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HERRIKO BIZITEGIEN
TOKIKO PROGRAMA
Laburpen ez teknikoa
2020ko otsailaren 1ean FINKATUA

Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko Programa

Aurkibidea
BTPA 2 PARTETAN
BTP, ehun bat orrialdeko dokumentu bat da, bi bolumenez osatua
eta kapitulu anitzez deklinatzen dena.
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Euskal Hirigune Elkargoa bizilekuen oreka
sozialaren bermatzaile da, eta eskumen horri
kartsuki lotu zaio. 158 udalen mailan garapen
modelo baten plantan ezartzeko elementu
nagusia da. Karia horretara, Elkargoak 2020ko
otsailaren 1ean finkatu lehenbiziko Bizitegien
Tokiko Programak (2020-2025) proiektua
abiatzen du.
Programaren karietara eraman politikak
lurraldeko desberdintasunak kontuan hartzen
ditu egoitzen banaketa orekatuagoa eta
eskuragarriagoa egiteko, lekuko jendeen
beharrei ihardesteko gisan.

Politika boluntarista horrek egundik beretik
behar du lurralde antolaketaren estrategia
nagusi baten parte izan, Euskal Herriko Klima
Planean adierazi politika orokorrago eta
premiatsuagoarekin. Plan horren helburua
da lurraldean karbono heina apala izatea
2050erako.

BTPren norabideak

Familien profila

Aurreikusi garapen planak eta atxiki
den plana

Ekonomia eta migrazio pendularrak

BTPren ekintza programa

Egoitza multzoen egitura

BTPren kostuaren aurrekontua

Merkatuen tentsioa
Lur ahalmenak

Diren egoitza pribatuen multzoa
Publiko bereziak

BTP

2

Demografia

Alokatzeko diren egoitza sozialen
multzoa

* Parte horretan sartzen da bereziki
ekoizpen helburuen banaketa lurraldetan,
horien artean egoitza sozialak, eta horiek motaren
arabera banatzea (IAML, SEAM, AMS, jabegora heltzea)
eta izariaren arabera (T1, T2, T3…).
Kopuru helburuak lurralde eremuka zehaztuak dira edo
herrika (HEB lurralde eremuak eta udalak ), edo
orokorrean.
Irakurketa errazteko: p.22-23

Aitzineko BTPen bilana

Ipar Euskal Herria
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DIAGNOSTIKOAREN
TXOSTENA

NORABIDE
TXOSTENA
ETA EKINTZA
PROGRAMA

Euskal Hirigune Elkargoa
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I

Partaidetzan eraiki proiektua

PARTAIDETZAN
ERAIKI PROIEKTUA

EGUTEGIA
Hiru talde mobilizatu dira lantze horretarako:

• gidaritza taldea; antolaketa eta bizileku

batzordeetan egin lanarekin; BTP gidaritza batzorde
bat 10 ordezkariei zabaldu kontseilu exekutibo batez
osatua; Elkargoko Kontseiluan hartu erabakiak;

LURRALDE
TALDEA

• partaidetza taldea; eragile multzo bat bildu duen
partaidetza batzordearekin, eta mintegietan eraman
elkarte zabala;

GIDARITZA
TALDEA

Bizilekuen gaia funtsezkoa da oraino egituratzen ari den Euskal Hirigune Elkargo berriarentzat, eta
lurraldeko hautetsi guzientzat, lehengoentzat edo berrientzat, haien herrietako biztanle frankok egoitza
galdea eginen baitute. Haien inplikazioa beharrezkoa da proiektuaren eraikitzeko eta plantan ezartzeko.
BTPa programa-dokumentu egituratzailea da herrientzat: juridikoki ezin da hirugarrenen kontra baliatu,
baina hTHPetarako beharrezkoa da bateragarritasun printzipioaren arabera.
Lehenbiziko BTP horren eramateko metodo bat hautatu behar zen eta jendeen entzutea hautatu
zen: erantzunaren egokitasuna entzutearen kalitatearen araberakoa zen. Elkargoak bereziki tokiko
hautetsiei dei egin die eta Ipar Euskal Herriko bizilekuen gaiaz jabetzeko gogoa eta obrabideak
eskaini dizkie. Alabaina, nor ote da hautetsi bat baino hobea bere herriko egoitza beharren
sentitzeko? Eskumen hori kartsuki hartzea beharrezkoa zen xede komuna, oreka nahikundea eta
bidezko erantzun soziala batzen dituen politikaren apailatzeko. Hori, Basabürüko, Errobi haraneko
edo itsasbazterreko hautetsiek beren bizipenen eta sentipenen arabera dituzten berezitasunak
errespetatuz.
Horrela, eraikuntza partaidetzan egin da, lurraldetik ahal bezain hurbil, Paul Baudry
lehendakariordearen eta hamar hautetsi ordezkariren inguruan –hauek hautatuak izan dira
lurralde eremu bakoitza ordezteko eta lurraldeko eta Elkargoko hautetsien artean bitarteko
lanak egiteko–.

•

lurralde taldea; herrietan iragan bi aldeko
topaketen bidez eta lurralde eremuetan antolatu
bilkuren bidez.

PARTAIDETZA
TALDEA

ONTZAT
EMATEA

APAILATZEA
DIAGNOSTIKOAK

Deliberamenduak •
Partaidetza batzordeak •

EKINTZA PLANA

NORABIDEAK

2018/09/23 (PBP-aren obratzearen abiatzea)
2018/09/25

2019/07/09

2019/11/07

Bi aldeko topaketak •

KONTSULTA
ETA BUKAERA
2020/02/01
(BTP-aren
erabakia)

2020/06
(2. erabakia)

Urraspidea eraman da ihardesteko politika publikoen zeharkakotasun beharrei,
Lurralde eremuen itzulia •
partaidetzen garapen beharrei eta bereziki hurbiltasun beharrei. 120 bat bilkura egin dira,
Lurralde eremuen kontsultatzea •
eta bi herenak lurraldeko hautetsiekin (herriko etxeak, lurralde eremuak).
150 hautetsi eta egoitza-eragile (alokatzaileak, promotoreak, elkarteak...) bildu
dituen bi hitzartze-mintegi egin dira Mugerren eta gero Lekornen. Mintegi horiei esker
erronkak hobeki partekatu dira eta ekarpena egin dute diagnostikoaren eta ekintza
programaren eraikitzeko. Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak ere proiektuan
parte hartu du.
BTP 2020ko otsailaren 1ean finkatu zen, eta 2020ko udazkenean onartuko da.
Joan-jinak eginen ditu Euskal Hirigune Elkargoaren eta 158 herrietako Herri
Kontseiluen artean, eta haiek erantzuna emanen dute herriko etxeetako taldeak
hautatuak izanen direlarik.
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Mintegiak •

2018/12/13

Gidaritza batzordeak •

2019/07/02

2019/11/05

Kontseilu betearazlea •
Batzordeak •

2020/01/14
2018/11/22

2019/06/26

Jakinarazpena •
Udalen eta LuKEen iritzia

2020/01/16
2020/03

•

2 hilabete
3 hilabete

Estatuaren eta BOEBen iritzia •

2018

Euskal Hirigune Elkargoa

2019/11/07

2020ko udazkenean
(onartzea)

Egutegi hau
egokitua izanen
da, koronabirus
pandemiari loturiko
trabak kontutan
hartzeko.

2019/09/19
2019/02/19

PLANTAN
EZARTZEA

2019

2020
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Ipar Euskal Herrian enpleguak eta zerbitzuak itsasbazterrean bilduak dira, eta horrek egun guziez joan-etorri asko sortzen ditu
autoz. Bigarren mailako gune egituratzaileak ere badira (Hazparne, Uztaritze, Kanbo, Senpere, Donibane Garazi, Donapaleu, Maule...),
edo ertainak (Baigorri, Atharratze, Bidaxune, Larzabale...).
Oro har, Ipar Euskal Herri mailan, hazkundea gora mantendua da, lurraldearen erakargarritasuna dela-eta. Bizkitartean, biziki egoera
desberdinak badira itsasbazterreko hazkunde “handiegiarekin” eta barnealdeko hazkunde “apalegiarekin” (Xiberoa, Oztibarre,
Aldudeko balea...).

FAMILIEN IRABAZIAK 2015ean
% 26
% 9%

Iturria: INSEE 2015

Iturria: INSEE RP 2010 eta 2015

Seignosse
Akitania Berria
Landak
Pirinio Atlantikoak
Ile-de-France
Frantzia gaineratekoa

Irabazi maila horiek kontuan harturik,
erosteko edo alokatzeko diren etxeen
prezioak anitz emendatu dira, eta familiek
ezin dituzte erdietsi itsasbazterretik
hurbildu arau.

M2ren
PREZIOAREN
BILAKAERA

KOLEKTIBOAREN ERRESERBA IPAR
EUSKAL HERRIAN
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Iturriak: RPLS emandako biztegientzat - Euskal Elkargoa diruztapenarentzat - SNE epeentzat

13 hilabete

11 hilabete

NORENTZAT
IZAN DIRA
BERRIKI
EKOITZI DIREN
EGOITZAK?

% 17

% 28
% 73
IAML

-95
-27
+8
+185
+969
+459

hilabetetan egoitza soziala
ukaiteko 2015etik 2017ra

FAMILIEN IRABAZIEN ALDERATZEA

EGOITZA MOTAK 2013-2018
%7
% 12
4 4

< %-0,6
- % 0,6tik - % 0,3ra- % 0,3tik % 0ra
% 0tik % 0,5era
% 0,5etik % 1era
>%1

14 hilabete

financés

Familien irabazien azterketak agerian utzi du egoitzen ekoizpena ez dela egokia
lurraldean: 2013tik eta 2018ra egoitza sozialen ekoizpena (alokatzeko egoitza
publikoak, adibidez, SEAM, IALM, AMS, edo jabego sozialera heltzea ) egoitza
ekoizpen osoaren % 27koa zen, familien % 72k bat ukan dezaketelarik.

2015eko
MIGRAZIO
TRUKAKETEN
BALANTZA

22 hilabete

1063
674

653 876
285

247

138

169

426

BEHA EGON
BEHAR DEN
BANA BESTEKO
EPEA

Euskal Hirigune Elkargoa

4 400 €
4 200 €
4 000 €
3 800 €
3 600 €
3 400 €
3 200 €
3 000 €

Iturriak: FGn, Filocom eta SISAL-en arabera

2010etik 2015era

EGOITZA SOZIALEN
URTEKO EKOIZPEN
ERRITMOA
LURRALDEAN
& HEBren HELBURUAK

SEAM

AMS

AEMS

Libreak

Lastertzea

•

2010

•

2011

•

2012

•

2013

•

2014

•

2015

•

2016

•

•

2017

2018
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Iturria : Ecln 2010-2017 – OISO 2018ko 2. hiruhilekoa

BILAKAERA
DEMOGRAFIKOAREN
URTEKO TASA

•
64 •
AKITANIA •
FRANTZIA •

Alokatze sozial galde franko bada
Ipar Euskal Herrian: esleitze 1 bada
6 eskaerarako, eta bana besteko
22 hilabete behar da beha egon.

Euskal Elkargoa

Bizitegi beharretatik
bereizia den eskaintza

64

DIAGNOSTIKOAREN
ARDATZ NAGUSIAK

•
1960 •
1970 •
1980 •
1990 •
2000 •
2014 •
2017 •
2020 •

Alokairu
Apaleko
Bizitokiak
itsasbazterrean dira gehienbat
(% 88), bereziki HEB (Hiri
Elkartasuna eta Berritzea) duten
herrietan . Gainerakoa nahiko
barreiatua da lurraldean, eta
alokatzeko diren udal egoitzak
manera adierazgarrian emendatu
dira, eta beste egoitzak
ordezkatzekotan dira. Alokatze
sozialen eskaintza anitz handitu
da, baina biztanleen irabazien
arabera ez da aski.

1950

II

Diagnostikoaren ardatz nagusiak

Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko Programa

Diagnostikoaren ardatz nagusiak

Bigarren bizitegi eskaera handia da, bereziki itsasbazterrean
eta mendialdean, eta bizitegi mublatu turistikoen garapenak
areagotzen du eskaera hori. Horrek konkurrentzia handia
egiten die bizitegi nagusiei, bereziki alokatzekoak direnei.
Bestalde, alokairu pribatu klasikoen eskaintza (iraupen
luzekoak) ttipitu da, turismoko mublatuak anitz garatu
baitira, eta 9 hilabeteko alokatze kontratuak proposatzen
ahal baitira irailetik ekainera.

Ipar Euskal Herriak familia gazteak erakartzen ditu, alabaina,
merkatuaren erdia osatzen dute. Familia da jabegora
heltzeko lehen helburua, eta etxe baten erosteko joera
handia gelditzen da, eta familiaren beharrak itsasbazter
ondoak berdin Ipar Euskal Herri barnealdeak ditu asetzen.
Bizkitartean, lurraldean adineko familia franko bada, eta
biztanleen zahartzeak bizileku egokiak garatzea galdatzen
du: bost pertsonetarik batek 60 urte baino gehiago ditu.
2050eko, 65 urte baino gehiagoko pertsonen kopurua
bikoiztuko da. Beraz, egoitzak autonomia galtze egoeretara
egokitzeko erronka handia da. Bestalde, adinekoen artean
bizimolde berriak ukaiteko gogoa sortzen da, hala nola
partaidetza-bizitokiak garatzen dira, bitarteko adinekoen
bizitegiak...

Tentsio handiena den gunean egoitza huts guti bada (% 2-4).
Kontrara, Ipar Euskal Herri barnealdeko egoitza hutsen
arazoa erronka handia da herri batzuetan, eraikin handi
batzuk badira zaharberritzeko ezin pagatuzko kostuekin.

% 13 % 12 5

EGOITZETAKO GELA KOPURUAREN ARABERAKO SAILKAPENA 2015ean

8 % 20

BTP
Ipar Euskal Herria

8

% 26

% 24

% 22

2005etik 2015era ERAIKI EGOITZETAKO GELA KOPURUAREN ARABERAKO SAILKAPENA

5

% 27
1

% 30
100%
2

3

% 24
4

% 14

%20

Euskal Hirigune Elkargoa

Euskal itsasbazterra - Aturri

Errobi-Aturri

Errobi

Hego Lapurdi

Hazparnealdea

Amikuze

Bidaxunealdea

Xiberoa

Garazi-Baigorri

Iholdi-Oztibarre

%10

Jabe egoiliar xumeak
Jabe egoiliar biziki xumeak

5 et+

Euskal Hirigune Elkargoa

9

0

Iturria : Filocom

%30

% 3,4
Euskal Hirigune Elkargoa

% 1,8
Errobi-Aturri

% 2,1
Hego Lapurdi

%3
Euskal itsasbazterra - Aturri

% 3,4

% 4,9

%40

Errobi

Bidaxunealdea

Amikuze

Iholdi-Oztibarre

Garazi-Baigorri

Xiberoa

% 32

Hazparnealdea

% 6,3

% 6,5

%7

%50

Iturria : Filocom DGFIP

% 38

Iturria: FGn, 2005 eta 2015eko Filocom-en arabera eta ML, DGFiP arabera

NORENTZAT IZAN DIRA
BERRIKI EKOITZI DIREN
EGOITZAK?

FAMILIETAN DIREN PERTSONA KOPURUAREN ARABERAKO SAILKAPENA 2015ean

%70
%60

Egoitza multzoaren ezaugarrietako bat da bizitegi horiek
handiegiak direla, familiek T2 eta T3ak baizik ez dituzte
behar.

egoitza berrien gela kopuruaren alderatzea
familien neurriaren arabera

Lurraldean egoitza andeatu guti bada (% 2raino). Baina
usu herri barne zaharrek dute arazo horri buru egin
behar. Andeatua diren egoitza horiek usu hutsak dira,
baina batzuetan egoiliarrak badira eta etxe horiek dira
lehentasunez tratatu behar. Jabeen % 60 egoiliarrak dira
eta horien artean % 38k ANAHren laguntzak ukan litzakete
(Bizilekuen Nazio Agentzia) . Egoitza txarren egoerei
dagokionez, maila apaleko familien arazoa ageri da bereziki,
energia jale izan daitezkeen egoitzetan bizi baitira, eta
horrek agerian ezartzen du ezegonkortasun energetikoaren
erronka.

ANAHren DIRULAGUNTZA
UKAN DEZAKETEN JABE
EGOILIARREN PARTEA
2015ean

URTE BAT BAINO
GEHIAGOTIK HUTSAK
DIREN ETXEEN TASA
2015ean

Frantzia mailan buraso bakarreko familia franko bada, eta
hori ere biztanleen zahartze fenomenoari gehitzen zaio:
orain behar da egoitza gehiago lehen bezainbat biztanleren
hartzeko.

% 7,8

%24
%11
Euskal Hirigune Elkargoa

Amikuze

Garazi-Baigorri

Iholdi-Oztibarre

Bidaxunealdea

Hazparnealdea

Errobi-Aturri

Errobi

Xiberoa

%13

%13

%14

%16

%18

%20

%21

%23
Hego Lapurdi

Euskal itsasbazterra - Aturri

Iturria: CAF

%28

EGOITZA PRIBATUETAKO
ALOKATZAILEEN INDAR
TASAREN PARTEA
> % 39 2017an

Baserrialdeko herrietan alokairuak merkeago dira, baina
alokatzeko diren bizitegiak eskas dira.

% 8,9

Egoitza sozial , eskas horren aurrean, alokatzeko diren
bizitoki pribatuek dute beharra betetzen, eta tentsioan
diren eskualdeetan, familiek indar handia egin behar dute
diru-mailan .

Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko Programa

Politika boluntarista

Ezegonkortasunari
buruzko alerta

Iturria : 2015eko Filocom

% 17

1990
1998

1999
2009

& ATXIKI DEN PLANA

Euskal Hirigune Elkargoa

BTP plana

EGOITZEN
URTEKO
EKOIZPENA
1990az GEROZTIK

2600

Helburu eta printzipio horiek kontuan hartzen dituzte garapen
demografikoa eta ekonomikoa, beharren balioztatzea, garraioen
ibilbideak, ekipamendu publikoak, hiriaren hedatzearen kontrako
borroka, baina ere LuKErena , eta plangintza dokumentu
batzuena.

Tokiko hautetsiekin askotan elkartu ondoan, Elkargoak hautatu
du Ipar Euskal Herriko lehenbiziko BTP hau; “kontra-joerazko”
plan bat beste banaketa kuantitatiboa eta kualitatiboa
lagunduko duena; bizilekuak erakargarri egitea egoitza gehiago
eraikiz baina manera menderatuan itsasbazterrean eta
itsasbazter ondoan eta Ipar Euskal Herri barnealdean bizileku
gehiago ekoitziz.

3049

Bizitegien Tokiko Programak sei urteko finkatzen ditu egoitza eta
ostatatze beharrei ihardetsiko dizkien helburu eta printzipioak,
lagunduko ditu hirien berritzea eta gizarteko aniztasuna, eta
hobetuko du bizilekuen emaitza energetikoa eta ere pertsona
elbarrituen helgarritasuna eraikinetan, eskaintzaren banaketa
orekatua eta aniztua bermatuz.

2648

Euskal Hirigune Elkargoa

%9
Errobi-Aturri

% 13
Errobi

% 16
Hego Lapurdi

% 16
Hazparnealdea

% 18
Euskal itsasbazterra - Aturri

% 18
Xiberoa

% 19
Bidaxunealdea

% 20
Amikuze

Iholdi-Oztibarre

Jende ibiltarien bizilekua ere beste arrangura bat da: 144 bat
familia bizi dira lurraldean, % 81 karabanetan. Familia horietarik
gehienak Baionan eta Angelun bizi dira (Landa Tipia harrera
gunean), Bokalen, Biarritzen, baita ere Urruñan, Hendaian,
Donibane Lohizunen eta Itsasun.

Sasoiko publikoa ere hunkitzen du egoitza edo ostataleku
eskas horrek, eta tokiko ekonomian eragina badu, eta
enplegatzaileentzat langile berrien hartzeko zailtasunak
sortzen ditu. 2 000 bat sasoilari heldu dira kanpotik gure
lurraldean lan egiteko, bereziki turismoaren eta laborantzaren
arloan, Ezpeletako biperraren alor enblematikoan, konparazione.

10

Lurraldean hobekiago partekatuak
eta familien irabaziei egokituagoak
diren bizitegiak

2280

Gazteek (ikasleek, aprendizak, familiarekin hautsia duten
pertsonak...) egoitza erdiestea: horra hor beste kezka bat,
profilen aniztasunak areagotua, eta, beraz, egoitza eta
ostataleku beharrek ere. Alokairu publikoen eskaintza ez da
nahikoa eta bizitegi pribatuak usu karioegi dira. Gazteentzako
eskaintza falta dela ageri da, baita ere zailtasun ekonomikoan
eta sozialean diren gazteen laguntzeko gaitasun eskasa.

Garazi-Baigorri

POBREZIA
MAILAREN PETIK
BIZI DIREN
FAMILIEN TASA
2015ean

% 21

itsasbazterreko zenbait herritan bilduak daude (urtean 110
familia berriz aloitzen dira), eta horrek agerian ezartzen du
eskubide komuneko eskaintza-gaitasunaren arazoa alokatze
sozialen eskaerari ihardesteko bere osotasunean. Bizitegien
alorra ( jendarteratzea eta urgentzia) tentsiopean da eta
laguntza sozial azkartua behar du. Gainera, arazo berriak
sortzen dira lurraldean, adibidez, etorkinen harrera.

% 22

Familia askoren ezegonkortasun sozialari buruzko alarma
seinaleak kezkagarriak dira, eta egoitzei doakien zailtasunak
emendatzen dira, lagunduak diren familia kopuruaren goratzeak
erakusten duen bezala (Bizitegirako Laguntza Pertsonalizatua,
bizitegi laguntza), baita ere ezegonkortasun energetiko egoeran
bizi diren familien goratzeak. DALO legea (egoitzarako eskubide
erabilgarria)
erabil dezaketen lehentasunezko galdegileak

POLITIKA
BOLUNTARISTA

2010
2017

2020
2025
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III

Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko Programa

Politika boluntarista

Egoitzak hobeki banatzeko xedea ez da aski izanen iraganeko
joera demografikoak manera iraunkorrean aldatzeko: Ipar
Euskal Herri barnealdearen erakargarritasunak garapen politika
publiko franko molde koordinatuan hedatzea dakar: ekonomia,
biztanleriari eskaini zerbitzuak, mugikortasuna, lurralde horien
balioan ematea...

Ipar Euskal Herriko biztanleen beharrei hobeki ihardesteko,
hautetsiek proiektu handi bat abiatu dute. Urte guziez 2 600
egoitza badira ekoizteko, eta horien artean 1 200 egoitza
sozial publikoak izanen dira (hots, 2017-2019 garaiaz geroztik,
ekoizpenaren 3/4 gehiago), eta horiei gehituko zaizkie egoitza
pribatu hitzartuak, anitz emendatzen ari direnak.

Helburua da erantzun bereizia eta egokia ematea, lurralde
osoaren harmonia laguntzeko. Horrek erran nahi du behar
dela eskaintza eskuragarria garatu, mota askotarikoa, egoitza
ttipiekin aktibo gazteen eta adinekoen beharrei ihardesteko,
baita ere familiendako egoitzak, hauek ez dezaten lanetik urrun
bizitzeko parada baizik ukan.

Ekoizpen sozialaren ekoizpen lastertze hori hein batean
jabego sozialaren erdiesteak du eraginen (ekoizpen sozial
publikoaren 1/3 aurreikusia). Egoitza sozial ekoizpen hori hobeki
banatu behar da lurraldean.

Lau norabide
6 urterako

IPAR EUSKAL HERRIKO
BIZITEGIEN TOKIKO
PROGRAMA LAU ARDATZ
NAGUSI ESTRATEGIKOREN
INGURUAN ANTOLATUA DA

3 000

EGOITZA EKOIZPENEN
URTEKO ERRITMOA

2 500
2 000
1 500

& BANAKETA BTP AITZIN ETA BTP
DENBORAN

1 000
500

2012
2018
Egoitza soziala

Lehenbiziko BTP hori boluntarista da, haren plantan ezartzeko
beharrezko baliabideek eta finkatu ekoizpen helburuek
erakusten duten bezala: menperatzea, banaketa hobea, egoitza
sozialen
partea. Egia da ez duela uzten HEBk finkatu
helburuak lortzera doakien 16 herrietan, baina egiazkoa eta
errealista da, eta xedea du gehiegi jasan diren oraingo joerak 6
urtean aldatzea.

2020
2025
ANAHk hitzartu egoitzak

0

Librea

Hautetsiek atxiki norabideek erakusten dute:
• Egoitzen ekoizpena menperatzeko xedea eraikitze orokorra
doi bat urrituz, bereziki itsasbazterrean, 1990. hamarkadako
erritmoaren berriz atzemateko, eraikitze hori manera
orekatuagoan banatuz Ipar Euskal Herri barnealdearen alde;

• Tokiko familien beharrei gehiago ihardesteko xedea, egoitza
Egoitzei doakien oraingo joeren aldaketa hautetsi guzien eskuragarriak eskainiz: ekoitzi 2 egoitzetarik 1 soziala izanen
eginkizuna da, beraz. Horrek lehen-lehenik eskatzen du haien da (alokatzeko, jabegora heltzeko);
pisuaz ohar daitezen; alabaina, egoitza nahi dutenen artean • Diren etxe multzoak masiboki berriz betetzeko xedea, hots,
baztertuen kopurua handitzen da, eta aldi berean lurraldeko etxe hutsak, desegokiak eta biziki energia jaleak, partikularrak
desorekak areagotzen dira.
gehiago lagunduz;

Eskaintza menperatuagoa
garatzea bai kopuru bai
kalitate mailan, tokiko
familientzat eskuragarriagoa,
zentralitateri indar ematen
diena, eta hobeki banatua,
bereziki Ipar Euskal Herri
barnealdearen garapena
hobeki laguntzen duena bere
aniztasunean.

Diren egoitza multzoen
hobetze dinamika indartzea,
bereziki energetikoa, eta haien
balio galtzea aitzinetik ikustea.

Denen beharrei ihardestea
elkartasunezko bizilekuen bidez.

Baliabideak ukaitea Bizitegien
Tokiko Politikaren zuzentzeko
eta BTPren helburuak
betetzeko.

1
3

2
4

• Esperimentazioari leku gehiago uzteko xedea, bizileku
berritzaile proiektuak sostengatuz.
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Politika boluntarista

Lurraldearen
aniztasunaren
zerbitzuko den
proiektu
komuna

Bokale

Samatze

Angelu

Lehuntze

Biarritz

Urketa

Ahurti

Akamarre
Bardoze

Hiriburu
Bidarte

Bidaxune
Erango

Basusarri
Arbona

Ahetze

Donibane
Lohizune
Hendaia

Arrangoitze
Jatsu

Uztaritze

Larresoro

Senpere

Urruña
Azkaine

Hazparne

Oragarre
Aiherra

Haltsu

Ilharre

Sara

Ainhoa

Ezpeleta

Itsasu
Luhuso

Heleta

Bithirina

Armendaritze

Bidarrai

Izura
Azme

Irisarri

Arrosa
Jatsu
Garazi
Izpura

Irulegi

Aintzila

Jutsi

Maule
Lextarre

Pagola

Ibarrolle
Donaixti
Ibarre

Duzunaritze
Sarasketa

Urdiñarbe
Idauze
Mendi

Urepele

Arrokiaga
Barkoxe

Mendikota
Zalgize
Doneztebe

Altzürükü

Ozaze
Zühara
Gamere
Zihiga

Behorlegi

Iruri Atharratze
Sorholüze

Aloze
Ziboze
Onizegaine

Liginaga
Astüe

Ezterenzubi

Arnegi

Sohüta

Gotaine
Irabarne

Muskildi

Hozta

Ahatsa
Altzieta
Bazkazane

Mendibe

Eiheralarre
Lekunberri

Ospitalepea

Garindaine

Banka
Aldude

Mitikile
Larrori
Mendibile
Bildoze Berrogaine
Onizepea Lahüntze

Ainharbe

Bunuze

Gamarte
Buztintze
Hiriberri Lakarra

Zaro

Lasa

Garapen orekatuago bat
Bizitegi sozialak ekoizteko indar handi
bat, HEB-ko herrien jomuga izanez

Hazkunde garapenaren nahikeria,
garapen estrategia orokor batekin
segitua
Indarra emanez, publikoak
edo pribatuak diren parkeen
zaharberritzearekin

Uharte
Garazi

Larzabale
Arroze Zibitze
Ainhize
Monjolose

Azkarate Donibane
Garazi Donazaharre
Anhauze

Arhantsusi

Urrüstoi
Larrabile

Espeize
Undüreine

Landibarre
Suhuskune

Baigorri

Lohitzüne
Oihergi

Uhartehiri

Iholdi

Ortzaize

Lixoze
Arüe
Ithorrotze
Olhaibi Sarrikotapea

Larribarre
Sorhapürü

Ostankoa

Lur jabegoaren ekintzan eta
antolamendu publikoaren kudeaketan
ezarri da indarra
Arraberritze energetikoaren areagotzea
Esperimentatzekoak diren proiektu
berritzaileak

Elkarren arteko menpekotasunak
kontutan hartu behar dira merkatu
mugakideekin

Ozaraine
Erribareita

Arboti
Gabadi
Amorotze
Zohota
Zokotze Behauze
Amenduze Aiziritze
Lüküze Unaso Gamue Arberatze
Donamartiri
Zohazti Zilhekoa Domintxaine
Altzümarta
Berroeta
Donoztiri
Garrüze
Behaskane
Etxarri
Mehaine
Laphizketa
Donapaleu

Lekorne

Zuraide

Labetze
Bizkai

Izturitze

Lekuine

Kanbo

Makea
Biriatu

Burgue
Erreiti

Arrueta
Sarrikota

Bastida

Martxueta

Ziburu

Polaritateak indartu zeharkako
dispositiboei esker (bizitegia,
merkataritza, ekonomia,
mugikortasuna, eremu publikoak...)
Aterabideak atzeman
etxebizitzarentzat eta publiko
espezifikoentzat

Beskoitze

Mugerre

Milafranga
Getaria

Bizitegien ekoizpenak menperatzeko
nahikeria
Bigarren bizitegiak eta turismoko
pisuen lehiari kontra egiteko neurriak

Gixune

Baiona

Montori

Altzai-Altzabeheti
Zunharreta
Lakarri-Arhane
Sarrikotagaine

Etxebarre

Ligi
Atherei

Hauze

Larraine
Santa-Grazi
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Politika boluntarista

BTPk aurreikusi egoitza
ekoizpenaren sailkapena
EGOITZA
EKOIZPEN
PRINTZIPIOAK

Baiona

Biarritz

Hiriburu
Basusarri

Getaria

Hendaia

Donibane
Lohizune
Ziburu
Urruña

Bidarte
Arbona Arrangoitze
Ahetze

IAMLen
GUTIENEKO
TASA

SEAMen
GUTIENEKO
TASA

AMSen TASA
GORENA
eta jabego
sozialera
heltzea

-% 43 % 43

(3)

% 25

% 35

% 40

Itsasbazterreko udalak

-% 23 % 56

% 33

% 37

% 30

HEB legearen menpe
diren itsasbazter ondoko
polaritateak

+% 17 % 52

% 33

% 33

% 33

-% 8

% 30

% 25

% 35

% 40

+% 33 % 22

% 20

% 30

% 50

+% 9

% 30

% 25

% 35

% 40

+% 43 % 21

% 20

% 30

% 50

Ahurti

Beskoitze

Bardoze

Bidaxune

Larresoro

Jatsu

Baiona
Hazparne

Haltsu

Aiziritze
Gamue
Zohazti
Amenduze
Arberatze
Unaso
Zilhekoa
Behaskane
Donapaleu Laphizketa

Kanbo

Zuraide

Azkaine
Biriatu

Mugerre

EGOITZA
GUZIEN
EKOIZPENAREN
BILAKAERA (1)

Milafranga

Uztaritze

Senpere

Urketa
Lehuntze

Sara

Ahurti

Ezpeleta

ekoiztekoak diren egoitza
moten artean

EGOITZA
SOZIALEN
(2)
TASA

Bokale
Angelu

SAILKATZE
PRINTZIPIOAK

Itsasu

Irisarri

Iholdi
Bildoze
Onizepea

Ortzaize
Larzabale

Arrosa
Baigorri

Maule

Sohüta

Izpura
Donazaharre
Donibane
Uharte Garazi
Garazi

Lapurdiko eta
itsasbazterreko bitarteko
polaritateak
Lapurdiko eta itsasbazter
ondoko herriak

Aloze Atharratze
Ziboze
Onizegaine

Ipar Euskal Herri
Barnealdeko polaritate
egituratzaileak
IEHBko bitarteko
polaritateak
Udal interdependenteak
IEHBko sarean edo
aldirian

IEHBko beste udalak

+% 43

------------ Noiztenkako eragiketak (4) ------------

(1) Hautetsiek hautatu egoitza ekoizpenaren bilakaera plana, edo eraikuntza berriak edo huts izatetik ateraiak, 2010-2018.
urteen erritmoaren arabera;
(2) Ekoizpen osoaren barne egin beharreko alokatzeko edo erosteko egoitza sozialen tasa, ANAHtik kanpo ;
(3) Jadanik % 25etik gora den tasa;
(4) Noiztenkako eragiketak, ahalaz dauden eraikinak zaharberrituz, eta udal egoitzak eginez.
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IV

25 ekintzetako programa

25 EKINTZETAKO
PROGRAMA

Ipar Euskal Herriko bizileku politikako egitasmoa
hau gauzatu ahal izateko, 25 ekintza obratu
beharko dira kolektiboki 2020 eta 2025 artean.

A 1 2 3
B 4 5 6
7 C 8 9
D 10 11 12

Egoitzen
eskaintza
aniztea tokiko
familientzat
eskuragarriago
izan daitezen

Lurralde oreka
hobea xerkatzea
egoitzen
eskaintza
orokorrean eta
sozialean

Egoitza sozialen
eta argibide
eskaera kudeatzeko
partaidetza plana
finkatzea eta plantan
ezartzea

Etxeen
eskaintzaren
garapena
bermatzen
duten funtsak
mobilizatzea

18

E 13 14 15
16 17 F 18

Lan egitea gaurko
etxe multzoen
mobilizazio
sozialerako eta
zaharberritzerako,
bereziki
energetikoa

Alokairu sozialen
eskaintzaren
garapena laguntzea,
etxeen merkatuaren
aniztasunari egokitua

Jabego sozialera
heltzeko eskaintzaren
garapena
laguntzea, bereziki
elkartasunezko
funtsetan

Zentralitate funtzioak
dituzten udalak
laguntzea egoitzen
garatzeko eta herri
zentroen balioan
emateko

Ipar Euskal Herri
barnealdeko herri eta
hirietako zentroetan
diren etxeak mobilizatzea, bereziki
BEHPen bidez eta
erosteko eta hobetzeko eragiketetarako
laguntza emendatuaren bidez

Egoitzen Herriarteko
Biltzarra (EHB)
plantan ezartzea
eta esleitzeen
koordinatzea egoitza
sozialen eragileekin
batean

Herriak laguntzea
duintasunik gabeko
bizilekuen atzematen
eta haien kontrako
borrokan

Dentsifikazio
kontrolatua
bermatzen duten
bizileku mota
batzuk sustatzea
tokiko identitateak
eta familien nahiak
errespetatuz

Esperimentazioak
laguntzea (bizitzeko
molde berriak), eta
karbono guti eragiten
duten eta ingurumenbalio handia duten
bizileku berritzaile
proiektuak sustatzea

Gazteen eta ikasleen
egoitzak: den
eskaintza egokitzea
eta egoitzaren
erdiesteko haien
laguntzea

Funtsen aitzintzea
sustatzea, lurraldeko
egoitzen ekoizpen
gaitasuna manera
iraunkorrean
zaintzeko

Funts arazoei
berezitu trukaketa eta
partaidetza guneak
sortzea

Etxeen,
arkitekturaren
eta hirien
kalitatea
sendotzea

BTPren ekoizpen
helburuei eta
elkargoaren
antolamendu ekintza
publikoari egokitu
funts-estrategia
plantan ezartzea

Tresnak mobilizatzea
bizitegi nagusiei egin
lehia mugatzeko

Euskal Hirigune Elkargoa

Denei laguntza
hobea ematea
egoitzei dagokienez,
“bizilekuen
eta berritze
energetikoaren
etxearen” bidez

Denen Onerako
Programarekin
(DOP) segitzea
Ipar Euskal Herrian,
programaren hiru
ataletan: energia,
autonomia,
duintasunik gabeko
bizilekuak

Denei aukera ematea
beren etxeko
emaitza energetikoak
hobetzeko, baita
ere ANAHren
laguntzak ukan ez
ditzaketen familiei

Jabekidego
hauskorrak laguntzea
eta zailtasunak
aitzintzea

Elkartasunezko
bizilekuak
garatzea eta
partaidetzak
optimizatzea
jendalde batzuen
behar gero eta
handiagoei
ihardesteko

Endarteratzeko
eta larrialdiko
ostatu emateko
eskaintza egokitzea
eta garatzea, eta
zuzenbide komuneko
egoitzen erdiestea
hobetzea

19 20 21 22
G 23 24 25

Mobilizatzea
BTP plantan
ezartzeko eta
ebaluatzeko

Bizilekuen eta
egoitzen politika
garatzea adineko
pertsonentzat
eta pertsona
elbarrituentzat

Bizileku eskaintza
garatzea
jende ibiltarien
sedentarizaziora
egokitua

Langile sasoilarien
harrerari eta ostatatu
emateari ihardestea

BTP
erreaktibotasunarekin
gidatzea, herriak
elkartzea eta
partaidetza indartzea

Behatzea,
ebaluatzeko

Laguntzen
ordezkaritza
bermatzea frantses
estatuaren eta
ANAHren izenean
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Ekintza
publikoaren hautua

Zaharberritzearen
parioa

Denen beharrei
ihardestea

BTParen inguruan
mobilizatzea

Itsasbazterrean eta itsasbazter ondoan lurren eskuratzea zaila da,
eta gainera bertako biztanleek ez dute dentsifikazioa onartzen,
eta horrek liskarrak sortzen ditu. Horrek denak egoitza sozialen
ekoizpena trabatzen du. Alta, BTPk behar du kausitu hau dena
konbinatzen: behar bezainbat egoitza ekoiztea, eskaintza berrian
desberdintasun eta aniztasun gehiago ekartzea, lurraldeko
biztanleen bizi kalitatea mantentzea.

Eragileen hitzak “BTP berri horrek zorrotza behar du. Hautetsiek
behar dute lurraldean oraino eskasa den egoitza eskaintzaren
garapena lagundu publiko ahulei ihardesteko, ostatu ematetik
eskubide komuneko egoitza-ibilbidearen baitan.” ATHERBEA

BTPk kantitatezko eta kalitatezko helburu franko eta anbizio
handikoak finkatzen ditu. Euskal Hirigune Elkargoak eta haren
herriko etxeek dute plantan ezarriko, baita ere partaide ugariek
(LTEP , alokatzaile sozialak, elkarteak...). BTPren gidaritzak
beharko du koherentzia orokorra bermatu eta aitzinamenduaren
berri eman hautetsiei eta partaideei. Horrek erran nahi du
trukaketa tresna eta instantzia eraginkorrak behar direla.

Eragileen hitzak “Zailtasun nagusia lurren eskuragarritasunaren
arazoa da, ez eskas baitira, baizik eta mobilizatzeko zailak baitira.
Lurrak baditugu Ipar Euskal Herrian, baina ez dira aise eskuratzen
ahal.” HSA

Egoitza berrien ekoizpenarekin batean –bereziki egoitza sozialak–,
diren egoitzen zaharberritzea Euskal Hirigune Elkargoaren ardatz
azkarra da eta lehentasunezkoa. Zaharberritze horrek erronka
nagusi bat baino gehiago ditu: ezegonkortasun energetikoaren
kontrako borroka; eskaintza erosoaren ekoizpena, ekonomikoki
eskuragarria eta tokirik kontsumitzen ez duena; egoitza zaharren
egokitzea adineko pertsonak etxean egoteko eta pertsona
elbarrituak hartzeko; hauskortasun markak erakusten dituzten
jabekidegoen laguntzea, zailtasunak konpontzeko eta balio
galtzea saihesteko; duintasunik gabeko bizilekuen baldintzen
kontrako borroka; eskaintza pribatu hitzartuaren garapena,
bereziki hiri zentroetan hutsak diren etxeak mobilizatuz.

Beraz, eginen da “gutiago, baino hobeki”, eta elkargoek lurren
alorreko ekintzan eginkizun azkarra ukanen dute: lurralde
mailan laneko gaitasuna eta lurraren alorreko beharren segipena
eratzea; lurraldeari parada ematea aitzinetik ikusteko eta lurren
nagusigoaren gaitasun berriak ukaiteko; hobeki identifikatzea eta
eratzea lurraren zaintzarako beharrezko guneak...

Euskal Elkargoak zenbait operazio eta finantza zerbitzu hedatuko
ditu edo indartuko. Bizilekuaren eta Energiaren Etxea plantan
ezarriko du: argibide, aholku eta laguntza zerbitzu publikoa
izanen da. Familiendako izanen da, denek izan dezaten argibideak
ukaiteko parada bizitegiei buruz, bereziki berritze energetikoari
buruz.

Horretarako, Euskal Hirigune Elkargoak alokairuen bitartekaritzara
sustatuko du zabaldu diren bizilekuen hobetzeko tresna guzietan,
eta sakonduko ditu dagokien elkarteekin egin daitezkeen
partaidetzak.

Lurralde osorako BTPk agerian ematen du etxeen, arkitekturaren
eta hiriaren kalitatearen sendotzeko beharra. Lurraldeko zentro
zahar batzuk “ahulduak” izan dira demografia eta sozial mailan.
Familiek modernoago, zabalago eta erosoagotzat daukaten
eskaintza berri batek zentro zaharrei konkurrentzia egin die, baita
ere hiri inguruetan garatu merkatuaren eskaintzak.

ANAHren dirulaguntzak ukan ditzaketen pertsonak laguntzen
segituko du, Denen Onerako den Programa jarraituz autonomia,
energia eta duintasunik gabeko bizilekuen arazoei buruz, baina
laguntza ukan ez dezaketen pertsonak ere segituko ditu Klima
Planak finkatu perspektiban, hala nola egoitza guziak energetikoki
zaharberritzea 2050eko.

BTPk gogoeta lursailka eraikitzeko baino eskala handiagoan
egitearen alde egin du. BTPk nahi du publikoki menperatuak diren
eragiketetara buruz joan karrika-hutsuneetan eraikiz, gaizki
eratuak diren guneak berregituratuz eta gune publikoak hobetuz.
Euskal Elkargoak elkargoaren onerako diren antolamendu
proiektuak gauzatuko ditu eta herriek apailatzen dituzten
eragiketak lagunduko. Ingurumen eta ondare mailan balio handia
duten eragiketetarako sostengua azpimarratuko da.

Zentralitateak beharko dira indartu herri edo hiri zentroen balioan
emateko gaurko baliabideetan bermatuz. Doakien udalen hiriproiektuen azkartzeko “gida-plan” bat egiten ahal litzateke.

BTPk erakusten du beharrezkoa dela bero berriztagarria
kolektiboki garraiatzeko, ekoizteko eta banatzeko, hondarkinak
kolektiboki biltzeko eta erabileren batzeko aukera ematen
duen dentsifikazioaren alde egitea. Proiektu hau kolektiboen
eta bakarkakoen arteko “bitarteko” eragiketa posibilitateetan
oinarrituko da, nahasketa funtzional eta sozial aukerak garatzeko.
Bitarteko hiri-formen erreferentziala egin behar litzateke.

Ekintza handi bat egin beharko da BEHP (Bizilekuen Hobetzeko
Eragiketa Programatua) baten egiteko zentralitateetan etxe
hutsen mobilizatzeko, eta eroste eta hobetze eragiketetarako
laguntza emendatuen plantan ezartzeko .

BTPren ekintza-programak bermatzen du haien egoitza ukaiteko
edo mantentzeko zailtasunak dituzten publiko prekarioen
laguntza segitzea eta garatzea: ahultasun egoeran edo finantza
zailtasun handiak dituzten pertsonak, 30 urtez peko gazteak
eta ikasleak, baliabide guti dituzten pertsonak eta pertsona
elbarrituak, jende ibiltariak sedentarioak, egoitza txarretan eta
ahultasun handian diren sasoilariak...

Eragileen hitzak “Ez da bazterrera utzi behar lurralde honetan
aspaldian plantan ezarriak diren politika publikoen ebaluazioa.
Behatoki soziala egin behar da: behar dira jendeak beren
osotasunean hartu, hots, behar da kontuan hartu jendeen
egoitza, beren ingurumena, zerbitzuen eskuragarritasuna,
jendarte lotura...” Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua

BTPk lekua uzten dio esperimentazioari lurraldeko eragileek obratu
eragiketa berritzaileei tokia utziz, eta horrela behar berezi horiei
ihardetsiz eta gizarte eta ingurumen helburuak barne hartuz.

URTEKO
KOSTUA
(eurotan)

Eragileen hitzak “Herri batzuetan herritarrak partitzen dira, denda
ttipiak hesten, eta leiho batzuk urte osoan hetsirik egoten dira.
Arazo hauen kontra behar dugu borrokatu.” Paul BAUDRY, Euskal
Hirigune Elkargoko hautetsia

Gainera, hTHPak beharrezko eragileak izanen dira proiektu
politiko horren plantan ezartzeko: eskuragarri diren tresna
guziak mobilizatuko dira (toki atxikiak, jendarteko aniztasun
beharkizuna, antolamendu eta programatze norabideak...).

Elkargoak segituko du alokairu sozialen laguntzen ordezkaritza
segurtatzen frantses estatuaren eta ANAHren izenean. Helburu
kontratuak izenpetuko dira partaide nagusiekin, zeinen artean
alokatzaile sozialekin. Urteko bilan eta helburu bilkura antolatuko
da abiatu programen aitzinamendua kontrolatzeko. Beharrezko
tresna den bizilekuen behatokia plantan ezarriko da politika
publikoen segitzeko, ebaluatzeko, eta bizilekuei buruzko politika
publikoen eta lurraldean duten eraginen berri emateko.

BTParen
kostua

A

Egoitzen eskaintza aniztea tokiko
familientzat eskuragarriago izan
daitezen

8,4M

B

Lurralde oreka hobea xerkatzea
egoitzen eskaintza orokorrean eta
sozialean

837.000

C

Egoitza, arkitektura eta hiri kalitatea
sendotzea

90.000

D

Etxeen eskaintzaren garapena
bermatzen duten funtsak mobilizatzea

3M

E

Lan egitea gaurko egoitzen
mobilizazio sozialerako eta
zaharberritzerako, bereziki energetikoa

4M

F

Elkartasunezko bizilekuak garatzea eta
partaidetzak optimizatzea jendalde
batzuen beharrei ihardesteko

812.000

G

BTP plantan ezartzeko mobilizatzea

Norabideak

URTEKO AURREKONTUA OROTARA
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Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko Programa

Notak

Irakurketa errazteko

Irakurketa
errazteko
Eskuratzea-hobetzea

Alokatzeko egoitza sozialak

Obralari sozial batek egin eragiketa; honek egoitza zahar bat
erosten du hobetze obra franko handiak berehala egiteko.

Bada alokatzeko egoitza sozial mota bat baino gehiago.
Alokairuaren eta egoitza sozialaren ukaiteko finkatu mugaren
arabera bereizten dira:

Alokairu sozialen laguntza

IAML (Integraziorako Alokatze Mailegu Lagundua): alokatzeko

Laguntza mota desberdinak biltzen ditu: frantses estatuak
obralariei esleitu finantzamenduak egoitza sozialen eraikitzeko,
erosteko(obrekinedogabe),eta hobetzeko(SEAM,IALM,AMS,AEMS...),
eta ANAHren dirulaguntzak, baita ere elkargoen dirulaguntzak.

egoitza sozialak dira, alokairu beherenekin, egoera ezegonkorrean
diren pertsonentzat.
Baliabideen muga:
11 478 € urteko, hots, 1 063 € garbi hilabetean

ANAH
Bizilekuen Nazio Agentziak egoitza pribatuen hobetzeko politika
publikoa plantan ezartzeko ardura du, eta zentro zaharren hiriberritzea. Dirulaguntzak lurraldeen artean banatzen ditu hobetze
obrak egiteko eta tresnen animazioa egiteko.

DALO

20 110 € urteko, hots, 1 862 € garbi hilabetean

SEAM (Sozial Erabilerako Alokatze Maileguak): alokatzeko egoitza
sozial horiek biztanle gehienentzat dira.
Baliabideen muga:
20 870 € urteko, hots, 1 932 € garbi hilabetean

Egoitzarako eskubide erabilgarriari buruzko legearen bidez
egoitza sozial bat lehentasunez eta presaz esleitu daiteke familia
bati honek egoitzarik ez badu edo egoitza txarra badu.

LTEP

33 516 € urteko, hots, 3 103 € garbi hilabetean

AMS (Alokatze Mailegu Sozialak): alokatzeko egoitza sozialak

dira, alokairu gorenekin eta, beraz, bizitegi pribatuetarik hurbil
dira.
Baliabideen muga:

Ipar Euskal Herriko Lurren Tokiko Erakunde Publikoa 2005ean
sortu zen, Industria eta Merkataritzarako Erakunde Publikoa da.
Kolektibitateei laguntza juridikoa, teknikoa eta finantza mailakoa
ematen die beren lurralde antolamenduari lotu lur arazo orotarako,
bereziki eginkizun hauekin: lur negoziaketa, eskuratzea, ontasun
eraikien eta ez eraikien sostengua.

Egoitza sozialak
Egoitza soziala alokatzeko edo eskuratzeko den egoitza da,
irabazi ttipiak dituzten pertsonentzat. Egoitza sozialaren
ukaiteko baldintzak familiaren baliabideen, familia osaketaren eta
egoitzaren kokalekuaren araberakoak dira.

27 131 € urteko, hots, 2 512 € garbi hilabetean
43 571 € urteko, hots, 4 034 € garbi hilabetean

Jabego sozialera heltzeko egoitza
Jabego sozialera heltzeko laguntzari esker familia xumeak jabegora
hel daitezke manera iraunkorrean. Horren barnean sartzen da
AEMS (Alokatze-Eroste Mailegu Soziala) eta elkartasunezko
alokatze kontratu erreala:

AEMS eragileek eraiki egoitzak, irabaziak interesik gabeko
maileguaren baliabide mugak baino beherago dituzten
pertsonentzat dira: aitzinetik epe batez egoitza alokatzen dute,
eta ondotik erosten.

Elkartasunezko lur erakundeek Alokatze Kontratu Errealean

ekoitzi egoitzak AEMSen publiko berarentzat dira. Familiak ez du
egoitza alokatu behar garai batez, baina zuzenki eros dezake.
Bizkitartean, espekulazioa mugatzeko ez da lurraren jabe izanen
eta hilabeteko zerga bat behar du ordaindu.

BEHP
Bizilekuen Hobetzeko Eragiketa Programatua plantan ezartzen du
elkargo batek bizitegi pribatu andeatuen tratatzeko finkatu eremu
batean, jabe egoiliarren edo alokatzaileen alde eta etxe hutsen
murrizteko. 5 urteko epean iragaten da.

DOP
Elkargo batek Denen Onerako Programa plantan ezartzen du
egoitza pribatuen hobetzeko jabe egoiliarren alde eta alokatzeko
diren egoitza garapenerako. DOP batek gai bat baino gehiago hunki
ditzake eta 3 urteko epean iragaten da.

LuKE
Lurralde Koherentzia Eskemak epe luzerako estrategia plangintza
dokumentuak dira (guti gorabehera 20 urterako), hiri baten neurri
koherentean eginak, edo bizi edo lan eremu handi baten neurri
koherentean. LuKE komun bat eginen da Ipar Euskal Herriko eta
Seignanxeko lurraldean.

HEB legea
Elkartasunari eta Hiri Berritzeari buruzko 2000ko abenduaren 13ko
legeak sakonki moldatu du Frantziako hirigintza eta egoitza eskubidea.
55. artikuluak inposatzen du 50 000 biztanle baino gehiagoko hirigune
edo herriarte batean kokatu 3 500 biztanle baino gehiagoko herriei % 25
egoitza sozial ukaitea, egoitza nagusien aldean. Ipar Euskal Herrian 16
herriri doakie lege hori.

Indar tasa
Indar tasa bizitegi nagusiari eta familien irabaziei doakien gastuen
baturaren erlazioa da.

24 740 € urteko, hots, 2 291 € garbi hilabetean
38 160 € urteko, hots, 3 533 € garbi hilabetean
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