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ALOKABIDE Eusko Jaurlaritzaren sozietate publiko instrumentala da, eta zerbitzuak ematen ditu 
behar duten kolektiboen etxebizitza-beharrak estaltzen direla bermatzeko, arrazoizko alokairuen 
bidez (errentamendua eta prestazioak), bizigarritasun-baldintzak, bizikidetza, jasangarritasuna eta 
digitalizazioa hobetuz, berrikuntzaren bidez.  
 
EAEn etxebizitza-politika publikoa garatu eta egikaritzeko funtsezko eragile izan nahi dugu, 
Etxebizitzaren Gida Plana betetzen laguntzeko, produktu eta zerbitzuen zorro egoki bat ezarri eta 
finkatu ondoren, baita Europa mailan erreferente bihurtzeko ere. 
 
Horretarako, ALOKABIDEKO Zuzendaritzak lidergoa eta konpromisoa erakutsi ditu:  
 

• Aplikagarriak diren lege-baldintza, arau eta ereduak betez. 

• Gure kultura balio korporatibo sendoetan oinarrituz. 

• Gure estrategia jasangarritasunaren prismatik garatuz, ekarpen aktiboak eginez gure 

inguruaren gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-hobekuntzan. 

• Orientazio argiarekin gure interes-taldeen asebetetzera; horretarako, balio-ekarpen 

arduratsu eta orekatua bilatzen dugu modu efizientean. Haiekin legaltasunaren, 

gardentasunaren eta konfiantzaren printzipioetan oinarritutako harremana dugu, gure 

izaera publikoari lotuta daudenak. 

• Kudeaketa aurreratuaren elementuak jorratuz helburuak finkatzearen, etengabeko 

hobekuntzaren, ikaskuntzaren eta berrikuntzaren bidez. 

• Ingurumena babestuz, kutsaduraren prebentzioa barne, eta behar bezala kudeatuz gure 

jardueretan sortutako hondakinak. 

• Gure langileen eta haien ordezkarien parte-hartze eta kontsulta aktiboa sustatuz. 

• Lan-baldintza seguru eta osasuntsuak emanez, lesioak eta osasunaren kalteak ekiditeko, 

arriskuak deuseztatuz eta lan-arriskuak murriztuz. 

 
 

Gure kudeaketa-filosofia politika eta planen multzo koherente batean zehazten da, eta haien bidez 
egunero egiten duguna eta hori egiteko modua hobetzea bilatzen dugu, etengabeko 
hobekuntzaren eta jardunbide egokien bilaketa eta ezarpenaren aldeko apustua eginez. 
Horretarako, erreferentzia gisa hartzen dugu kudeaketa aurreratuaren eredua, aukera ematen 
diguna gure estrategia hedatzeko prozesuen bidez, PDCA ziklo bat sortuz plangintzarekin, 
egikaritzearekin, jarraipenarekin eta berrikuspenarekin, gure hobekuntzarako motor gisa. 
 
Hori lortzeko, Zuzendaritzaren arabera, beharrezkoa da enpresa osatzen dugun pertsonon 
ahalegina eta inplikazioa, taldearen garapen humano eta profesionala sustatuz, berdintasunean 
oinarritutako lan-giro positiboan eta kultura korporatibo solido eta komuna partekatuz. 
 
Hori jasota gelditu dadin, Kudeaketa Korporatiboaren Politika Integratu honetan adierazitako 
konpromisoak publiko egiten ditugu. 
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