikoa, saldu ondorengo 
hasierako kudeaketa…
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Aurten, COVID-19aren egoera dela eta, etxebizitzak entregatzeko langileak, 
espazioak eta kudeaketa egokitu egin behar izan dira, masifikazioa ekidin 
eta banakako protokoloak osatzeko. Eta, horretarako, beharrezkoak diren 
osasun-eskakizun guztiak bete dira.

2019an entregatutako sustapenak:

Sustapenaren 
jabea

Alokabideren 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Sailkapen 
energetikoa Entrega-data

Etxebizitzak

guztira

Alokabide
ALO-G020 MORLANS 70 A 2019/06/25 32

ALO-B017 LEIOA 101 B 2019/06/25 101

Alokabidek 
GUZTIRA 133

Sustapenaren 
jabea

Alokabideren 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Sailkapen 
energetikoa Entrega-data

Etxebizitzak

guztira

GOBERNUA

GOB-G038 IRUN 32 OINAURRE 
BOE B 2019/02/20 32

GOB-G044 HONDARRIBI 18 
(33) A 2019/06/18 18

GOB-B100 URETAMENDI 45 
(OSTATU-EMATEAK) B 2019/11/20 8

Gobernuak 
GUZTIRA 58

Sustapenaren 
jabea

Alokabideren 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Sailkapen 
energetikoa Entrega-data

Etxebizitzak

guztira

HONDARRIBIKO 
UDALA HON-G001 HONDARRIBIA 

15 (33) A 2019/06/21 15

Udalak guztira 15

GUZTIRA 
2019an 206

2020an entregatutako sustapenak:

Sustapenaren 
jabea

Alokabideren 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Sailkapen 
energetikoa Entrega-data

Etxebizitzak

guztira

Alokabide GOB-B104 ARANGOITI 60 
(ZB) A-B 2020/10/26 60

Alokabidek 
GUZTIRA 60

GUZTIRA 
2020an 60
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2021. urtean entregatzea aurreikusi diren sustapenak:

Sustapenaren 
jabea

Alokabideren 
kodea

Sustapenaren 
tokia

Sailkapen 
energetikoa

Entregarako 
aurreikusitako 
data (2021)

Etxebizitzak

guztira

Alokabide

ALO-B016 SESTAO 52 B Urtarrila 2021 52

ALO-B011 SANTURTZI 32 
BOE A Otsaila 2021 32

ALO-B020 ORTUELLA 84 A Otsaila 2021 84

GOBERNUA

GOB-B105 SANTURTZI 
58 - ZB B Martxoa 2021 58

GOB-B065 TXURDINADA 12 D Martxoa 2021 12

GOB-B100 URETAMENDI 45 B Apirila 2021 37

GUZTIRA 275
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4.2.3. Alokairu-programako kontratuak 
berritzea eta etxebizitzak itzultzea

Egun, Bizigune programaren barruan gertatu dira kontratuen berritze eta 
etxebizitzen itzultze guztiak.

Arlo horretako datuak aztertzeko datu garrantzitsu bat jabeekiko kontratuak 
berritzeko tasa da. Horren bilakaera hurrengo grafikoetan ikus dezakegu:

Ikus daitekeenez, jabe gehienek Bizigune programan konfiantza izaten 
jarraitzen dute euren kontratua berritzean. Gainera, etxebizitza berreskuratu 
nahi dutenek, hainbat arrazoi dituzte horretarako (arrazoi pertsonalak, 
ekonomikoak…).

Ildo horri jarraikiz, Alokabiden lanean jarraitzen dugu jabeen konfiantza 
bermatzeko; izan ere, euren lankidetzari eta etxe hutsak lagatzeari esker, 
mantendu eta areagotu egiten dugu herritarren eskura jar daitezkeen 
etxebizitzen kopurua.
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4.3. Errentamendu 
publikoaren 
kudeaketa-zerbitzuak

4.3.1. Kontratuak esleitu eta 
sinatzea. Kontratuen amaiera

Alokabidek kudeatzen dituen etxebizitza guztiek zentzua eman behar diote 
gure xedeari: etxebizitzen errentamendua eta premia handiena duten 
familiek erabiltzea.

2019 ekitaldian, 1.401 errentamendu-kontratu berri sinatu ziren eta 1.816 
kontratu berritu ziren; hortaz, 3.200 kontratu kudeatu ziren.

2020 ekitaldian (irailaren 30era bitartean), 1.187 kontratu berritu dira eta 650 
errentamendu-kontratu berri sinatu dira; hortaz, 1.837 kontratu kudeatu 
dira.

Adierazi behar da, COVIDak eragindako kalteberatasun-egoerak arintzeko 
Administrazioak hartutako elkarren segidako neurriak direla eta, kontratuak 
automatikoki luzatu direla 6 hilabeterako; hortaz, kontratuak 2020an berritu 
beharrean, 2021ean berrituko dira.

Etxebizitzen esleipena dela eta, adierazi behar da garrantzitsua dela jakitea 
zenbat uko-egite egon diren kudeatutako esleipenei dagokienez. 2019an, 
800 uko-egite baino gehiago kudeatu ziren, eta 2020an (2020/09/30era 
bitartean) 330 uko-egite baino gehiago kudeatu dira. Honako hauek dira 
uko egiteko arrazoi nagusiak:

• jakinarazpenak ez jasotzea

• programaren baldintzak ez datoz bat beharrekin

• etxebizitza ez da egokitzat jotzen

4.3.2. Etzebizitzaz aldatzea

Alokabideren beste jarduera garrantzitsu bat da gure maizterrek egiten 
dituzten etxebizitza-aldaketen eskaerak kudeatzea.

Nagusiki, 3 dira eskaera horiek egiteko arrazoiak: etxebizitzaren alderdi 
teknikoak, etxebizitzaren azalera eta hainbat arrazoi espezifiko. Eskaera onar 
dadin, eskatzaileek erabat justifikatu behar dituzte arrazoi horiek, indarrean 
dagoen araudiak ezartzen dituen irizpideen arabera.

Gainera, kontuan izan behar da etxebizitza berriak ere bilatzen ditugula 
Bizigune programako maizterrentzat, kontratua amaitzean jabeak 
etxebizitza berreskuratu nahi duenean.

2019an eta 2020an honako hauek izan dira adierazle garrantzitsuenak:

2019
2020 (irailaren 30era 

bitartean)

Onartuak 130 59

Baliogabetuak 56 28

Ukatuak 240 169

Izapidetzen ari dira 62 149

GUZTIRA 488 405
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4.3.3. Fakturazioa eta errenta berritzea

Alokabidek hilero fakturatzen dizkie bezeroei kudeatzen dituen parke 
guztiak. Hurrengo taulan ikus daiteke fakturazioaren bolumena:

2019ko fakturazioa 
2020ko fakturazioa 

(2020ko irailaren 
30ean)

Biziguneko maizterrak 12.092.845,49 € 9.484.935,45 € 

Alokabideko maizterrak 13.333.938,89 € 10.289.051,42 € 

Eusko Jaurlaritzaren 
etxebizitzetako maizterrak 2.499.972,00 € 1.303.932,00 € 

Udal eta beste erakunde 
batzuetako etxebizitzetako 
maizterrak

55.753,71 €  5.746,62 € 

2020an, honako hau izan da ordaindutako batez besteko errenta:

• Alokabideren parkeko maizterreko 222,10 €.

• Bizigune programako maizterreko 234,33 €.

• Eusko Jaurlaritzaren parkeko maizterreko 213,82 €.

4.3.4. Zorraren berreskuratze kudeaketa

Alokabidek aldian-aldian sistematika bat gauzatzen du errentamendu-
kontratu baten hasieratik gerta daitezkeen errenta ez-ordaintzeak 
kontrolatzeko eta kudeatzeko. Horren xedea da egoera bideratzea eta 
egoera horretan egon daitezkeen bezeroei beste aukera batzuk eskaintzea.

Alokabidek honako fase hauetan jarduten du:

Ordaindu gabeko 0-4 ordainagiri: Alokabidek ordaindu ez duten 
maizterrei bidaltzen zaizkien Norma-57 izeneko banku-ordainagiriak 
ematen ditu, edozein banku-erakundetan ordain ditzaten, egokien 
iruditzen zaien unean.

Sei hilean behin eta errentarientzat egokienak diren hilabeteetan, 
6 hilabeteko epe horretan ordaintzeke dauden ordainagiriak 
gogoraraziko dira.

Ordaindu gabeko 4-8 ordainagiri: Alokabidek gutun bat bidaltzen 
du bulegoetan hitzordua hartzeko, arazoari buruz hitz egiteko eta 
dagoen zorra ordaintzen laguntzeko hainbat aukera eskaintzeko. 
Aukera horiek honako hauek izan daitezke:

• Ordainketa-akordio/-konpromisoak sinatzea. Akordio horrek 
barne hartuko ditu zordunaren beharretara egokitutako 
ordainketa-egutegia eta zatitutako ordainagiriak.

• Errenta bereziak; bat-bateko inguruabarrengatik diru-sarrerak 
nabarmen behera egiten dutenean, egungo errenta diru-
sarreren % 30era arte egokitzen da.

• Gutxieneko errenta, salbuespenezko kasuetan eta muturreko 
kalteberatasun-egoera egiaztatu ondoren.

• Esku-hartze soziala eta beste baliabide instituzional batzuetara, 
gizarte zerbitzuetara… bideratzea.

• Hirugarrenen sarrerak izapidetzea: sortutako zorra erakunde 
publiko edo pribaturen batek bere gain hartzen duenean.
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Ordaindu gabeko 8 ordainagiri baino gehiago: Alokabidek 
burofax bat bidaltzen du, zeinetan zorra ordaintzeko epea ematen 
den. Ordaintzen ez bada, etxegabetzeko legezko izapideei ematen 
zaie hasiera.

Jarraian kudeaketa horien ondorioz 2019an eta 2020an berreskuratutako 
zenbatekoa zehazten da:

• 2019an berreskuratutako zenbatekoa: 4.368.067,71 € (sortutako 
zorraren % 75)

• 2020an berreskuratutako zenbatekoa* (09/30era arte): 
2.681.250,14 € (sortutako zorraren % 63)

• Berankortasunaren ehunekoa, 2019a amaitzean: % 3,2, 
P&G-ri zorraren zati bat erregularizatu ondoren eta 2019 
ekitaldiko fakturazioaren gainean.

• Berankortasunaren ehunekoa, 2020/07/30ean: % 5,4 2020ko 
fakturazioaren gainean.

2020an, datuak urtearen amaieran lortuko dira. Hala ere, aurreikusten da ez-
ordaintzeen kopuruak gora egingo duela: izan ere, berreskuratze-ekintzak 
murriztu egingo dira eta maizterren kalteberatasun ekonomikoa handitu 
egingo da, osasun-krisiaren ondorioz.

4.3.5. Laguntza eta esku-hartze soziala

ALOKABIDEREN laguntza sozialaren jarduerak bilakaera aktiboa izan du 2019-
2020 aldian, eta haren helburu nagusia kontratua ez betetzeak prebenitzea 
eta horietan esku hartzea izan da. Ildo horri jarraikiz, bere jarduketak helburu 
du profesionalen esku-hartze espezializatua behar duten pertsonak eta 
kolektiboak detektatu, ebaluatu, babestu eta laguntzea. Horretarako, beste 
gizarte-eragile batzuekin egiten du lan sarean, eta funtsezko 3 ardatzetan 
oinarritzen da:

• ETXEBIZITZAREN EGINKIZUN SOZIALA: maizterrak tresna egokiz 
hornitzea, ingurune egokian egonkor egon daitezen eta 
kontratuarekiko betebeharrak betetzen dituztela berma dadin.

• BIZITZA AUTONOMOA ETA EGONKORRA SUSTATZEA: baliabide 
ekonomiko eta pertsonalen kudeaketan eta administrazioan 
laguntzea eta BIZIKIDETZA-ESTANDAR EGOKIA bultzatzea.

• Tresna egokiak eskuratzea lehenengo bi ardatzak ahalbidetzen 
ez dituzten jokabideak AURRERATU, GIDATU, LAGUNDU, 
KOORDINATU, HEZI ETA BIRBIDERATU ahal izateko.

Aintzat hartuta aldaketa- eta tentsio-ingurune konplexua, arloak 2019-2020 
aldian garatu dituen jardueren bolumena handia izan da, jarraian azalduko 
diren jarduera-lerroen datu esanguratsuenetan islatzen den bezala;

Egindako ekintza guztien informazioa egituratuz gero, honako hauek 
nabarmendu behar dira:
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A. BANAKAKO ESKU-HARTZE SOZIALA

Hainbat baliabide eta tresnarekin lan egin da, honako hauek barne hartzen 
dituztenak:

• Prebentziozko balorazioa etxebizitzan sartzean.

 2019 2020

Prebentziozko laguntza  70

• Esku-hartze soziala premia bereziko egoeretan edo eragin handiko 
bizikidetza-arazoetan (osasun mentala, toxikomaniak, diogenes…)

2019 2020

Kudeatutako gorabeherak 1.025 1.126

• Laguntza espezializatua birkokatzeei eta salbuespen-aginduei 
buruzko kontsultetan eta kudeaketetan.

 2019 2020

Zuzeneko esleipenak 61 80

Birkokatzeak 298 217
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B. ESKU-HARTZE SOZIALA AUZOAREN ETA ERKIDEGOAREN 
MAILAN
Funtsean, honako hauek gauzatzeko ereduak, estandarrak, azterlanak eta 
proiektuak garatu dira:

• Higiezina edo sustapena gainditzen duten auzo-testuinguruetan 
esku hartzeko ekintzak.

• Erakundeen arteko sentsibilizazio- eta koordinazio-proiektuak 
auzo-gatazkaren testuinguruan.

• Entrega berrietan prebentziozko laguntza eta esku-hartzea.

• Parke publikoetako errentariaren eta komunitatearen profila 
modelizatzea eta diagnostikatzea.

• Esku-hartze integrala erkidego- edo talde-mailako gatazkak 
konpontzeko.

2019 2020

Bizikidetza-gorabeherak 809 722

Komunitateen erreklamazioetan esku-hartzea 74 36

Sustapenean esku-hartzeko diagnostikoak 6 11

Erkidegoari laguntzeko proiektuak 4 2

• Balorazio soziala kontratuak berritzean.

• Berreskuratze eta zorren kudeaketa eta kontsulten prozedura 
espezializatua.

 2019 2020

Ezordaintzeak/berreskuratzeak 4.276 2.187

Errenta bereziak 987 548

• Etxegabetzeen erakunde arteko kudeaketa.

 2019 2020

Prozesu judizialen koordinazioa 276 94

• Hezkuntza-laguntzaren zerbitzuaren koordinazioa eta kudeaketa.

 2019 2020

Hezkuntza-zerbitzuen erabiltzaileak 64 62

• Azpierrentamenduen, baimendu gabeko lagapenen eta 
okupazioen egiaztapena:

 2019 2020

48 115
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• Okupazioen koordinazio juridikoa eta legala

2019 2020

Benetan okupatutako 
etxebizitzak 45 35

Aurkeztutako demandak 37 20

Gauzatutako sustapenak 10 17

Bidegabeko sartzeen aurkako 
ateen eskaerak 61 91

• Aholkularitza arloaren jarduerari.

Prebentziozko Laguntza Sozialerako 
Programa konfinamenduan

Martxoaren erdialdean, eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren eta 
etxean konfinatu beharraren ondorioz, Alokabidek Prebentziozko Laguntza 
Sozialerako Programa bat jarri zuen abian, hainbat arrazoirengatik 
bakarrik bizi diren eta etxean isolatu behar izan zuten pertsonentzat; izan 
ere, inguruneak, administrazioek eta oro har gizarteak ikusten ez dituzten 
ondorio bereziki negatiboak eta larriak izan zitzaketen.

Alde horretatik, eta Alokabide proaktibotasunetik abiatuta, protokolo bat 
diseinatu zen isolamenduaren eta bakardadearen inpaktua minimizatzeko, 
bakarrik eta isolatuta dauden eta kalteberatasun-adierazleak (adina, 
osasun mentala, etab.) dituzten pertsonak detektatu daitezkeen kasu 
guztietan. Halaber, elkarrizketen, informazioaren eta, hala behar izan zen 
kasuetan, deribazioaren bidez lagundu zitzaien.

C. JARDUERAREN KUDEAKETA JURIDIKOA ETA 
GIZARTE-LAGUNTZARAKO LEGE-EUSKARRIA:

Hurbileko lan intentsiboa egin du honako hauekin lotuta:

• Prozedura judizialak izapidetzea:

ERREFERENTZIAK 
KONTZEPTUEN ARABERA

2019 2020

Kudeatutako errentamendu-kontratuak 14.069 14.492

Aurkeztutako demandak 147 87

Demanden ehunekoa parkearen 
gainean % 1,04 % 0,60

Gauzatutako sustapenak 111 56

Sustapenen ehunekoa parkearen 
gainean % 0,70 % 0,38

Sustapenen ehuneko demanden 
gainean % 75 % 64,36

Birbideratzeagatiko atzera-egiteen 
ehunekoa % 25 % 35,64

• Araudia zaintzea

• Esleipenak, birkokatzea eta lagapenak kudeatzea

2019 2020

Zuzeneko esleipenak 61 80

Birkokatzeak 82 47
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Honako hauek izan dira helburuak:

1. Detektatu, lagundu eta, behar izan denean, kasua deribatzea.

2. Elkarrizketaren bidez, lasaitzea eta laguntzea, laguntza emozionala 
eta soziala ematea, eta Covid-19aren krisiaren ondorioz egoera 
kalteberenean dauden Alokabideko errentarien isolamenduaren 
inpaktua minimizatzea.

3. Ongizatea bultzatzea, eta, horretarako, informazio interesgarria 
eskaintzea, beharrezkoa izanez gero, edo egoera garrantzitsuak 
edo muturreko arriskuko egoerak une honetan esku hartzeko 
eskumena duten laguntza-baliabideetara eramatea.

1.000 telefono-dei baino gehiago egin zaizkie adinagatik edo 
inguruabarrengatik aurrekaririk ez duen osasun-krisi honen ondorioz kalteak 
jasan ditzaketen pertsonei. 680 erabiltzaile ingururi eman zaie arreta, hain 
zuzen ere, eusteko, informazioa jasotzeko, beste baliabide espezializatu 
batzuetara deribatzeko eta barneko jarraipenak egiteko laguntza behar 
izan dutenei.  Erabiltzaileek oso ondo baloratu dute zerbitzua.

Alokabidek, proiektu honen bidez, erantzukizun soziala gauzatzeko 
erreferentziazko zerbitzu bat gidatu du, bereziki sentikorra den sektore 
batentzat. Halatan, une oro erantzun zaie sektore horren beharrei.

4.3.6. Laguntza teknikoa eta mantentze-lanak

2019an, 16.425 gorabehera tekniko berri erregistratu ziren (gorabehera 
horiek jatorri askotakoak izan daitezke, hala nola etxetresna elektrikoak, 
berokuntza, hezetasunak, ezbeharrak, etab.). Horiek, oro har, bat datoz 
Alokabideren eremu teknikoak artatzen eta kudeatzen dituen mota 
askotako gorabeherekin. Gorabehera horiek Call Centerrek finka-
administrariek edo lurralde-bulegoek sar ditzakete.
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Tipologia Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

Derrama teknikoak direla eta, 
komunitateei ordaintzea 73 21 15 109

Hirugarrenek etxebizitza eskuratzea 43 307 132 482

Irisgarritasuna egokitzea 4 2 6

BZG etxebizitza egokitzea 7 161 75 243

Esker onak/iradokizunak 1 1

Gela komunitarioa irekitzea 32 24 28 84

Sustapena abiaraztea (martxan jartzera 
eta entregatzea) 4 3 7

Matxurak berokuntzan/ur bero 
sanitarioan 642 791 514 1.947

Etxetresna elektrikoen matxurak 762 737 576 2.075

Matxura orokorrak/Gorabehera 
teknikoa 1.220 2.039 1.110 4.369

Etxebizitzaren egoerari buruzko 
ABISUAK 1 1

Etxebizitzaren Eraginkortasun 
Energetikoaren Ziurtagiria (baimena) 52 81 92 225

Aseguruari buruzko kontsulta 1 1

Etxebizitza jabeari itzultzea 1 1

Etxebizitzaren itzultzean egon diren 
gabeziei buruzko idatzia 4 45 19 68

Hasierako gorabeherei buruzko idatzia 290 672 366 1.328

Kudeaketa judizialak 1 2 3

Hezetasunak 65 174 117 356

Gorabeherak obra-bermearekin 1 76 139 216

Prebentziozko mantentze-lanak 406 210 238 854

Eraginkortasun Energetikoaren 
Ziurtagiria falta 4 4

ETXEBIZITZAREN FITXA falta 8 8 16

ETXEBIZITZAREN FITXA + 
Eraginkortasun Energetikoaren 
Ziurtagiria falta

7 7

Izurriteak 53 58 41 152

ZTBP proiektua 21 4 4 29

Bidegabeko sartzearen aurkako atea 41 6 47

Etxebizitzak prest jartzea 332 731 419 1.482

Sustapena presta jartzea 
(kontserbazioa eta mantentze-lanak) 1 1 6 8

Etxebizitza itzultzeko erreklamazioa 3 1 4

Idatzizko erreklamazioa 9 18 12 39

Erreklamazio ofiziala 1 3 4

Fidantza ebaztea 1 1 2

Birkokatzea 9 10 1 20

Ezbeharra 475 643 397 1.515

Etxebizitza berritzeko eskaera 113 374 155 642

Birkokatzeko eskaera 20 36 11 67

Hornidurak (banakakoak) 1 1

Jabearekin kontratua etetea 8 8

Ekintza judizialen balorazio teknikoa 
(kalteak etxebizitzetan) 2 2

GUZTIRA ORO HAR 4.678 7.254 4.493 16.425
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2020an, oraingoz, 11.301 gorabehera erregistratu dira.

Gorabehera bakoitza Alokabideren talde teknikoko pertsonek kudeatzen 
dute, barneko zereginen bidez, besteak beste, konponketa-gremioak 
eta zerbitzu teknikoak koordinatzea, etxebizitzetan eta eraikinetan in situ 
ikuskapenak egitea, baieztapen eta diagnostikotarako telefono-deiak 
egitea, eta abar.

Nabarmentzekoa da 2019an eta 2020an nabarmen areagotu dela 
arlo teknikoaren kudeaketa etxebizitzen okupazioari dagokionez, eta 
Alokabideko teknikarien ahalegina behar da bidegabeko sartzearen 
aurkako ateen instalazioa koordinatzeko, ezbeharren eta okupazioen 
espedienteetan gremioak koordinatzeko, sustapenak egiteko, etab. 2019 
eta 2020 artean, arlo teknikoak 150 espediente baino gehiago kudeatu 
ditu bidegabeko sartzearen aurkako ateak instalatzeko.
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hainbat programa garatzearekin lotuta, besteak beste pertsonei osasun 
mentalaren arloan arreta ematea, adingabeak babestea, adinekoei arreta 
pertsonalizatua emateko zerbitzua, gizarte-bazterketa arriskuan dauden 
pertsonei laguntzea, emantzipazio-proiektuak eta genero indarkeriaren 
biktimei laguntzea.

2020. urtean, bizi izandako inguruabarrak ezohikoak izan direnez, lagapenak 
asko moteldu dira. Hala ere, lagatako etxebizitzen parkea mantendu, berritu 
eta finkatzeaz gain, 2 lagapen-hitzarmen berri gehitu dira urteko lehen 
hiruhilekoan, eta gutxienez izapidetze-fasean dauden bi lagapen berri egin 
dira aurtengo bigarren seihilekoan.

4.4. Aholkularitza-zerbitzuak 
eta hitzarmenen kudeaketa

Hitzarmenak udalekin, udalerrietan 
programak kudeatzeko

• Alokabidek udalekin lankidetza-hitzarmenak abian jartzen eta 
kudeatzen jarraitzen du, merkatu librean etxebizitza hutsak 
atzematea sustatzeko, bai Bizigune programan eta bai ASAP 
programan, alokairu sozialerako.

• Gaur egun, 38 euskal udalerrirekin baino gehiagorekin sinatu dira 
hitzarmenak.

• Horrez gain, 8 euskal udalerritako 52 etxebizitza kudeatzen ari 
dira Udal Bizigune programan. Guztira, 7 udalerri eta hirugarrenen 
parkearen kudeaketako 109 etxebizitza daude, eta guztira 15 
udalerri eta 111 etxebizitza.

Etxebizitzak lagatzeko hitzarmenak, 
proiektu sozialak eta larrialdi-egoerak

Alokabideren barruan, profil sozial nabarmena duen jarduera-ildo bat da 
erakundeekin eta hirugarren sektoreko entitateekin hitzarmenak sinatzea, 
etxebizitzak lagatzeko, erakunde eta entitate horiek gizarteratzearekin 
zerikusia duten proiektuak garatu ahal izan ditzaten.

2019an, Alokabidek adostu zuen 27 etxebizitza eta bi lokal lagatzea beste 
administrazio, erakunde eta irabazi-asmorik gabeko entitate batzuei, 
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Prebentziozko mantentze-lanen plan 
orokor berriaren helburuak

4.5. Eraikitako parkearen 
kontserbazio-zerbitzua 
eta jasangarritasuna
Alokabidek kudeaketa egokia gauzatzen du etxebizitzak eta eraikinak 
mantentzeko, haien funtzionamendua optimizatu, ondarea zaindu, 
jarduketa zuzentzaileak ahalik eta gehien saihestu eta erabiltzaileen 
erosotasuna bermatze aldera. Gutxi gorabehera, 250 eraikin inguru kudeatu 
dira. Horien aniztasuna handia da antzinatasunari, jabetzari eta kokapenari 
dagokienez.

Aktiboen (eraikinak eta etxebizitzak) mantentzeak bi alderdi ditu. Alde 
batetik, Zuzentzeko mantentze-lanak, parkearen kudeaketan gertatutako 
gorabeherei erantzuten diena eta horiek konpontzeko modu erreaktiboan 
jarduten duena, ekintzak koordinatuz edo konponduz; eta, bestetik, 
Prebentziozko Mantentze-lanak, Alokabidek diseinatutako Plan Nagusiaren 
araberako aldizkakotasunez eraikinak ikuskatu eta berrikusten dituena, 
arazoei/gorabeherei aurrea hartzeko.

Mantentze Planaren azken helburua da gero eta gehiago gastatzea 
prebentzioan eta gero eta gutxiago zuzentzean, urtero bi kontzeptuen 
batura aurrekoarena baino txikiagoa izan dadin.

EREMU KOMUNEN prebentziozko mantentze-
lanen eta lan zuzentzaileen adierazleak

Prebentziozko mantentze-lanaren lehenengo helburua ekipoko akatsak 
ekidin behar dituzte, horiek gertatu aurretik
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Jarraian, 2019-2020 aldiko eremu komunen prebentziozko mantentze-lanen eta 
lan zuzentzaileen adierazle nagusiak eta horien zerrenda adierazten dira:

PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANEN ADIERAZLEAK 2019

2019
PREBENTZIOZKO MANTENTZE-
LANEN ADIERAZLEAK 2019

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
HAZTATUA, 

GUZTIRA 2019

EKONOMIKOAK

1 PREBENTZIOZKO LAN ETA LAN ZUZENTZAILEEN 
gastua (Prebentziozko Erregistroa barne) 475.411,57 € 280.103,87 €        327.316,47 € 1.082.831,91 € 1.098.262,26 € 

2 LAN ZUZENTZAILEEN gastua (PG99) 138.596,82 € 122.002,93 €        100.201,85 € 360.801,60 € 365.943,02 € 

3 PREBENTZIOZKO LANEN gastua (PG 98) 
Prebentziozko Erregistrorik gabe 322.791,09 € 139.122,46 €        199.447,36 € 661.360,91 € 670.785,30 € 

4 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen gastua 
(PG98) 57.006,34 € 22.292,69 €       105.187,50 € 184.486,53 € 187.115,46 € 

5 Prebentziozko Erregistroen gastuak (PG98) 14.023,66 € 18.978,48 € 27.667,26 € 60.669,40 € 61.533,94 € 

6 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen ratioa €/
etxebizitza 39,51 € 76,61 € 58,76 € 52,35 € 52,35 € 

7 ZUZENTZE-LANEN ratioa €/etxebizitza  -  -  - 45,10 € 45,10 € 

8 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa €/etxebizitza  -  -  - 90,25 € 90,25 € 

9 ZUZENTZE-LANEN ratioa €/sustapen  -  -  - 1.515,97 € 1.515,97 € 

10 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa €/sustapen  -  -  - 3.033,74 € 3.033,74 € 

11 ZUZENTZE-LANEN/PREBENTZIOZKO LANEN 
ratioa 0,41 € 0,77 € 0,44 € 0,50 € 0,50 € 

ETXEBIZITZA-KOP. 8.000

SUSTAPEN-KOP. 238
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JARDUKETA-KOPURUA

12 Lan-aginduen kopurua GUZTIRA (zuzentze-
lanak+prebentziozko lanak) 438 398 375 1.211 1.228

13 ZUZENTZE-LANEN aginduen kopurua 176 219 183 578 586

14 PREBENTZIOZKO LANEN aginduen kopurua 213 119 102 434 440

15 Prebentziozko erregistroen kopurua 49 60 90 199 202

16 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen kopurua-
Sustapenak// GUZTIAREN % 17 4 43 64 65

17 Ikuskatutako etxebizitzen kopurua, eraikinen 
prebentziozko ikuskapenak 1.443 291 1.790 3.524 3.574

18 ZUZENTZEN-LANEN ratioa jarduketak/
etxebizitza - - - 0,07 0,07

19 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa jarduketak/
etxebizitza - - - 0,08 0,08

20 ZUZENTZE-LANEN ratioa jarduketak/sustapena - - - 2,43 2,43

21 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa jarduketak/
sustapena - - - 2,66 2,66

22 Zuzentzen-lanen eta prebentziozko lanen 
arteko % 0,86 1,56 1,42 1,23 1,23

2019
PREBENTZIOZKO MANTENTZE-
LANEN ADIERAZLEAK 2019

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
HAZTATUA, 

GUZTIRA 2019
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PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANEN ADIERAZLEAK 2020 (20/06/30era bitartean)

2020
PREBENTZIOZKO 
MANTENTZE-LANEN 
ADIERAZLEAK 2020

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
HAZTATUA, 

GUZTIRA 2020

EKONOMIKOAK

1
PREBENTZIOZKO LAN ETA 
LAN ZUZENTZAILEEN gastua 
(Prebentziozko Erregistroa barne)

217.788,18 € 159.633,33 € 172.173,75 € 549.595,26 € 549.595,26 € 

2 LAN ZUZENTZAILEEN gastua (PG99) 75.188,17 € 90.069,79 € 28.757,21 € 194.015,17 € 194.015,17 € 

3 PREBENTZIOZKO LANEN gastua (PG 
98) Prebentziozko Erregistrorik gabe 137.921,53 € 66.776,62 € 141.307,28 € 346.005,43 € 346.005,43 € 

4 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen 
gastua (PG98) 50.302,35 € 53.759,19 € 36.704,67 € 140.766,21 € 140.766,21 € 

5 Prebentziozko Erregistroen gastuak 
(PG98) 4.678,48 € 2.786,92 € 2.109,26 € 9.574,66 € 9.574,66 € 

6 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen 
ratioa €/etxebizitza 39,15 € 96,69 € 112,25 € 64,93 € 64,93 € 

7 ZUZENTZE-LANEN ratioa €/etxebizitza  -  -  - 23,91 € 23,91 € 

8 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa €/
etxebizitza

 -  -  - 43,82 € 43,82 € 

9 ZUZENTZE-LANEN ratioa €/sustapen  -  -  - 815,19 € 815,19 € 

10 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa €/
sustapen

 -  -  - 1.494,03 € 1.494,03 € 

11 ZUZENTZE-LANEN/PREBENTZIOZKO 
LANEN ratioa 0,53 € 1,29 € 0,20 € 0,55 € 0,55 € 

ETXEBIZITZA-KOP. 8.114

SUSTAPEN-KOP. 238
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JARDUKETA-KOPURUA

12
Lan-aginduen kopurua GUZTIRA 
(zuzentze-lanak+prebentziozko 
lanak)

211 200 129 540 540

13 ZUZENTZE-LANEN aginduen kopurua 98 129 61 288 288

14 PREBENTZIOZKO LANEN aginduen 
kopurua 85 49 48 182 182

15 Prebentziozko erregistroen kopurua 28 22 20 70 70

16 Eraikinen prebentziozko ikuskapenen 
kopurua-Sustapenak// GUZTIAREN % 13 15 14 42 42

17 Ikuskatutako etxebizitzen kopurua, 
Eraikinen prebentziozko ikuskapenak 1.285 556 327 2.168 2.168

18 ZUZENTZEN-LANEN ratioa jarduketak/
etxebizitza - - - 0,04 0,04

19 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa 
jarduketak/etxebizitza - - - 0,03 0,03

20 ZUZENTZE-LANEN ratioa jarduketak/
sustapena - - - 1,21 1,21

21 PREBENTZIOZKO LANEN ratioa 
jarduketak/sustapena - - - 1,06 1,06

22 Zuzentzen-lanen eta prebentziozko 
lanen arteko % 1,12 2,13 1,19 1,42 1,42

2020
PREBENTZIOZKO 
MANTENTZE-LANEN 
ADIERAZLEAK 2020

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
HAZTATUA, 

GUZTIRA 2020
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Eraikinen eta eremu komunen 
prebentziozko ikuskapenen adierazleak

Alokabidek, bere eraikinen prebentziozko mantentze-lanen eta 
kontserbazioaren esparruan, 2019-2020 aldian, kudeatutako eraikinen 
ikuskapen teknikoen kanpainak egiten jarraitu du, haien egoera 
kontrolatzeko eta kontserbaziorako aldizkako jarduketak egiteko. Jarduera 
horiek, aktiboak konpontzeaz eta kontserbatzeaz gain, garrantzi handia 
dute komunitateetan, eraikinen presentziari eta kontrolari dagokienez.

Ikuskapenak, lurraldeen eta urteen arabera:

2019 ETXEB. SUST. € €/ETXEB.

ARABA 1.443 17 57.006,34 39,51 

BIZKAIA 291 4 22.292,69 76,61 

GIPUZKOA 1.790 43 105.187,50 58,76 

GUZTIRA 3.524 64 184.486,53 52,35 

2020 
(20/06/30era 
bitartean)

ETXEB. SUST. € €/ETXEB.

ARABA 1.285 13 50.302,35 39,15 

BIZKAIA 556 15 53.759,19 96,69 

GIPUZKOA 327 14 36.704,67 112,25 

GUZTIRA 2.168 42 140.766,21 64,93 
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Instalazio berriztagarriak:

Jarraian, Alokabidek gaur egun kudeatzen dituen energia berriztagarriko 
sustapenen kopuruaren inbentarioa banakatzen da, tipologiaren, 
probintziaren eta egoeraren arabera:

MIKRO-ENERGIA EGUZKI-ENERGIA TERMIKOA EGUZKI-ENERGI FOTOVOLTAIKOA

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ARABA

2 1 1 1 1 21 21 22 22 17 - - 0 0 0 23

28

73

23

28

73

18

28

78

1 2 1 0 0 - 2 1 0 5 - - 0 0 0 1 0 5

- - 1 2 2 4 2 2 3 3  1 0 0 0 4 5 5

BIZKAIA

- - 0 1 1 15 16 16 18 19 - - 0 0 0 18

21

19

21

20

23- - 1 0 0 1 4 2 1 1 - - 0 0 0 2 1 1

- - 0 0 1 1 1 2 1 1 - - 0 0 0 1 1 2

GIPUZKOA

1 2 3 2 1 11 11 11 15 17 1 1 1 1 1 19

24

18

24

19

271 - 0 0 0 2 5 5 3 2 - - 0 0 1 3 3 3

- - 0 1 3 1 2 3 2 2 - - 0 0 0 2 3 5

5 5 7 7 9 56 64 64 65 67 1 2 1 1 2
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Instalazio berriztagarriak gainbegiratzeari eta kontrolatzeari dagokionez, 
honako ekoizpen eta aurrezki hauek kuantifikatu dira 2019ko aldian, 
lurraldeka banakatuta.

2019
BILDUTAKO 

ENERGIA 
(kwh)

€ AURREZTU 
DIRA 

(0,08 €/kwh)

€ / ETXEB. 
PROBINTZIAKO

ARABA 909.657,58 72.772,61 31,42

BIZKAIA 541.302,59 43.304,21 51,43

GIPUZKOA 394.638,19 31.571,06 30,68

1.845.598,37 147.647,87 35,26

2019an, instalazioek sortutako energia elektrikoak 568 familia baino 
gehiagoren urteko batez besteko energia-eskariari erantzun zion (energiaren 
batez besteko kontsumoa. Batez besteko hori batez besteko Espainiako 
etxe baten batez besteko kontsumoan oinarritzen da -2,71 pertsona-, eta 
elektrizitaterako 3.250 kWh-ko urteko kontsumoaren baliokidea da).

Era berean, sortutako energiari esker, atmosferara urtero 1.199 Tm CO2, 4.204 
kg SO2 eta 1.736 kg NOx gutxiago isuri ziren. CO2 da berotegi-efektuaren 
igoeraren eragile nagusia, eta SO2 euri azidoarena.

Era berean, fotosintesiaren arazte-efektu bat sortu zen, 4.415 zuhaitzek 
eragindakoaren antzekoa.

Jakina, ezin izan da kalkulu-aldia itxi 2020rako; baina, gutxi gorabehera, 
helburuak honako zifra hauen ingurukoak izango dira:

2020
BILDUTAKO 

ENERGIA (kwh)
€ AURREZTU 

DIRA (0,08 €/kwh)

ALK

1.900.000 kwh 152.000 €UDALAK.

EJ
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Prebentziozko mantentze-
lanei buruzko ondorioak:

PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANEN PLANA abian jarri zenetik 5 urte baino 
gehiago igaro ondoren, honako hauek lortu dira:

• Eraikinen parkea legez eguneratzea, instalazioen araudiari dago-
kionez (garaje eta eremu komunetako BTa, EITE-eraikinetako Insta-
lazio Termikoen Erregelamendua, etab.).

• Eremu komunetako zuzentze-lanen eta prebentzio-lanen gastua-
ren maila murriztea, nahiz eta etxebizitzen eta eraikinen kopurua 
handitu egin den.

• Eraikinen mantentze-lanen pertzepzioa hobetzea, funtsezko jar-
dueren bidez, hala nola margotzearen edo atarien OSB estaldu-
raren bidez.

• 2019-2020 aldian, prebentziozko mantentze-lanetan gastatutako 
euro bakoitzeko 0,5 € gastatu ditugu zuzentze-lanetan.

4.6. Alokairu-prestazioak 
eta -laguntzak 
izapidetzeko zerbitzua

4.6.1. Gaztelagun programa

Gaztelagun 2019-2021 programa, Etxebizitzaren Gida Planaren 5.1 
ardatzean aurreikusia, 23 eta 35 urte bitarteko gazteen emantzipazioa 
bultzatzeko sortu zen, eta, horretarako, ohiko etxebizitzaren eta etxebizitza 
iraunkorraren alokairu-errentaren zati bat ordaintzeko zuzeneko laguntzak 
ematen dira.

Gaztelagun programaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza 
libre bat alokatzeagatik ordaindutako errentaren ehuneko bat ordaintzen 
da hilero, gehienez ere hiru urteko epean. Etxebizitzaren hileko errenta ez 
da izango 750 eurotik gorakoa Bilbon, Donostian eta Gasteizen, 650 eurotik 
gorakoa Bilboko eta Donostiako metropoli-eremuetan eta 10.000 biztanletik 
gorako udalerrietan eta 600 eurotik gorakoa gainerako udalerrietan.

Laguntza horien kudeaketa erronka berri bat izan da, eta Alokabideren 
jarduera berri bati eman dio hasiera.

Honako hauek izan ziren programaren lehen urteko (2019) datuak:
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GAZTELAGUN PROGRAMA 2019 GUZTIRA

EGINDAKO ESKAERAK 1.687

ALDEKO ESKAERAK 805

ESKAERA AKTIBOAK 2019/12/31n 716

EZEZKOAK 465

ALDE BATERA UTZITAKOAK 346

UKO EGINDAKOAK 49

Gaztelagun laguntza ahalik eta pertsona gehienengana irits zedin, 2019ko 
abenduaren 19an aldaketa bat egin zen aginduaren betekizunetan. 
Aldaketa aipagarrienak hauek izan ziren: programan sartzeko sarrerak eta 
adina handitzea eta gutxieneko muga 18 urtera murriztea.

Koronabirusak eragindako pandemiaren ondorioz, 2020ko martxoan 
laguntza osagarri bat sortu zen Gaztelagun laguntza jasotzen dutenentzat. 
Horren ondorioz, 80 onuradunek laguntza osagarri bat jaso zuten, eta, 
laguntza horri esker, errentaren zenbateko osoa jaso zuten 3 hilabetez.

Honako hauek dira programaren datu guztiak 2020ko irailaren 30ean:

GAZTELAGUN PROGRAMA 2020 GUZTIRA

EGINDAKO ESKAERAK 3.075

ALDEKO ESKAERAK 1.530

ESKAERA AKTIBOAK 2020/09/30ean 1.244

EZEZKOAK 578

ALDE BATERA UTZITAKOAK 608

UKO EGINDAKOAK 142

Honako hau izan da programaren bilakaera:
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4.6.2. Parke publikorako laguntzak, 
COVIDaren ondoriozko krisia dela eta

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak erabaki 
zuen 2020ko apirileko, maiatzeko eta ekaineko alokairua eta 
komunitateko gastuak ordaintzetik aldi baterako salbuestea 
Euskal Autonomia Erkidegoko alokairu babestuko parke 
publikoetako maizter guztiak, baldin eta COVID-19aren 
krisiaren ondorioz egoera ekonomiko ahulean egon badira. 
Kudeaketa hori arautzeko, agindu bat onartu zen, zeinak 
neurrien irismena, norentzat zen eta eskabidea nola egin 
behar zen zehazten zuen.
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Alokabide arduratu zen kudeatzen dituen etxebizitzetako familien laguntzak 
izapidetzeaz (nahiz eta orientazio-lana ere egin zuen beste erakunde 
publiko batzuek izapidetzen dituzten etxebizitzetako pertsonentzat).

Eskaera egiteko epea 2020ko uztailaren 21ean amaitu zen, eta emaitza 
hau izan zen irailaren 30ean:

Gizonak Emakumeak Guztira

Eusko Jaurlaritza 64 111 175

Alokabide 123 173 296

Bizigune 120 128 248

ASAP 17 4 21

Udalak 6 4 10

Guztira 330 420 750

Emaitzak 

Ukatutakoak 81

Emandakoak 624

Onetsitako uko egiteak 37

Aztertu/Izapidetuak 8

Guztira 750

Salbuetsitako zenbatekoa 534.340,78 eurokoa izan da

Esan behar da Alokabidek ahalegin handia egin behar izan zuela alarma-
egoera betean (2020ko martxoa), bai antolaketa-, bai kudeaketa- eta 

bai teknika-mailan, gomendio berri hori bere gain hartu ahal izateko eta 
eskaerak bizi genuen egoera kritikoak eskatzen zuen bezain azkar ebazteko.

4.6.3. Parke pribaturako laguntzak, 
COVIDaren ondoriozko krisia dela eta

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, 2020ko apirilaren 30eko 
Aginduaren bidez, etxebizitza libreak alokatzeko dirulaguntzen ezohiko 
programa bat jarri zuen abian, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren 
ondorioz sortutako kalteberatasun ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. 
Laguntza horiek eskatzeko epea 2020ko abenduaren 31n amaituko da.

NORENTZAT:

1. Pertsona fisikoak gutxienez urtebetetik EAEn bizi direnak eta adinez 
nagusiak direnak, banaka edo bizikidetza-unitate batean bilduta eskatzen 
dutenak, COVID-19aren krisiak eragindako kaudimengabezia ekonomikoko 
egoerak bizi dituztenak (etxebizitza libreen alokairuak ordaintzea eragozten 
dutenak), betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a. Bizikidetza-unitateko kideren bat ABEEEn edo langabezian egotea, 
edo, autonomoen kasuan, dirusarreren murrizketa nabarmena 
izatea.

b. Alokairu-errentagatik ordaindu beharreko zenbatekoa gehi 
komunitate- eta hornidura-gastuak pertsona edo bizikidetza-
unitateak gaur egun dituen diru-sarreren % 30etik gorakoa izatea.
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Pertsona horiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

• Euren ohiko etxebizitza izatea.

• Errentatzailea pertsona fisikoa izatea.

• Beste etxebizitza baten titular ez izatea.

• Hileko errenta ezingo da izan errentan hartutako etxebizitza 
dagoen lurralde-eremuari egotz dakiokeen batez besteko 
errenta baino 1,5 aldiz handiagoa, Alokairu Merkatuaren Estatis-
tika (AME) taularen arabera.

• Aitortutako azken ekitaldi fiskaleko urteko dirusarrera gordin hazta-
tuak ez izatea 39.000 €-tik gorakoak.

2. Pertsona kalteberak: genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik 
kaleratutako pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta udaleko oinarrizko 
gizarte-zerbitzuek bereziki kalteberatzat jotzen dituzten beste pertsona 
batzuk.

LAGUNTZAREN XEDEA

Laguntza honako hauetara bideratu ahal izango da:

• Errenta ordaintzea

• Martxoaren 31ko 11/2020 Legegintzako Errege Dekretuan ja-
sotako maileguen kitapen oso edo partzial gisa, banku-erakun-
deek eskainitako alokairuaren finantzaketa bermatzeko

Honako hau da laguntza hauen helburua:

• Osasun-krisiak eragindako kaudimengabezia ekonomikoko egoe-
rak arintzea, etxebizitza libreen alokairuak ordaintzea eragozten 
dutenak (laguntza nagusia)

• Pandemiak bereziki kalteberak diren beste kolekti-
bo batzuengan izandako eraginaren ondoriozko mutu-
rreko larrialdi-egoerei aurre egitea (laguntza osagarria). 
Laguntzek hilean 250 €-ko diru-sarrera dakarte, gehienez 6 hila-
betez laguntza nagusiaren modalitatean eta urtebetez laguntza 
osagarriaren modalitatean, betiere kalteberatasun ekonomiko eta 
soziala mantentze bazaio.

LAGUNTZEN IZAERA

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza. Gainera, helburu jakin baterako 
laguntza da.

ESKAERAK AURKEZTEKO LEKUAK

Interesdunek modu telematikoan aurkeztu ahal izan dute eskaera, Eusko 
Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren 
arabera (https://www.euskadi.eus/etxebizitza-librea-alokatzeko-
laguntza/web01-tramite/eu/), edo Alokabide SA sozietate publikoak 
www.alokabide.euskadi.eus helbidean dituen kanalen bidez.<

Laguntza hauek helburu hauetarako dira:

• Osasun-krisiak eragindako kaudimengabezia ekonomikoko egoe-
rak arintzea, etxebizitza libreen alokairuak ordaintzea eragozten 
dutenak (laguntza nagusia).

• Pandemiak bereziki kalteberak diren beste kolektibo batzuengan 
izandako eraginaren ondoriozko muturreko larrialdi-egoerei aurre 
egitea (laguntza osagarria). Laguntzek hilean 250 €-ko dirusarrera 
dakarte, gehienez 6 hilabetez laguntza nagusiaren modalitatean 
eta urtebetez laguntza osagarriaren modalitatean, betiere kalte-
beratasun ekonomiko eta soziala mantentze bazaio.
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LAGUNTZAREN ZENBATEKOA

Gehieneko zenbatekoa € Errentari dagokion laguntza, gehienez ere 250 
€ hilean, kaudimengabezia ekonomikoko egoeran gehienez 6 hilabetez 
(12 hilabetez, egoera bereziki ahulean dauden kolektiboetako pertsonen 
kasuan).

Hona hemen guztira emandako laguntza 2020ko irailaren 30ean:

• ORDAINDUTAKO ZENBATEKOA: 863.012 €

• KONPROMETITUTAKO ZENBATEKOA: 1.014.013 €

Eta hauxe da kudeaketaren xehetasuna:

AAL emaitzak

Aldekoak 1.291

Ezezkoak 43

Alde batera utzitakoak 659

Aztertu/izapidetua 422

Kudeatzeke 379

Kudeatutakoa guztira 2.794

LAGUNTZAK IZAPIDETZEA

Nabarmentzekoa da laguntza horiek konfinamenduan kudeatzen hasi 
zirela, herritarrek gehien behar zuten unean; herritarren kudeaketak ahalik 
eta gehien errazten saiatu ginen, ezin baitzen aurrez aurreko hitzordurik 
eskatu bulegoetan herritarren beharrei erantzun ahal izateko.<0}Ildo 
horretan, webgunean URL gida bat instalatu zen, izapideak egiten ahalik eta 

gehien laguntzeko eta ahalbidetzeko, baita Interneterako konexioa zuen 
ordenagailurik edo gailurik ez bazuten ere. Halakoetan, Call Centerren eta 
webguneko gidaren laguntza etengabea izan zuten, eta dokumentazioa 
posta bidez bidaltzea ahalbidetu zen.

Gainera, gure kudeaketako berritasun gisa, laguntzak bi tresna informatikoren, 
gure kudeatzailearen eta Tramitaguneren (Administrazioaren Plataforma 
Elektronikoa) bidez izapidetu dira. Plataforma horri esker, herritarrek eskura 
dituzten identifikazio elektronikoetako edozeinekin elkarreragin dezaketen: 
<B@kQ, NAN elektronikoa, Izenpe, eta abar. Zalantzarik gabe, Platea/
Tramitagune plataforma Eusko Jaurlaritzaren apustu estrategikoa da, bai 
legeen betebeharrei erantzuteko, bai administrazioaren eta herritarren 
arteko harremanen eraginkortasun, berrikuntza eta modernizazio 
handiagoa lortzeko.
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4.7. Eroslehentasunen 
eta salmenta-
eskaintzen zerbitzua
Eusko Jaurlaritzak lehentasunezko harpidetza-eskubidea du babes ofizialeko 
etxebizitzen eskualdaketetan, hau da, lehentasunez erosteko eta atzera 
eskuratzeko eskubidea. 2019ra arte, Alokabidek eskubide hori erabiltzen 
zuen, bai eta eskaintzaren eta eskariaren arteko bitartekaritza-jarduera ere, 
Eusko Jaurlaritzak EHAAren 39/2008 Dekretuan ezarritako prezioetan. Hala 
ere, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, Gobernua bera arduratzen da 
eskubide hori erabiltzeaz, zuzenean.
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Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Lege berria aplikatuz, Alokabidek, 
zuzenbide pribatuko pertsona juridikoa den aldetik, erakunde publiko gisa 
duen kontratu-jardueraren kudeaketan aplikatu beharreko araudia bete 
behar du, publizitatearen, tratu-berdintasunaren eta lehiaren printzipioekin 
bat etorriz.

Gardentasun eta zerbitzu handiagoa lortze aldera, Alokabideko barne-
kontratazioko unitatea indartu da. Horren helburua da gizartearen 
beharrak hobeto kontrolatzea eta justifikatzea, 2018-2020 aldirako Plan 
Zuzentzailearen jarduera areagotzearekin eta helburuak betetzearekin bat 
etorriz, eta informazioaren teknologian eta barne-sozializazioan inbertsio 
handiagoa eginez, erosketa guztietan kontratu-araudi publikoa zorrotz 
betetzen laguntzeko.

Publikotasun-printzipioarekin bat etorriz, eta 2018ko martxoan indarrean jarri 
zen SPKLren 63.4 artikuluaren arabera, hiru hilean behin kontratu txiki guztiei 
buruzko informazioa argitaratzen da Euskadiko Kontratazio Publikoaren 
Plataforman, Kontratatzailearen Profilean, Kontratazio Organoak balioztatu 
ondoren.

KONTRATU TXIKIAK MOTA      

URTEA Obra Zerbitzua Hornidura
Guztira 
oro har

2019 36 85 10 131

2020 26 32 10 68

Guztira oro har 62 117 20 199

4.8. Barne-euskarriko 
zerbitzuak

4.8.1. Ekonomia eta finantza 
arloko kudeaketa-jarduera.

Alokabideren Ekonomia eta Finantza sailak baliabide ekonomiko-
finantzarioen erabilera eta errendimendua optimizatu nahi ditu politika eta 
estrategia babesteko, eta horretarako indarrean dagoen legedia zaindu 
eta informazio operatibo eta zehatza ematen du, kontrol egokia gauzatzeko 
eta erabaki egokiak hartzeko. Aurrekontuen, dirulaguntzen, auditoretzen 
edo fakturazioaren kudeaketa dira bere jarduera nagusietako batzuk.

4.8.2. Kontratazio-jarduera

Alokabide SA sozietatearen partaidetzak erosi eta sozietate publikoa sortzea 
erabakitzen duen martxoaren 29ko 65/2011 Dekretuaren bidez, Alokabide 
SA merkataritza-sozietate publiko anonimoa bihurtu zen, eta Etxebizitza 
Sailari atxikita geratu zen. Alokabide SA sozietate publikoaren bazkide 
bakarra Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa da (Dekretuaren 1. 
artikulua).

Alokabidek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
berezko bitartekoa den aldetik, enkargu bidez du esleituta EAEko 
Administrazioaren alokairu-erregimeneko etxebizitzak eta Etxebizitza Hutsen 
Programan jasotakoak kudeatzea, bai eta zuzkidura-bizitegiak kudeatzea 
ere.
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Prezioaren, kontratazioaren xedearen eta esleipen-moten arabera 
prozedura ireki edo mugatura egokitzen diren gainerako kontratazioetarako, 
Alokabidek bi ekitaldi horietan izapidetutako kontratazio bolumenari 
buruzko datu hauek aurkezten dira:

LIZITAZIOA ESLEIPEN-MOTA          

URTEA
Esparru-
akordioa

Prozedura 
irekia

Publizitaterik 
gabeko 

prozedura 
negoziatua

Prozedura 
murriztua

Prozedura 
sinplifikatua

Prozedura erabat 
sinplifikatua

Guztira 
oro har

2019 4 18 1 3 2 28

2020 2 10 1 2 3 18

GUZTIRA ORO HAR 6 28 1 3 6 2 46

Kontratazio horiek guztiak Kontratatzailearen Profilean lizitatu eta argitaratu 
dira (publizitaterik gabeko prozedura negoziatuan izan ezik), SPKLren 
63.3 artikuluan eskatzen den informazioa emateko iragarkiaren bidez, 
betiere publizitatea eta gardentasuna bermatuz. Lizitazio elektronikoko 
plataformaren bidez izapidetu dira, eta, arau orokor gisa, “kalitate-prezio 
hobea” irizpideei eta loteetan banatzeko betebeharrari jarraitu zaie. 
Azkenik, kontratuen formalizazioa Euskal Sektore Publikoko Kontratuen 
Erregistroan (Revascon) erregistratu da, eta edonork eskura dezake.
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LIZITAZIOA MOTA    

URTEA Zerbitzua Hornidura
Guztira 
oro har

2019 20 8 28

2020 16 2 18

GUZTIRA ORO HAR 36 10 46

4.8.3. Pertsonen eta zerbitzuen 
kudeaketa-jarduera

Pertsonen arloaren helburua da Alokabideren misioarekin konprometitutako 
talde bat garatzeko estrategiak, politikak eta irizpideak gidatzea, sustatzea 
eta ezartzea. Talde horrek bermatu egin behar du gizartearen beharrei 
erantzungo dien eta gizartearen garapen eta hobekuntza profesionala 
ahalbidetuko duen jardun indibidual egokia. Horrela, haren balio erantsia 
da, zuzendaritza-taldearekin batera, pertsonen administrazio-, kudeaketa- 
eta garapen-prozesuak ezartzen direla bermatzea, pertsona bakoitza bere 
lanpostuaren beharretara egokitzen dela eta antolaketa- eta kultura-
sistemak garatzen direla ziurtatzeko, betiere Alokabideren mandatua 
lortzeko baliabideak modu eraginkorrean kudeatuta. Horrek pertsonen 
eskubideak eta erakundeak lan arloan indarrean dagoen araudia 
betetzeko duen beharra modu homogeneo eta malguan harmonizatzen 
ditu.

4.8.4. Sistemen jarduera

Antolakuntza eta Pertsona Arloko Sistemen eremuak zeharkako euskarria 
ematen dio Alokabideri, Informazio Sistemen Estrategian oinarrituta. 
Alokabideren behar teknologikoak areagotu egin dira azken urteotan; 
beraz, informazio-sistemak ezartzen ari dira. Ezarritako azken aplikazio 
estrategikoa SALESFORCE izan da, bezeroekiko harremanak kudeatzeko 
plataforma. Gaur egun, beste proiektu informatiko batzuk ditugu zorroan, 
eta horiek operatiboari lagunduko diote, arloen arteko integrazioa ahaztu 
gabe.
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4.9. Proiektu estrategikoak

4.9.1. Bezeroekiko kudeaketa-
aplikazioa (Salesforce)

2019a hasi arte, Alokabidek Navision eta Lantek aplikazioetan izan ditu 
informazio-sistema gehienak.

Bezeroaren esparruan, Alokabideren beharretara egokitzeko gai izango 
zen aplikazio ahaltsu bat, CRM espezifiko bat, bilatzeko beharra hauteman 
zen, eta lizitazio eta balorazio egokien ondoren SalesForce izan da tresna 
hori. Horrela, bada, 2019an, aplikazioaren diseinu espezifikoa egin zen 
(aplikazioaren aukerak aztertu ziren eta Alokabideko eskakizunetara egokitu 
ziren, gure barne-prozesuetara egokituta, gure bezeroen informazioa 
biltzeko modurik onena diseinatuta, gure hornitzaile estrategikoen sarea 
sisteman integratuta eta datuen migrazio zuzena bermatuta). Lan oso 
neketsua eta zehatza izan zen, eta 2020 hasieran ezarri ahal izan zen.

Gainera, aplikazio horrek erronka estrategiko berriei erantzuten die, sistemei 
dagokienez:

• Partekatutako datuen eredua eta sistema desberdinen arteko 
gainjartzea

• Aplikazio bakoitzerako hainbat euskarri-hornitzaile eta kontratu-
formatu izateko aukera

• Eskura dauden baliabideak eboluzio-beharren arabera 
lehenesteko aukera

Abian jartze horrek (arloek beren beharrak lehenesteko nahiz eragiketa 
berrietara egokitzeko ahalegin handia egin behar izan dute) gorabeherak 
edo kontsultak kudeatzeko oso sistema berritzailea eta erabilgarria ekarri 
du, baita erabiltzeko oso erosoa den tresna ere, hodeian oinarritzen baita. 
Horrez gain, besteak beste, konfinamenduko hilabete zailetan normaltasun 
osoz lan egiteko aukera eman digu.

Gaur egun, Aktiboak Kudeatzeko Sistema bat sartzen ari gara, hornitzaileekin 
hainbat arlotako kudeaketan ditugun premiei erantzuteko.

4.9.2. Zero Plana

SARRERA. HELBURUAK

Zero Plana ekimen estrategikoa da, Eusko Jaurlaritzak sustatutako ZTBP 
2018-2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planaren barruan.

Plan horren bidez, etxebizitza-eraikin publikoen eta bertan bizi diren 
pertsonen ingurumen- eta energia-portaerak aztertu dira, haien osasuna 
eta ongizatea barne, eta hobekuntza-ekintzak proposatu dira haien 
energia-kontsumoa ia deuseza izan dadin.

Hurrengo bosturtekoen inbertsioak diskriminatzeko, lehenesteko eta 
antolatzeko aukera emango du, bi helbururekin: alokairu aurreratuko 
etxebizitza-parke publiko eraginkorra eta ondo zaindua izatea, herritarrei 
zerbitzu hobea emateko. Jauzi kualitatibo bat da eraikinetako energia-
kontsumo deusezaren eta CO2 emisioen murrizketaren gaiari heltzeko 
orduan, oraingoan ez baita zatika egin, eraikinez eraikin, baizik eta parkearen 
ikuspegi orokor baten barruan.
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Zero energia-kontsumo eta zero emisio, Zero Planak, I+G+b ingurumenaren 
zerbitzura jartzen du, baina baita, batez ere, baita etxebizitza publikoen 
erabiltzaileen zerbitzura ere.

GARAPENA

Zero Planak funtsezko 3 erronka estrategiko jasotzen ditu:

1. ERRONKA - Parke ekipatu eta eraginkor baterako irtenbideak 
bilatzea. Parkearen eraginkortasunaren, berriztagarrien eta 
mantentze-lanen diagnostikoan oinarrituta garatu da, eraikin 
nagusien energia-auditoretzen bidez.

2. ERRONKA- Etxe osasungarri eta eroso baterako irtenbideak 
bilatzea, eta horiek eraikin nagusien irisgarritasun-diagnostikotik, 
energiaren erabilera-profiletik eta energia-pobreziaren egoeren 
azterketatik ondorioztatzen ditu.

3. ERRONKA- Kudeaketa-eredu baterako irtenbideak bilatzea, 
eta gaur egun eskaintzen den kudeaketa publikoaren eredua 
aztertzetik dator. Horretarako, kudeaketarako teknologia 
aurreratuen erabilerak dituen ahalmenak aztertzen dira.
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JARDUTEKO EREMUA

Eusko Jaurlaritzaren alokairuko etxebizitzen parke publikoak 234 eraikin 
ditu, hainbat titulartasun-ehunekokoak, eta 7.700 etxebizitza inguru. 13.600, 
Bizigune parkea kontuan hartuz gero.

ZERO Plana 136 eraikinetan oinarritzen da, zeinetan lidergoa eta 
erantzukizuna (kontserbazioari eta mantentze-lanei dagokienez) 
Alokabide/EJrena den, bai jabe bakar gisa, bai jabe nagusi gisa.

PROIEKTUAK ERAGILE PUBLIKO-
PRIBATUEKIN LANKIDETZAN

2018-2020 ZTBPren testuinguruan, guztira 49 ikerketa-proiektu ireki dira 
eragile publiko-pribatuekin lankidetzan; guztira, 1.288.016,87 € dira, 
1.325.000 €-ko guztizko aurrekontuarekiko. Horrek esan nahi du planaren 
betetze-maila % 97,2koa dela.

Planaren esparruan 2018an irekitako 49 proiektuetatik 36 itxita daude 
dagoeneko, eta espero da gainerako 13ak urtea amaitu baino lehen 
egotea itxita.

EPEAK

Parke publikoan aurreikusitako jarduketak 30 urteko epean gauzatuko 
dira, 2020 eta 2050 bitartean,  Zero Planean aurreikusitako helburuekin. 
Zenbatetsitako aurrekontu osoa 192.949.251 eurokoa da.

Edonola ere, ZTBPn jasotako proiektuen zati bat aurrera eramatea eta 
garatzea aurreikusi da, 2030era arte hartuko duen planaren (ZTBP 2020-
2030) beste deialdi baten bidez.
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ALOKAIRUKO PARKE PUBLIKOAREN IRISGARRITASUNA ETA BIRGAITZE ENERGETIKOAHEDAPEN OPERATIBOA

141

2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050

1. ERRONKA.
INGURUMENA.
PARKE
PUBLIKOA.

1.1. Efizientzia 175.774.767

 
 

 

31.370.713 30.457.066 29.404.801 29.416.525 30.325.600 27.263.400

1.2. Energia 
berriztagarriak eta 
autokontsumoa

1.1
PUNTUAN 
JASOTA

1.3. Mantentzea 
eta kontserbazioa

1.1
PUNTUAN 
JASOTA

2. ERRONKA.
OSASUNA ETA 
ONGIZATEA.
ERABILTZA-
ILEAK/
ETXEBIZITZAK.

2.1. Irisgarritasuna 7.457.075

 
 

 

4.319.671 864.100 298.500 640.500 213.000 242.000

2.2. Erosotasuna

“Alokairuko 
kudeaketa 
publikoaren 
helmugan” 
jasotako 
proposamena

           

2.3. Pobrezia 
energetikoa

1.506.607 753.304 753.304        

3. ERRONKA. 
KUDEAKETA 
PUBLIKO 
AURRERATUA.  
ALOKABIDE.

3.1. Laguntza 
energetikoa

50.000
 

 

 

50.000          

3.2. Digitalizazioa 7.236.948 2.209.200 1.838.400 1.198.400 604.800    

3.3. Erabiltzaileen 
gaineko eragina

721.400 103.612 155.905 145.291 106.631 112.766 101.762

192.949.251   38.806.500 34.068.775 31.046.992 30.768.456 30.651.366 27.607.162

ZERO PLANEKO INBERTSIOEN PLANIFIKAZIOA BOST URTEKA
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4.9.3. Parke Publikoa birgaitzea

Alokabidek kudeatutako parke publikoa 
birgaitzeko estrategia 2020-2025

Etxebizitza-parke publikoa birgaitzeko estrategiak, 
ZERO Planaren barruan dagoenak, AlokabideK 
kudeatutako eraikin publikoen zerrendari buruz 
aztertutako neurri batzuk ezartzea dakar. Neurri 
horien xedea da ingurumen-, osasun- eta 
erabiltzaileen asebetetze-baldintzak hobetuko 
dituzten eraginkortasun-, osasun- eta kudeaketa-
erronka batzuk lortzea.

Estrategia hori 30 urtera hedatzen da, eta helburua 
da alokairuko parke publikoa deskarbonizatzea, 
atmosferara egiten diren isurketak zerora murrizteko.

Arrazoizko aplikagarritasun-estrategia batean 
murgiltzeko, honako hauek aztertu behar dira: 
eraikin bakoitzean zer irtenbide aplikatu behar 
diren, nola abiaraziko diren eta zenbateko 
kostatua izango duten. Horretarako, ZERO Planak 
abiarazitako ikerketa-ildoek kasu bakoitzean hartu 
beharreko neurriak aztertu eta zehaztu dituzte.

Zehatzago, 2020-2025 lehenengo bosturtekoan 
sakonduko dugu, aurreikusitako jarduerak 
aurkezteko:

KODEA
ERAIKINAREN 
DESKRIBAPENA

ETXE-
BIZITZA-
KOPURUA

ALOKAIRUKO
ETXEBIZITZA

KOPURUA

LEHEN-
TASUNA

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

GOB-B007 EL BURGO 48 
SANTURTZI 48 24 2.132 1.636.800,00        

GOB-B043 ORTUELLA 8
Geltokia 8 7 2.125 658.293,68        

GOB-G045 ITURRITXO 9 12 8 2.109 1.179.630,12        

GOB-A010 AMURRIO 21 
Bañuetaibar 21 21 2.105 2.242.395,12        

GOB-B017
TRAPAGARAN 
13 Bº ZABALLA
AUZOA

13 13 2.087 443.300,00        

GOB-B034 BASAURI 80 
Solabarria 80 56 2.071   2.728.000,00      

GOB-B018 PLENTZIA 20 
Kuartel-etxea 20 20 2.053   682.000,00      

GOB-B024 SESTAO 35
TXABARRI 35 22 2.053   1.193.500,00      

ALO-A002 228 IBAIONDO 228 228 2.035     7.774.800,00    

ALO-B002 LARREAGA
BURU 84 84 84 2.035   658.293,68      

ALO-B007 ARBOLEDA 15 15 15 2.005   511.500,00      

GOB-B014
PORTUGALETE 
66 Errepelega 
(58)

66 58 2.000       2.250.600,00  

GOB-A014

GASTEIZ 99 
Urbasako 
mendiak-
Orreaga

99 99 1.932       3.375.900,00  

GOB-B044 ARRIGORRIAGA 
73 ABUSU 73 48 1.932         2.489.300,00

GOB-G014 DONOSTIA 
104 ATOTXA 104 104 1.932         3.546.400,00

1. 
ERRONKA 6.160.418,92 5.773.293,68 7.774.800,00 5.626.500,00 6.035.700,00

INBERTSIOEN AURREIKUSPENA  
ZERO PLANAREN LEHEN BOST URTEAK

2. 
ERRONKA 923.900,00 984.125,00 1.037.300,00 914.100,00 1.213.550,00

38.806.500 €

3. 
ERRONKA 736.708,74 499.251,56 479.802,64 188.449,80 458.599,58

7.821.027,66 7.256.670,24 9.291.902,64 6.729.049,80 7.707.849,58
142

Lehen bost urteak zehatzago sakonduko ditugu, lehentasun-eskalan puntuazio altuena duten eraikinetan 
garatzekoak diren jarduerak aurkezte aldera.

ZERO PLANEKO INBERTSIOEN PLANIFIKAZIOA BOST URTEKA
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2020. urteari begira, maiatzean hasi ziren 
GOB-G045 Iturritxo 9 sustapena birgaitzeko obrak. 
Honako ezaugarri hauek ditu:

ALOKAIRUKO PARKE PUBLIKOAREN IRISGARRITASUNA ETA BIRGAITZE ENERGETIKOA

120

HEDAPEN OPERATIBOA

GOB-G31A
INTXAURRONDO 125 - GIPUZKOA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Laua. Arazoak eduki ditu (filtrazioak). Konponduta.

FATXADA: Arazo handirik gabe.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: AuKu sistemarik gabeko berokuntza 
zentralizatua. LEAKO sistema. Elektrizitatea tentsio ertainean jasotzen du, 
gero etxebizitzatan eta berokuntza-sistemetan banatzen du (bero-ponpa, 
geotermian babestua). Erresistentzia lagungarria jarri behar izan zen.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Geotermia eta fotovoltaikoa 
martxan daude eta teilatuan ez dago leku gehiagorik

IGOGAILUA: Arau-hauste arinak dei-mekanismoetan. Ukimenezko 
zoladura-falta edo eskubanden jarraitutasun-eza.

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: Ibilgarritasunean eragiten ez duten zehaztasunak.

ERAIKIN KOPURUA: 1 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 1

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

Pobrezia energetikoko egoeretako arreta, e-lagun 
proiektua, igogailuko kabinen egokitzapena, linolio 
irristagaitzezko zoladura, atarien egokitzapena 
irisgarritasun aldetik, luminaria sentsorizatuak 
atarian, solairuetako eskailera-buruetan eta 
eskaileretan, bideo-atezain irisgarria, mekanismo 
irisgarri eta seinaleztatuak, eraikinen seinaleak - 
seinaleztapen-plakak, atariko hegalkinaren azpian 
bastoi bidez antzeman daitekeen elementua.

Parke publikoaren digitalizazioa, AuKu sistemaren 
ezarpena, prestakuntza erabiltzaileei instalazio 
energetikoaren erabileraren gainean, teknologiaren 
ezarpena (ordenagailu bidezko mantentze-kudeaketa).

4.262.500 €

23.650 €

223.955 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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3

2011

GOB-G045
ITURRITXO 9 - GIPUZKOA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Ez du sistema 
berriztagarririk eta EZ du lekurik teilatuan.

IGOGAILUA: Ez dauka

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: Ate nagusiaren orriaren zabalera 90 cm baino 
gutxiagokoa da. Atarirako sarbide nagusian desnibelen bat dago.

OHARRAK: Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen 
estrategikoaren barruan igogailua instalatzea aurreikusten da.

ERAIKIN KOPURUA: 1 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 2

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

Pobrezia energetikoko egoeretako arreta, e-lagun 
proiektua, igogailuko kabinen egokitzapena, linolio 
irristagaitzezko zoladura, atarien egokitzapena 
irisgarritasun aldetik, igeltserotza-obra txikia zoruan, 
luminaria sentsorizatuak atarian, solairuetako 
eskailera-buruetan eta eskaileretan, bideo-atezain 
irisgarria, mekanismo irisgarri eta seinaleztatuak, 
eraikinen seinaleak - seinaleztapen-plakak, 
atariko hegalkinaren azpian bastoi bidez antzeman 
daitekeen elementua.

Parke publikoaren digitalizazioa, erabiltzaileei 
prestakuntza instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa).

1.179.630 €

35.993 €

7.907 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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GOB-B043
ORTUELLA 8 - BIZKAIA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Sistema indibiduala guztiz elektrikoa: 
berokuntza indibiduala, erradiadore elektrikoak eta EUB termo elektrikoak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Ez du sistema 
berriztagarririk eta EZ du lekurik teilatuan.

IGOGAILUA: Ez dauka

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: 1-2 koskako desnibela eraikinerako 
sarreran. Ate nagusiaren orriaren zabalera 80 cm baino gutxiagokoa 
da. Ibilbide nagusiak 150 zentimetrotik beherakoak dira.

OHARRAK: Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen 
estrategikoaren barruan igogailua instalatzea aurreikusten da.

ERAIKIN KOPURUA: 1 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 1

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

Pobrezia energetikoko egoeretako arreta, e-lagun 
proiektua.

Parke publikoaren digitalizazioa, erabiltzaileei 
prestakuntza instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa).

658.294 €

368 €

7.369 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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GOB-B039
ZARATAMO 18 - BIZKAIA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Ez du kontserbazio-arazo handirik.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Ez du sistema 
berriztagarririk eta EZ du lekurik teilatuan.

IGOGAILUA: Ez dauka

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: Eraikinera sartzeko 2 
koska baino gehiagoko desnibela dago.

OHARRAK: Igogailuak jartzeko arazoak: lehentasuna 
altua litzatekeen arren, kostua oso altua da.

ERAIKIN KOPURUA: 1 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 6

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

Pobrezia energetikoko egoeretako arreta, e-lagun 
proiektua, eskubanda bikoitza arrapalan edo 
eskaileran, luminaria sentsorizatuak atarian, 
solairuetako eskailera-buruetan eta eskaileretan, 
mekanismo irisgarri eta seinaleztatuak.

Parke publikoaren digitalizazioa, erabiltzaileei 
prestakuntza instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa).

613.800 €

108.818 €

8.956 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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GOB-A012
ABETXUKO 7 - ARABA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Inklinatua. Arazo handirik gabe.

FATXADA: Ez du kontserbazio-arazo handirik.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Ez du sistema 
berriztagarririk eta BADU lekua teilatuan.

IGOGAILUA: Ez dauka

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: 1-2 koskako desnibela eraikinerako 
sarreran. Ate nagusiaren orriaren zabalera 80 cm baino gutxiagokoa 
da. Ibilbide nagusiak 150 zentimetrotik beherakoak dira.

OHARRAK: Ez da igogailua jarri behar, hura jartzeko arazoak baitaude: 2 solairuko 
bi etxebizitza-bloke erantsi (ez dago ataririk). Fatxadaren bat oraintsu margotu da.

ERAIKIN KOPURUA: 7 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 7

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

E-Lagun proiektua.

Parke publikoaren digitalizazioa, erabiltzaileei 
prestakuntza instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa).

238.700 €

368 €

7.259 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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GOB-A010
AMURRIO 21 - ARABA

Etxebizitza Kop.

Erronka Diagnostiko KostuaEsku-hartze mota

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: EUBrako 3 eguzki-biltzaile eta 
500 litroko metagailu bat aurreikusten dira eraikin bakoitzean.

IGOGAILUA: Ez dauka

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko 
altua. Pobrezia energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: 1-2 koskako desnibela eraikinerako 
sarreran. Ate nagusiaren orriaren zabalera 80 cm baino gutxiagokoa 
da. Ibilbide nagusiak 150 zentimetrotik beherakoak dira.

OHARRAK: Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen estrategikoaren barruan 
igogailuak jartzea aurreikusten da, baina ez fotovoltaikoa. Galdara indibidual 
guztiak aldatu dira, kondentsazioko horma-galdara jarrita horien ordez.

ERAIKIN KOPURUA: 3 ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 3

Eraikuntza-Urtea

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, bero-ponpa 
eta fotovoltaikoa.

E-Lagun proiektua, igogailuaren instalazioa, linolio 
irristagaitzezko zoladura, atarien egokitzapena 
irisgarritasun aldetik, igeltserotza-obra txikia zoruan, 
luminaria sentsorizatuak atarian, solairuetako 
eskailera-buruetan eta eskaileretan, bideo-atezain 
irisgarria, mekanismo irisgarri eta seinaleztatuak, 
eraikinen seinaleak - seinaleztapen-plakak, 
atariko hegalkinaren azpian bastoi bidez antzeman 
daitekeen elementua.

Parke publikoaren digitalizazioa, erabiltzaileei 
prestakuntza instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa).

2.242.395 €

115.093 €

10.163 €

Alokairuko Etxeb. Kop.
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Aurreikuspenen arabera, 2021ean, GOB-B043 Ortuella eta GOB-A010 Amurrio 
sustapenen birgaitzeek aurrera jarraituko dute, dagoeneko onartuta dauden 
eraikuntza-proiektuak baitituzte:
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4.9.4. Pobrezia energetikoa eta E-Lagun proiektua
Pobrezia energetikoa da etxe batek bere oinarrizko beharrizanak betetzeko 
gutxieneko energia-zerbitzu kopuru bat asetzeko duen ezintasuna, hala 
nola etxebizitza osasunerako egokiak diren klimatizazio baldintzetan 
mantentzea (18-21 ºC neguan eta 25ºC udan, OMEren irizpideen arabera).

Familia batzuentzat oso zaila da energia-erosotasuna bermatzea, baliabide 
ekonomiko urriak eta energiaren prezio altuak direla eta.

Alokabidek, aurreordainketako instalazioak dituzten eraikinen abantailak 
baliatuta (autokudeaketa energetikoa), 2019-20 neguan, beste gizarte-
eremu batzuek artatu gabeko benetako kalteberatasun egoeran zeuden 
70 familiarekin lan egin du. Beraz, berokuntzan eta ur beroan gutxieneko 
erosotasuna bermatu diegu urteko hilabeterik hotzenetan, hau da, 
abendutik otsailera bitartean. Familia bakoitzeko kostua 83,53 €-koa 
izan da hileko, berokuntza eta ur beroa barne, eta Alokabidek oso-osorik 
hartu du bere gain. 2020-2021 negurako aurtengo kanpaina arlo horretan 
beharra duten 100 familientzat aurreikusita dago, eta aurreko kanpainetan 
baino hilabete gehiagoz luzatuko da: hau da, 4 hilabete izango dira.

Bestalde, Alokabidek proiektu pilotu bat jarri zuen abian 2019ko irailean, 
Alokabidek kudeatzen dituen etxebizitzen erabiltzaile diren familiei 
energiarekin (argia eta gasa) lotutako erabakiak hartzen laguntzeko, 
tarifarik onenak bermatzeko, gehiegikeriak saihesteko eta baliabideak 
optimizatzeko.

Proiektu pilotua 2020an abiaraziko da Alokabidek kudeatutako 1.000 
etxetan, eta ahalduntze-mailak bultzatzera bideratutako hainbat ekintza 
ekarriko ditu:

• Maizterraren energia-eskuliburu bat egin da, eta, bertan, familiek 
etxean energiarekin lotuta gerta daitekeen guztia ezagutzeko 
behar duten informazio guztia jaso da.

• Familiei zuzenean etxebizitzetan laguntzen dien “laguntzaile 
energetikoaren” irudia sartu da.

• Prestakuntza- eta protokolo-ekintzak gauzatu dira, familiekin 
harreman zuzena duten Alokabideko langileek oinarrizko 
informazio erabilgarria hauteman eta eman dezaten.

Aldi berean, familia guztiek energia-arloko informazio garrantzitsua eskuratu 
ahal izango dute plataforma mugikorren bidez, eta energia-bonu sozialen 
eraginkortasuna eta erabilera sustatzeko sentsibilizazio ekintzak egingo dira.
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ESKER ONA

2019. urtea eta bereziki 2020a ezohikoak izan dira.

Imajinatu ere egiten ez genituen inguruneek eta egoerak 
gure gizartearen erdigune izan dira, eta, ondorioz, gure ad-
ministrazio publikoena eta gure enpresena.

Malgutasunak, bokazioak, ikaskuntzak eta, inoiz baino ge-
hiago, egokitzapenak balio izan digute egoera kritiko bat 
arintzeko aparteko ahalegina egin behar izan duten herri-
tarrei eman dizkiegun zerbitzuei eusten eta are gehiago za-
baltzen jarraitzeko.

Garai zail honetan jaso dugun laguntza, ulermen eta pa-
zientzia guztiarengatik, gu hobetzen jarraitzeagatik, gu kon-
tuan hartzeagatik,

Mila esker
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