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Sarrera



Dokumentu honek Alokabidek 
2021-2024 aldirako duen 
estrategiaren diagnosi- eta 
formulazio-lana jasotzen du.

Esparru estrategikoak Alokabideren 
hurrengo 3 urteetarako 
jarduera-lehentasunak jasotzen ditu, 
2021-2023 EGParen arkitekturarekin 
lerrokatutako sekuentzia logiko batean 
adierazita, eta honako hedapen-egitura 
honekin osatuta:

Ardatz 
Estrategikoak Estrategiak

Ildo eta 
Ekintza 

Estrategikoak
Lan-eremuak Proiektuak

Sarrera

2021-2024 Marko Estrategiko eta Operatiboa / 04



Metodologia eta 
plangintza



Alokabideren 2021-2024 Marko Estrategiko eta Operatiboa 
lantzeak honako lan-sekuentzia honi jarraitu dio:

Diagnostiko
estrategikoa

Kickoff
proyecto

1.Fasea0.Fasea 2.Fasea 3.Fasea

Profil
operatiboa

Aurreko ziklo 
estrategikoaren azterketa 
eta abiapuntuko posizioa.
Ingurunearen ekosistema 
eta aldagaiak aztertzea + 
erreferentziazko esparru 
estrategikoa eta 
stakeholder-ak.
Arrisku estrategikoen eta 
agertokien azterketa.
Ondorio estrategikoak eta 
garapen-bektoreak.

Erreferentziako
profil estrategikoa

Eztabaida estrategikoak.
Etorkizuneko 
posizionamendua: 
Xedea, Ikuspegia, 
Balioak eta/edo 
Portaerak.
Estrategia eta 
Etorkizuneko Eredua
Roadmap - Ibilbide-orria

Esparru 
operatiboaren 
definizioa.
Aginte-panel 
integrala.

Plan 
Estrategikoaren 
kontrastea, 
onarpena eta 
komunikazioa

Metodologia eta plangintza
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Interes taldeak



Interes 
taldeak 
Alokabide

komunikabideak

Etxebizitza hornitzen duten 
erakundeak

Zerbitzuak/hornidurak eta 
obrak

Erakunde aliatuak, laguntzaileak 
eta elkarteak

Laguntza/prestazio 
ekonomikoraren eskatzailea

Laguntzak jasotzen dituzten bezeroek

Akziodunak/Administrazio kontseilua

Pertsonak

Gizartea, oro har

Komunitateak

Bezero jabeak

Etxebizitza-eskatzailea
(eskatzailea/esleipenduna eta erakunde/erakunde eskatzailea)

Bezeroak-Maizterrak

Interes taldeak
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Xedea, Ikuspegia 
eta Balioak



Xedea 

Alokairu eskuragarriaren bidez (errentamendua eta prestazioak), berrikuntzaren 
bidez bizigarritasun-, bizikidetza-, jasangarritasun- eta digitalizazio-baldintzak 
hobetuz eta Etxebizitzaren Gida Plana deskribatutako helburuei erantzunez, 
behar dituzten kolektiboen etxebizitza-beharrak betetzen direla bermatzeko 
zerbitzuak eskaintzea.

Ikuspegia

Etxebizitza-politika publikoa garatzeko eta gauzatzeko funtsezko eragile izatea 
EAEn, 2021-2023 Etxebizitzaren Gida Plana betetzen lagunduz, Europa mailan 
erreferente gisa kokatuko gaituen produktu- eta zerbitzu-zorro egokia ezarri eta 
finkatu ondoren.

Xedea, Ikuspegia eta Balioak
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Balioak

Alokabidek bat egiten du 2021-2023 EGPk ezartzen dituen balio eta printzipioekin, eta 
"digitalizazioa" kontzeptua gehitzen zaio faktore guztiei.

Pertsonak

• Pertsonak erreferente estrategiko gisa
• Alokairuen kultura eta euskal 

gizartearen bizimodu berriak
• Aniztasuna eta tolerantzia 
• Kohesio soziala
• Pobrezia energetikoaren aurka 

borrokatzea
• Behar adinako finantzaketa
• Fiskalitate progresiboa

Parke eraikia

• Birgaitze integralaren kultura 
• Kalitatea, berrikuntza eta iraunkortasuna 

(eraginkortasun energetikoa, ekonomioa 
zirkularra eta karbono-aztarna)

• Irisgarritasun unibertsala eta 
bizigarrintasuna (barnekoa eta kanpokoa)

• Industralizazioa eta digitalizazio sektoriala
Enpleguaren kalitatea eta lanbide 

kualifikazioa

Gobernantza

• Etxebizitza babestuetan inbertitzea, 
herri-azpiegitura estrategiko gisa

• Zerbitzu publikoa eta lidergoa
• Sinplifikazio eta arintasun administratiboa
• Digitalizazioa
• Gardentasuna, parte-hartzea eta 

etengabeko ebaluazioa
• Lankidetza publiko-pribatua
• Genero-ikuspegia

Xedea, Ikuspegia eta Balioak
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2021-2024
Formulazio
Estrategikoa



3 ardatz estrategiko

15 estrategia

28 ildo /ekintza estrategiko

Aginte panela
jarraipen estrategikoa

Alokabideren formulazio estrategikoa
2021-2024 aldirako

2021-2024 Formulazio Estrategikoa
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1. ARDATXA. Alokairu eskuragarria sustatzea

1.1. Alokairuan soilik dauden babes publikoko etxebizitzen parkea 
handitzea, Etxebizitzari buruzko Legea betez, 2021-2023 EPPan 
jasotakoaren arabera (EGP 1.1./1.1.1.)

 

1.2. Etxebizitza eskuragarria (etxebizitzarako eskubide subjektiboa eta 
prestazioak kudeatzeko etapa berria) bermatzeko baliabideen eta 
prestazioen sistema garatzea (EGP 1.2./1.2.1.)

1.3. Alokairu-erregimenean dauden gazteen emantzipazioa bultzatzea. 
(EGP 1.2.2.) 

1.4. Etxebizitza-premia berezia duten kolektiboei arreta emateko ekintzak 
(etxegabetzeak, genero-indarkeria, etxerik gabeko indarkeria, 
gizarteratzea), Alokabideren ekintzak eta hirugarren sektorearekiko 
lankidetza barne hartuta. (EGP 1.2.3.)

 

1.5. Hutsik dauden etxebizitza libreak alokairu babestura mugiaraztea. 
(EGP 1.3./1.3.1.)

 

1.6. Jenderik gabeko etxebizitzen arloko arau- eta lankidetza-esparru 
instituzionala garatzea. (EGP 1.3.3.)

Estrategiak Ildo eta ekintza estrategikoak

2021-2024 Formulazio Estrategikoa

1.1.1. Errentamendu babesturako etxebizitzak erostea.
1.1.2. Alokairu babestua sustatzea despopulazioak eragindako inguruneetan eta landa-inguruneetan.
1.1.3. Erakunde publiko eta pribatuentzako laguntzak sustatzea, alokairu babestuko etxebizitzak sustatzeko. 

Alokairu programa.

1.2.1. Alokairua ordaintzeko laguntza guztien kudeaketa koordinatua diseinatzea: Lanbidek kudeatutako EPOtik 
Etxebizitzak kudeatutako EPEra aldatzea.

1.3.1. Gaztelagun programa indartzea eta zabaltzea.
1.3.2. Gazteek etxebizitza babestua eskuratzeko aukera indartzeko ekintzak.

1.4.1. Etxebizitza-premia berezia duten kolektiboentzako esleipen-kupoak: familia ugariak, banandutako edo 
dibortziatutako pertsonak, guraso bakarreko pertsonak, genero-indarkeria, bazterketa-arriskuko taldeak, 
etab.

1.4.2. Bizitegi-bazterketaren aurkako borrokako kaleratze judizialen aurreko jarduketak.
1.4.3.VHirugarren Sektorea lagunarteko etxebizitza sozialen sare baten garapenean sartzea (errefuxiatuak, 

Housing First, genero-indarkeria, zahartzea, gizarteratzea).

1.5.1. Bizigune programari bultzada berria ematea, jenderik gabeko etxebizitzak identifikatu eta mobilizatzeko 
lankidetza-sistemak ezarriz, informazio publikoko jarduerak bultzatuz (hitzarmenak udalekin, 
finantza-erakundeekin eta beste edukitzaile handi batzuekin).

1.5.2. ASAP programa.

1.6.1. Udalekin hitzarmenak, jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko eta Bizigune Programan sartzeko.



2. ARDATXA. Bizitegi-eraikinen parkearen eta 
hiri-berrikuntzako eremuen gaineko jarduketak

Estrategiak Ildo eta ekintza estrategikoak

2.1. Etxebizitza-parke publikoa mantentzeko eta birgaitzeko lanak 
bultzatzea. (EGP 2.1.2.)

 

2.2. Irisgarritasun unibertsala sustatzea. (EGP 2.1.3.)

 
2.3. Eraikuntzan eta birgaitzean kalitatea, berrikuntza eta iraunkortasuna 

sustatzea, arkitektura eta diseinua sendotuz, eraikuntza- eta 
birgaitze-prozesuetan kalitate-politika baten zeharkako ardatz gisa. 
(2.2./2.2.1. EGP)

2.4. Ikerketa + berrikuntza + iraunkortasuna sustatzea eraikuntza 
publikoan. (2.2./2.2.2. EGP)

 

2.5. Enpresa-sarea eta balio erantsia sortzeko potentziala indartzea. (EGP 
2.3./2.3.1.)

2.6. Birgaitzea dinamizatzea BHSen, etxebizitza-sozietate publikoen eta 
inplikatutako eragile guztien bidez. (EGP 2.4./2.4.1.)

2.1.1. Eusko Jaurlaritzaren parke publikoa modu eraginkorrean birgaitzeko Zero Plana indartzea.
2.1.2. Parke babestuan pobrezia energetikoari aurre egiteko proiektu pilotuak: e-lagun proiektua.

2.2.1. Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia: lehen Ekintza Plana garatzea.
2.2.2. Irisgarritasun unibertsala bermatzeko jarduerak bultzatzea eta modu positiboan diskriminatzea.

2.3.1. Etxebizitza publikoen sustapenetarako arkitektura-zerbitzuak kontratatzeko eta lizitatzeko baldintzak 
etengabe hobetzen jarraitzea.

2.4.1. EHUko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoarekin (ETSA) lankidetza sendotzea, ikerketa eta berrikuntzarako.
2.4.2. Ekonomia zirkularra sustatzea.

2.5.1. Eraikuntzako eta birgaitzeko eraikuntza-prozesuen industrializazioa sustatzea, ikerketa, berrikuntza, 
prestakuntza eta aplikazio operatiboko ekimen zehatzen bidez

2.6.1. Erakunde arteko koordinazioa, birgaitzearen arloan herritarrei arreta emateko baliabideak indartzeko.
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3. ARDATXA. Gobernantza- eta koordinazio-sistemak

3.1. Gobernantza- eta jarraipen-sistemetan parte hartu eta garatzea. (EGP 
3.1./3.1.1.)

 

 

 

 

3.2. Zerga-arloko koordinazioa sustatzea eta EBko funtsak erakartzeko 
finantza-tresna berriak bultzatzea, babes publikoko egoitza-sistema 
garatzeko. (EGP 3.2./3.2.1.)

3.3. Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuekin koordinatzea 
hiri-berroneratzearen eta energia-eraginkortasunaren arloan, bai eta 
Espainiako Gobernuarekin ere. (EGP 3.3./3.3.1.)

3.1.1. Etxebizitza Sailarekin eta Visesarekin lankidetza estuan aritzea, EPPa ezartzeko eta sare, foro eta 
lan-mahai sektorialetan parte hartzeko.

3.1.2. Alokabide sozietate publiko eraginkor, berritzaile eta sendo gisa garatzea.
3.1.3. Bezeroak (jabeak eta maizterrak) - Zerbitzu eta kanal berriak, alderdi soziala, komunikazioa eta 

digitalizazioa barne (Alokabidek kudeatzen duen etxebizitza-parkearen kudeaketan alderdi soziala 
sustatzen jarraitzea, berankortasuna/ez-ordaintzeak murrizteko eta bake soziala hobetzeko).

3.1.4. Alokabidek gizarteari egiten dion ekarpena balioestea eta komunikazioa hobetzea.
3.1.5. Gaituta, Alokabiderekin konprometituta eta behar bezala koordinatuta dauden pertsonen kopuru 

nahikoa izatea.

3.2.1. Europako aparteko NGEU funtsak biltzea, kudeatzea eta gauzatzea.

3.3.1. Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuekin koordinatzea hiri-berroneratzearen eta 
energia-eraginkortasunaren arloan, bai eta Espainiako Gobernuarekin ere.

Estrategiak Ildo eta ekintza estrategikoak
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Ildo eta ekintza estrategikoak

1.1.1. Errentamendu babesturako etxebizitzak erostea.

1.1.2. Alokairu babestua sustatzea despopulazioak eragindako 
inguruneetan eta landa-inguruneetan.

1.1.3. Erakunde publiko eta pribatuentzako laguntzak sustatzea, 
alokairu babestuko etxebizitzak sustatzeko. Alokairu programa.

1.2.1. Alokairua ordaintzeko laguntza guztien kudeaketa koordinatua 
diseinatzea: Lanbidek kudeatutako PCVtik Etxebizitzak 
kudeatutako PEVra aldatzea.

1.3.1. Gaztelagun programa indartzea eta zabaltzea.

1.3.2. Gazteek etxebizitza babestua eskuratzeko aukera indartzeko 
ekintzak.

1.4.1. Etxebizitza-premia berezia duten kolektiboentzako 
esleipen-kupoak: familia ugariak, bananduak edo 
dibortziatuak, guraso bakarrekoak, genero-indarkeria, 
bazterketa-arriskuko taldeak, etab.

1.4.2. Bizitegi-bazterketaren aurkako borrokako kaleratze judizialen 
aurreko jarduketak.

1.4.3. Hirugarren Sektorea lagunarteko etxebizitza sozialen sare 
baten garapenean sartzea (errefuxiatuak, Housing First, 
genero-indarkeria, zahartzea, gizarteratzea).

1.5.1. Bizigune programari bultzada berria ematea, jenderik gabeko 
etxebizitzak identifikatu eta mobilizatzeko lankidetza-sistemak 
ezarriz, informazio publikoko jarduerak bultzatuz (hitzarmenak 
udalekin, finantza-erakundeekin eta beste edukitzaile handi 
batzuekin).

1.5.2. ASAP programa.

1.6.1. Udalekin hitzarmenak, jenderik gabeko etxebizitzak 
mobilizatzeko eta Bizigune Programan sartzeko.

2.1.1. Eusko Jaurlaritzaren parke publikoa modu eraginkorrean 
birgaitzeko Zero Plana indartzea.

2.1.2. Parke babestuan pobrezia energetikoari aurre egiteko proiektu 
pilotuak: e-lagun proiektua.

2.2.1. Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia: lehen Ekintza Plana 
garatzea.

2.2.2. Irisgarritasun unibertsala bermatzeko jarduerak bultzatzea eta 
modu positiboan diskriminatzea.

Altua Ertaina Baxua
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Ildo eta ekintza estrategikoak

Formulación estratégica 2021-2024

2.3.1. Etxebizitza publikoen sustapenetarako arkitektura-zerbitzuak 
kontratatzeko eta lizitatzeko baldintzak etengabe hobetzen 
jarraitzea.

2.4.1. EHUko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoarekin (ETSA) lankidetza 
sendotzea, ikerketa eta berrikuntzarako.

2.4.2. Ekonomia zirkularra sustatzea.

2.5.1. Eraikuntzako eta birgaitzeko eraikuntza-prozesuen 
industrializazioa sustatzea, ikerketa, berrikuntza, prestakuntza 
eta aplikazio operatiboko ekimen zehatzen bidez

2.6.1. Erakunde arteko koordinazioa, birgaitzearen arloan herritarrei 
arreta emateko baliabideak indartzeko.

3.1.1. Etxebizitza Sailarekin eta Visesarekin lankidetza estuan aritzea, 
EPPa ezartzeko eta sare, foro eta lan-mahai sektorialetan parte 
hartzeko.

3.1.2. Alokabide sozietate publiko eraginkor, berritzaile eta sendo gisa 
garatzea.

3.1.3. Bezeroak (jabeak eta maizterrak) - Zerbitzu eta kanal berriak, 
alderdi soziala, komunikazioa eta digitalizazioa barne 
(Alokabidek kudeatzen duen etxebizitza-parkearen kudeaketan 
alderdi soziala sustatzen jarraitzea, 
berankortasuna/ez-ordaintzeak murrizteko eta bake soziala 
hobetzeko).

3.1.4. Alokabidek gizarteari egiten dion ekarpena balioestea eta 
komunikazioa hobetzea.

3.1.5. Gaituta, Alokabiderekin konprometituta eta behar bezala 
koordinatuta dauden pertsonen kopuru nahikoa izatea.

3.2.1. Europako aparteko NGEU funtsak biltzea, kudeatzea eta 
gauzatzea.

3.1.3.  Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuekin koordinatzea 
hiri-berroneratzearen eta energia-eraginkortasunaren arloan, 
bai eta Espainiako Gobernuarekin ere.
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