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Nazioarteko Diziplinarteko Biltzarra. Hiri-elkartasuna. Jana eta etxebizitza duina 
izateko eskubidea 

Egun on, guztioi.  

Hiri Elkartasunari buruzko Nazioarteko Biltzarraren gaurko jardunaldiari hasiera emango 
diogu Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako sailaren gai nagusietako batekin: 
bizitoki-baliabideen probetxuarekin, hain zuzen. 

Begi-bistakoa da elikagaiak zein etxebizitzak, baliabide direnez, elkartasunez eta gizarte 
erantzukidetasunez kudeatu behar direla, banatzean eta zorrotz eta kontu handiz jokatuz; 
hobekuntza jarraituak, hemen, ez du zalantzarik onartzen.   

Historikoki, Euskadin egin den etxebizitza-politika publikoaren helburua izan da 
etxebizitzaren merkatuaren distortsio handiak zuzentzea eta hari erantzutea, hartara 
etxebizitza babestu berriak sustatzen eta eraikitzen inplikatuta. 

Haatik, egoera ekonomiko eta sozialak zeharo aldatu du etxebizitzako politika publikoaren 
paradigma, eta haren edukia nabarmen soziala da gaur egun, ongizate sozialeko politikarekin 
lotua delarik. 

Babes sozialeko oso sistema sendoa dauka Euskadik; hori horrela, nahiz eta eskura 
ditugun baliabideak beti diren urriak, gure Erkidegoko etxebizitzako batez besteko gastua 
oraindik ere beste autonomia-erkidegoetako gastuaren nabarmen gainetik dago. Eta EB27ko 
babes sozialeko per capita gastuaren gainetik ere badago.   

Etengabeak dira Etxebizitzako sailburuordetzaren erantzukizuna eta konpromisoa, eta, beti 
bezala, herritarren beharretatik oso hurkoa. 

2013-2016 aldirako Etxebizitzako Plan Zuzendari berriak krisi ekonomiko-finantzarioaren 
ondoren azaldu diren aldaketekiko abegikorra izan da, eta euskal gizarteak helarazi dizkigun 
ehunka proposamenak islatu ditu. 

Beraz, badugu jarduteko tresna garrantzitsu bat guztion artean prestatua eta, hasteko, 
alokairuko politika publikoen aldeko tresna nahitaez izan behar duena; hurrena, gizatalde 
lehenetsiek etxebizitza izatea laguntzeko balio behar duena, eta, azkenik, dauden baliabide 
murritzak gizartearen beharrizan berrietara bideratzeko.  

Euskadi, gainera, zeharo murgilduta dago Euskadiko Etxebizitzari buruzko lege berriaren 
legebiltzarreko eztabaida eta negoziazioan. Euskadiko etxebizitza-politika bultzatzen 
jarraitzeko ezinbestean behar dugun arau-esparrua emango digu lege berriak nabarmen 
arlo sozial batetik. 

Aipagarriak dira, ildo horretan, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailak gehiegizko zorpetze 
finantzarioak eta epaileen aginduz egindako ostentzeen eragin larriak leuntzeko 
abiarazi dituen neurriak: 

 Neurri sozialak hartzea ahalbidetzeko etxebizitza familiarretik botatzea dela-eta 
larritasun-egoerak hautemateari buruzko lankidetza-hitzarmena sinatzea Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, EUDELen, Eusko Jaurlaritzaren artean. 
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 Gehiegiz Zorpetutako Familiei Laguntzeko Zerbitzua egotea. 

 Bat-batean agertutako motiboak direla eta egoera ekonomiko kritikoan dauden 
maizterren kasuan, etxebizitza-parkearen errenta kalkulatzeko aparteko neurriak 
aplikatzea. 

 Enplegu eta Gizarte Politiketako sailaren etxebizitza-parkeko etxebizitzak alokatzeko 
errentari muga ipintzea: bizikidetza-unitatearen diru-sarrera haztatuen % 30, hain 
zuzen. 

 Hipotekak exekutatzearen eta alokairutik bidaltzearen ondorioz bazterketa sozialeko 
kasuei aurre egiteko, alokairuko parke publikoko etxebizitzak zuzenean esleitzea, 
ohiko prozedura estandarretik at eta salbuespen gisa. Hori dela eta, gizarte-
bazterketaren aurrean berme sozialeko azken sare bilakatu gara.  

Zer esanik ez, artekaritza eta babes-sistema ez da perfektua, baina krisi ekonomikoak 
eragindako gizarte-egoera larri guztiei erantzun nahi die. Azken urtean datuak zertxobait 
hobeak izan badira ere (hipoteka-exekuzioek % 23 egin dute behera Euskadin, eta 
burututako kanporatzeek, alokairuaren kasuan, % 25), ondo baino hobeto dakigu lanean 
eta hobetzen jarraitu behar dugula. 

Bestalde, nahiz eta nabarmendu behar den 2011ko etxebizitza-erroldaren arabera gure 
autonomia-erkidegoak duela etxebizitza-hutsen proportzio txikiena etxebizitza nagusien 
kopuruarekiko, % 9 hain zuzen, (Galiziako % 28tik, Gaztela-Mantxako % 26tik nahiz 
Valentziako, Extremadurako edo Gaztela eta Leongo % 25etik oso urrun), hala ere, 
Euskadin etxebizitza hutsen kopurua murriztea eta horiek erabilarazteko neurriak 
oso jarduera-lerro eraginkorren bidez ezarri dira, historikoki, etxebizitza-politika 
publikoetan: esaterako, Bizigune eta ASAP programei esker 5.000 etxebizitza huts baino 
gehiago azaleratu dira eta gaur egun Etxebiden alokairuko etxebizitza-bilatzaile gisa izena 
emandakoentzat bideratu dira, eta erabiltzaile ugari daudela haietan bizitzen. 

Horrez gain, ondo baino hobeto dakigu zeinen garrantzitsua den hiri eraikia baloratzea 
eta hiria berritzea eta leheneratzea; hori dela eta, Etxebizitzako Gidaplan berriak 94 
milioi euro bideratzen ditu etxebizitzak leheneratzera. 

EAEko etxebizitza-parkeak baditu halako behar sozial larriak: Eraikinen %76 ez dira 
elbarrientzat irisgarriak, eta etxebizitzen %29k ez du igogailurik. Behar horiek ez dira behar 
bezala ase, etxebizitza berriak sustatzea lehenetsi izan baita. 

Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen sektoreak, gainera, energia-eskatzaile handia da, 
guztiaren % 8, eta EAEko energia-fakturazioaren % 15 hari dagokio, urtean 856 milioi euro 
inguru. Etxeko kontsumoa urtean eta biztanleko 390 eurokoa da. 

Beraz, Administrazioak badu hobetzeko tarte zabala etxebizitzak leheneratzen eta energia-
eraginkortasuna sustatzen. Politika hori oso dator bat Eusko Jaurlaritzak garatutako 
EkoEuskadi 2020 estrategian berretsitako jasangarritasun-printzipioekin eta Europar 
Batasunak denbora-muga bererako eta gai hori dela eta abiarazitako politika estrukturalekin 
ere. 

Bereziki eraikuntza-sektoreari heldu dion krisi-testuinguru honetan, Enplegu eta Gizarte 
Politiketako sailak, Enplegua Suspertzeko Planaren barruan, Plan Renove izeneko jardun-
lerro berezi bat aurreikusi du, Europa 2020 Estrategiaren ingurumen-helburuekin bat 
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datorrena eta helburu nagusi duena enplegua sortzea, energia aurreztea eta gizarte-
kohesioa sustatzea etxebizitzen leheneratze-politika burutsu, jasangarri eta 
integragarri baten bidez. 

Ez da erraza izango lehendik dauden elkarlan-, kudeaketa- eta exekuzio-egiturak aldatzea.  
Nolanahi ere, jarduteko irizpide orokorrari jarraikiz, gure eremuan diharduten beste 
erakunde eta eragile batzuekin koordinatuta eta adostuta egin nahi dugu hori guztia. 

Horregatik guztiagatik dator bat Bizitoki Baliabideen Probetxua Hobetzeari buruzko 
Jardunaldi hau Etxebizitzako Gidaplan berriaren estrategia globalaren gidalerroekin. Ziur 
gaude oso baliagarria izango zaigula, eta gogoeta egiteko parada eskainiko digula, gai 
polifazetiko honek onartzen dituen ikuspegi ugarietatik egiten diren ekarpenak, zeren, 
gauden testuinguruan, behartuta gaude gure neurriekin bete-betean asmatzen. 

 

Eskerrik asko zuen arretarengatik, 


