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1.

XEDEA ETA IKUSPEGIA
Etxebizitza duin eta egoki baten beharra duten pertsonei

XEDEA

erantzun integrala bermatzea, eta, horretarako, alokairu
eskuragarrirako eta etxebizitza-parkearen bizigarritasun- eta
jasangarritasun-baldintzak hobetzeko baliabide-eskaintza
areagotzea.

Etxebizitzarako eskubide subjektiboa bermatuko duten
prestazioen sistema ezarrita eta finkatuta edukitzea, alokairu
eskuragarrirako

IKUSPEGIA

etxebizitza-parkearen

hazkundea

eta

kohesio soziala erraztuz; horretaz gainera, etxebizitza-parke
publiko eta pribatua birgaitzeko bidea bultzatzea, eta,
horretarako, Europako Funtsak optimizatzea, birgaitzepolitiken aldaketa estrategiko bat sustatuz –alegia, eraikinen
kalitatea

eta

bizigarritasuna,

birgaitze

integrala,

irisgarritasuna, energiaren efizientzia, inpaktu klimatikoa
murriztea eta berrikuntza–.
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2.

ETXEBIZITZAREN GIDA PLANAREN
NORTASUN-EZAUGARRIAK 2021 – 2023

1

alokairu babestua
sustatzearen aldeko apustua indartzea, alokairu
Ekimen publiko eta pribatuko

babestuko erregimenean eraikitzea sustatzeko, etxebizitza
eskuratzeko eta alokairu eskuragarrirako formula alternatibo
berriak txertatuz. Datozen 15 urteetan etxebizitza babestuen
parkea bikoiztea da helburua.

2

Jenderik
gabeko
etxebizitzak
mobilizatzeko programak indartzea (Bizigune eta
ASAP) alokairu eskuragarrirantz bideratzeko, familia gehiago bizi
ahal izan daitezen alokairu libreko etxebizitza batean, beren
errentaren

arabera

merkatuko

prezioen

azpitik

dauden

zenbatekoak ordainduz, diru-sarreren arabera.

3

Etxebizitzarako eskubide subjektiboa
aitortzeko bidean aurrera egitea, eta, ildo horretan, geure
gain hartzea Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren kudeaketa.
Horrek esan nahi du, gainerako prestazioekin batera, hamarnaka
mila pertsonak eta familiak izango dutela laguntza bat alokairua
ordaindu ahal izateko.

4

birgaitzepolitikan. Birgaitze integrala, irisgarritasuna eta efizientzia
Jauzi kuantitatibo eta kualitatibo bat lortzea

energetikoa biziki sustatuz, aurrekontua eta helburuak bikoiztuz
aurreko planarekin alderatuta, eta eskabideen kudeaketa
arinduz eta erraztuz. Eskabideen kudeaketa arinduz eta erraztuz.
BHSen aldeko apustua egitea, dinamizatzaile gisa
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Alokairu-eskaintza handituko duen, prezioen
kontrola erraztuko duen eta birgaitze-kenkariak optimizatuko
dituen fiskalitatearen aldeko apustua egitea.
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3.

EDUKI ETA MAGNITUDE NAGUSIAK
3.1. ETXEBIZITZAREN GIDA PLANAREN ARKITEKTURA 2021 – 2023
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3.2. ZER JARDUERA MOTA BILTZEN DITU ARDATZ BAKOITZAK?

> 1. ardatza

Alokairuko etxebizitza arrazoizko prezioan sustatzera
bideratutako ildo estrategikoak eta ekintzak biltzen ditu.

a.

b.

c.

> 2. ardatza

Funtsezko hainbat estrategia artikulatzen ditu Euskadiko
etxebizitza-parkearen etorkizunerako, eta garrantzi handia
ematen dio eraikinen eta etxebizitzen parkea birgaitzeko
estrategiari, datozen urteetarako birgaitutako eraikinen eta
etxebizitzen helburuetan jauzi kualitatibo bat planteatzen
baitu.

a.

b.

c.

> 3. ardatza

Hainbat jarduera-ildo biltzen ditu, funtsezkoak direnak
gobernantza eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko,
eta bereziki garrantzitsua da etxebizitzari lotutako
zerga-politika berrikustea, plan honetako estrategiekin
bat etor dadin.
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3.3. HELBURU KUANTITATIBO NAGUSIAK

1.

Euskadiko alokairu babestuko etxebizitzen parkea handitzea

2.

Alokairua ordaintzeko laguntzen eta prestazioen sistema finkatzea eta garatzea

3.

3.4. AURREKONTU-MAGNITUDE HANDIAK
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