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1. SARRERA 

 

2014an etxebizitza babestuaren eskariak ezagututako beherakadaren ondorioz, eta urte berean Etxebideren 

etxebizitza babestuaren eta zuzkidura-alojamenduen Eskatzaileen Erregistroan (Etxebide aurrerantzean) baja izan 

diren txostenen kopuruak ezagututako gorakada nabarmenaren ondorioz, Etxebizitza Sailburuordetzak Etxebiden 

izandako bajen eta Etxebiden izena emateko prozesuaren azterketari ekin dio eta azterketa hori da, hain zuzen ere, 

orain aurkezten den dokumentu honen xede nagusia. 

Hasteko, Etxebidek berak emandako datuak kontuan hartuta, etxebizitza babestuaren eskariak ezagututako 

beherakada aztertu da laburki, esparru geografikoa edo eskatutako etxebizitza mota gisako aldagaiak kontuan 

hartuta. Ondoren, Etxebideko bajak izapidetzeko prozesua aztertu da, bai eta 2013ko urtarrilaren 2an indarrean 

sartutako arau berriak, aipatutako etxebizitza-eskatzaileen erregistroa arautzen duenak (2012ko urriaren 15eko 

agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuarena), eragiten dituen eskaera-txostenak berritzeko prozesua 

ere. Arau horrek ekarritako aldaketen artean, eskaera bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasuna azpimarratu 

behar da. Era berean, Etxebideren eta herritarren arteko komunikazio-maila aztertu da eta txosten honen 2. 

kapituluan barne hartu da puntu horri dagokion informazioa. 

Ondoren, eta kontuan hartuta txostenen bajen gehiengoa (% 76) izen-ematea ez berritzeagatik izan dela, inkesta 

espezifiko bat egin da azterketa honen baitan, Etxebiden erregistratuta egonik 2014an eskaera-txostena berritu ez 

duten herritarren artean. Inkesta horren helburua izen-ematea ez berritzeko, eta ondorioz, Etxebiden baja izateko 

arrazoiak ezagutzea da. 

Galde-sorta egituratu bat egin zaie telefonoz erregistroan 

eskaera ez berritzeagatik baja izandako 425 pertsonari. 

Taulan ikus daiteke azken laginak eduki duen banaketa eta 

lagin hori ez-berritzeek lurralde historikoka ezagutu duten 

banaketaren eta eskatutako etxebizitza motaren arabera 

zenbatetsi da a posteriori. 

2014an eskaera berritu ez duten biztanleei egindako inkestari 

esker, besteak beste ondoren aipatutako alderdiak ezagutu 

eta sakondu ahal izan dira: 

 Eskaera berritu ez duen biztanleriaren profila: 3. 

Kapituluan ezaugarri soziodemografiko nagusiak, lan-

egoera eta diru-sarreren maila deskribatu dira, baita 

gaur egungo bizitegi-egoera ere. Era berean, Etxebiden izena emanda jarraitzen duten biztanleekiko 

desberdintzen dituzten ezaugarriak aztertu dira. 

 Gaur egungo beharra eta etxebizitza babestuaren eskaria: 4. Kapituluan etxebizitzaren esparruan beharrik ote 

dagoen edo, aitzitik, merkatu librean edo babestuan sartu eta behar hori estali ote den aztertu da. Ondoren, 

Etxebiden txostena berritu ez duten baina etxebizitza babestu baten beharra dutenez ziur aski zerbitzuan berriro 

izena emango duten biztanleen kopurua kalkulatu da. 

 Baja izateko eta ez berritzeko arrazoiak ezagutzea: 5. Kapituluan bajaren egoeraren ezaguera-maila edo eskaera 

bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunaren ezaguera-maila aztertu da eta izen-ematea ez berritzeko 

arrazoiak sakonkiago aztertu dira, bi premisa oinarrian hartuta: etxebizitza babestuaren eskaera bi urtean behin 

berritzeko derrigorrezkotasuna ezagutzen ote den eta etxebizitzaren beharra estalita ote dagoen. 

 Jarduera publikoari buruzko iritzia: 6. Kapituluan baja izan diren biztanleek Etxebideri buruz duten iritzia jaso da 

eta Etxebidek hobetu beharko lituzkeen alderdi garrantzitsuenak zehaztu dira. Era berean, Eusko Jaurlaritzak eta 

Udalek etxebizitzaren esparruan burututako lana baloratu da. 

1.1. taula Laginaren banaketa 

 Kop. bertikalaren 
% 

LURRALDE HISTORIKOAK   
Álava/Araba 146 34,4 
Bizkaia 140 32,9 
Gipuzkoa 139 32,7 

ESKATUTAKO ETXEBIZITZA 

MOTA   
Alokairua 220 51,8 
Erosketa 205 48,2 

GUZTIRA 425 100,0 
Iturria:  2014an Etxebiden etxebizitza babestuaren 

eskaera berritu ez duten herritarren inkesta. 
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2. ESKARIAREN BEHERAKADA ETA ETXEBIDEREN ERREGISTROKO 

BAJAK 

 

2.1. Etxebizitza babestuaren eskariaren beherakada 

Etxebizitzaren euskal zerbitzu publikoaren funtsezko atal bat da Etxebide, bere ardura baita Euskadin etxebizitza 

babestuaren eskaria antzematea eta, beraz, Etxebide baita etxebizitza babestuaren esparruan esku hartzeko 

beharraren eta eskariaren termometro garrantzitsuena. Erreferentzia gisa Erregistroan aktibo dauden txostenak 

hartzen badira baiezta daitekeenez, urte askotan etxebizitza babestuaren eskariak 85.000 eskaera gainditu izan ditu, 

baina 2014an behera egin du nabarmen izena emanda dauden eskatzaileen kopuruak (33.000 eskaera aktibo 

gutxiago) eta horrek % 38ko beherakada eragin du urte batean. 

Txosten kopuruak ezagututako beherakadari helduta, Gipuzkoan izan da beherakadarik handiena (-% 42), Bizkaiaren 

aurretik (-% 37). Araban zerbait arinagoa izan da beherakada (-% 28). Eta edukitza-erregimenari erreparatzen 

bazaio, % 60ko beherakada ezagutu da erosketaren aldeko izen-emateen artean eta % 21ekoa izan da beherakada 

alokairuko etxebizitzen eskatzaileen artean. 

 

2.1. grafikoa Etxebideko etxebizitza babestuaren eskaera aktiboen txostenen bilakaera, 1997-
2014 

 

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza. 

 

2.2. grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaera-txosten aktiboak lurralde historikoka eta 
eskatutako etxebizitza motaren arabera, 2013 eta 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.2. Etxebideko bajen izapidetzea 

2012ko urriaren 15eko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuak emandako AGINDUAK arautzen du Etxebideren 

Etxebizitza babestuaren eta zuzkidura Alojamenduen Eskatzaileen Erregistroa. Etxebiden izena emateko prozesua 

eta etxebizitza babestuak aukeratzeko eta esleitzeko prozedurak arautzeaz gain, baja izateko arrazoiak eta baja 

izateak dakartzan ondorioak ezartzen ditu. 

Zentzu horretan, eta araudiak ezartzen duenaren arabera, ondoren aipatuko dira Etxebiden izena emandako 

eskaeren bajen arrazoiak: 

 Eskatzaileak edo titular guztiek eskatzea. 

 Eskatzailea edo eskaeraren titularretako edozein hiltzea edo bizikidetza-unitatea uztea, eta ondorioz, 

izena emanda jarraitzeko baldintzak ez betetzea. 

 Izen-ematearen indarraldia amaitzea eta izen-ematea espresuki ez berritzea. 

 Administrazioak eskatzaileei berariaz eskatzen dien dokumentazioa epearen barruan ez aurkeztea. 

 Pertsona edo bizikidetza-unitate eskatzaileari etxebizitza bat esleitzea. 

 Etxebizitzaren salerosketa-kontratu pribatu bat sinatzea. 

 Partikularren artean babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko kontratu bat sinatzea. 

 Bizikidetza-unitatearen bizitegi-beharretarako egokia den eta eskatutako erregimenekoa den etxebizitza 

baten esleipenari uko egitea; salbuespena da eskatutako erregimena erosketa izatea eta pertsona 

eskatzailea edo bizikidetza-unitate eskatzaileko titularrak langabezian egotea. 

 Izen-ematea baliogabetzea, ondoren adierazitako arrazoi batengatik: 

1. Eskaeran edo eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan edo Administrazioak 

eskatutakoan datuak zuzenak ez direla, gezurrezkoak direla edo datu guztiak aipatu ez direla 

egiaztatzea. 

2. Izena emateko bete beharreko baldintzak ez betetzea. 

Aipatutako arauaren arabera, honako ondorio hauek eragiten dira Erregistroan baja izatean: 

 Antzinatasuna galtzea (salbuespenak salbuespen1). 

 Izen-emateko aukera debekatzea aldi baterako: 

o Urte batez, izen-ematea berritzen ez bada, eskatutako dokumentazio guztia aurkezten ez bada 

eta baldintzak ez betetzeagatik eskaera baliogabetu bada. 

o 2 urtez, etxebizitza baten esleipenari uko egiten bazaio eta datuak zuzenak ez izateagatik, 

gezurrezkoak izateagatik edo datu guztiak ez aipatzeagatik eskaera baliogabetu bada. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1
Salbuespena izango da eskatzailea edo eskaeraren titularretako edozein hiltzea edo bizikidetza-unitatea uztea, eta ondorioz izena emanda 

jarraitzeko baldintzak ez betetzea. 
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Etxebizitza Sailburuordetzak emandako informazioaren arabera, 2014an Etxebidek 48.000 txosten baino gehiagoren 

baja izapidetu zuen, eta kopuru horrek aurreko urteetan erregistratutako bolumena gainditzen du, ondorengo 

grafikoan ikus daitekeen moduan. 

 

2.3. grafikoa Etxebiden izapidetutako baja-txostenen bilakaera, 2010-2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Bestalde, 2014an izena emateko eskaera berrien bolumena (10.200 txosten) 2013an baino zerbait altuagoa izan da, 

baina aurreko urteetan erregistratutakoa baino baxuagoa da. Horrela, emaitza gisa saldo negatiboa lortu da eta, 

beraz, 2014an aktibo dauden txostenen kopurua eragin da, aurreko atalean deskribatu den moduan2. 

 

2.4. grafikoa Etxebiden izapidetutako alta-txostenen bilakaera, 2010-2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
2
 Alta-txostenen eta baja-txostenen arteko aldeak 37.887 txostenen galera izan dela erakusten du, eta kopuru horrek 

gainditu egiten du eskaera-txosten aktiboen bilakaera kontuan hartuta egindako zenbatespena (32.617 txosten 

gutxiago 2013 eta 2014 artean). Alde hori ulertzeko datuen aldizkakotasuna hartu behar da kontuan, beste alderdi 

batzuen artean.  
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2.3. Izen-ematearen berritzea 

Etxebizitza babestuaren txostenaren baja eragin duten arrazoi nagusiak erregistratzen ditu Etxebidek, eta 

ondorengo taulan ikus daitekeen moduan, 2014an izandako bajen % 76 izen-ematea berritu ez zuten txostenen 

bajak izan dira. 

2.5. grafikoa 2014an baja izan diren txostenetan erregistratutako arrazoi nagusiak 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Eskatutako dokumentazioa ez aurkeztea izan da bajen % 5en arrazoia (bigarren arrazoia), eta garrantzi handitik 

txikiagora jarraituz, esleitutako etxebizitza bati uko egitea eta etxebizitza bat esleitu izana da bajaren arrazoia 

kasuen % 4,7an, hurrenez hurren. Gainerako arrazoien agerpena edo eragina askoz ere baxuagoa da. 

 

2.1. taula 2014an baja izan diren Etxebideren txostenetan erregistratutako arrazoiak 

Bajaren arrazoia Kopurua % 

1 Eskatzaileak eskatzea 321 0,7 
2 Etxebizitza esleitzea 2.258 4,7 
3 Heriotza 14 0,0 
4 Esleitutako etxebizitzari uko egitea 2.280 4,7 
5 Etxebizitza izatea 2.043 4,3 
6 Izen-ematea ez berritzea 36.352 75,6 
7 Eskatzen diren sarrerak ez ziurtatzea 1.289 2,7 
8 EAEn erroldatuta dagoen ez egiaztatzea 7 0,0 
9. Iraupen luzeko bizileku-baimena edukitzeko betebeharra ez betetzea 1 0,0 
10 Benetan EAEn ez bizitzea 5 0,0 
11 Eskatutako dokumentazioa ez aurkeztea 2.440 5,1 
12. Etxebizitza ez edukitzeko betebeharra ez betetzea 304 0,6 
13 Diru-sarreren baldintza ez betetzea 173 0,4 
14 Diru-sarreren baldintza ez betetzea. Gehieneko diru-sarrerak gainditzea 28 0,1 
15 Gutxieneko diru-sarreren baldintza ez betetzea 6 0,0 
15 Kide batek bizikidetza-unitatea uztea 2 0,0 
16 BOEren alokairu-kontratu bat sinatzea. 5 0,0 
16 Etxebizitzaren salerosketa-kontratu bat sinatzea 21 0,0 
17 Datuak zuzenak ez izatea, gezurrezkoak izatea edo datu guztiak ez aipatzea 8 0,0 
18 Etxebizitza babestu bat alokatzea 504 1,0 
GUZTIRA 48.061 100,0 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Kontuan hartu behar da 2013ko urtarrilaren 2an indarrean sartu zela Etxebideren etxebizitza eta zuzkidura-

alojamenduen eskatzaileen erregistroa arautzen duen arau berria eta izen-emateak bi urterako balioko zuelako 

baldintza ekarri zuela arau berri horrek, eta, beraz, bi urtean behin izen-ematea berritzeko derrigorrezkotasuna 

ezartzen zuela. Baldintza berri horrek txosten ugari eragin ditu. 

Horrela, etxebizitzaren eskaera mantendu nahi duten 

pertsonek edo bizikidetza-unitateek izen-ematearen 

berritzea eskatu behar dute aipatutako epea amaitu 

aurretik, eta Etxebidek, zerbitzu publiko gisa, eskaera 

berritu ahal izateko nahikoa denborarekin jakinarazi 

behar die pertsona edo bizikidetza-unitate 

eskatzaileei aipatutako epea amaitzen den eguna. 

2014ko datuek islatzen duten moduan, baja izandako 

lau (4) txostenen artetik hirutan (3) eskaera berritu ez 

izana da bajaren arrazoia. 

Berritu ez diren txostenen garrantzia antzekoa da 

esparru geografikoka zein eskatutako etxebizitza 

motaren arabera. 

 

2.7. grafikoa Izen-ematea berritu ez duten txostenen garrantzia lurralde historikoka eta 
Etxebiden eskatutako etxebizitza motaren arabera, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Erreferentzia gisa berritu ez diren txostenen guztizkoa 

hartuz gero, 2014ko datuen arabera ez berritzeagatik 

baja izan diren bi (2) txostenen artetik bat (1) Bizkaian 

bizi diren biztanleei dagokie; % 37koa da portzentajea 

Gipuzkoan eta % 12koa, azkenik, Araban. 

Baja izandako txostenen guztizkoarekin gertatzen den 

moduan, euskal hiriburuetan erregistratu da txostenen 

gehiengoa. Zehazki, Bilbon erregistratu dira berritu ez 

diren txostenen % 18, Donostian % 13,5 eta Araban % 9. 

Gainerako udalerrien agerpena baxuagoa da. 

 

 

 

75,2 71,2 77,4 75,8 72,2 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa Alokairua Erosketa

2.6. grafikoa Baja-txostenen banaketa arrazoi 
motaren arabera, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

2.8. grafikoa Izen-ematea berritu ez duen 
biztanleriaren banaketa lurralde 
historikoka, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.9. grafikoa Etxebiden izen-ematea berritu ez duen biztanleriaren kokapen geografikoa, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

2014an berritu ez ziren txostenen % 53 erosketa-erregimeneko etxebizitzaren eskariarekin zeuden lotuta eta % 47 

alokairuko erregimenekoarekin. Alokairuko etxebizitza babestuaren eskarian berritu ez diren kasuak askoz ere 

gehiago dira Araban gainerako lurralde historikoetan baino. 

2.10. grafikoa Berritu ez diren kasuen banaketa eskatutako etxebizitza motaren arabera, 2014 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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2.4. Etxebidek herritarrei bajaren eta berritzeko prozesuaren berri 

ematea 

Lehenago aipatu den moduan, eta araudiak ezartzen duenaren arabera, Etxebidek EAEko etxebizitza babestuaren 

biztanle eskatzaileei beren eskaera-txostenaren egoerari buruzko informazioa eman behar die hainbat alderdiri 

dagokienez, hala nola txostenaren alta eta baja, eskaera berritzeko derrigorrezkotasuna, eskatutako dokumentazioa 

zuzentzeko edo osatzeko beharra edo esleipen-prozesuetan parte hartzeko onartuak izan ote diren. 

Datuen arabera, 2014an Etxebidek 235.000 jakinarazpen baino gehiago egin zituen herritarren artean. Zehazkiago, 

161.358 idatzizko jakinarazpen bidali zituen (guztizkoaren % 68) eta 74.277 jakinarazpen elektroniko bidali zituen (% 

32). 

2.11. grafikoa Etxebideren eta herritarren arteko komunikazioaren (idatzizkoa eta elektronikoa) 
bilakaera, 2002-2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

2014an ahalegin handia egin da Etxebidetik herritarrenganako komunikazioa hobetzeko: 2013rekin alderatuz, % 77 

areagotu da jarduera eta 2002-2014 aldiko kopururik altuenetako bat erregistratu da.  

Txosten aktiboen kopurua urte bakoitzean egindako jakinarazpenekin erlazionatuz gero, 2014an etxebizitza 

babestuaren txosten bakoitzeko batez beste 4,4 jakinarazpen egin zirela ikus daiteke, eta kopuru hori aztertutako 

aldi osoko kopururik altuena da. 

2.12. grafikoa Jakinarazpenak (idatzizkoak eta elektronikoak)/espediente aktiboak ratioaren 
bilakaera, 2002-2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunaren informazioa bidaltzeko eta jakinarazteko egin ziren 2014an 

jakinarazpen guztien % 30 (71.672 jakinarazpen guztira); % 29 izena emateko epea irekita zegoela adierazteko 

jakinarazpenak izan ziren (68.423 jakinarazpen). Ondoren daude, garrantziaren arabera, bajen jakinarazpenak 

(jakinarazpenen % 29, 47.290 bidalketa). Era berean, jakinarazpenen % 10 dokumentazioa osatzeko jakinarazpenak 

izan ziren (24.546 jakinarazpen). 

2.13. grafikoa Etxebideren eta herritarren arteko jakinarazpen idatzizkoen eta elektronikoen 
arrazoia, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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3. ESKAERA BERRITU EZ DUEN BIZTANLERIAREN EZAUGARRIAK 

 

Ondorengo kapitulua eskaera ez berritzeagatik Etxebideren erregistroan baja izan diren biztanleek emandako 

informazioa oinarrian hartuta landu da; informazio hori lortzeko, elkarrizketa egin zaie biztanle horiei proiektu 

honen baitan. Jarraian, aipatutako taldearen ezaugarri soziodemografikoen deskribapena egin da eta taldearen 

bizitegi-egoeraren, etxebizitza eskuratzeko beharraren eta edukitza-erregimenaren karakterizazioa egin da, halaber. 

Aztertutako aldagai batzuetan desberdintasun esanguratsuak aurkitu direnez, azterketa egiteko gaur egun 

etxebizitza-beharra duten biztanleak (% 65) eta beharrari erantzun diotelako beharrik ez dutenak (% 35) bereizi dira 

eta txosten honen 5. Kapituluan sakonkiago aztertu dira alderdi horiek. 

Era berean, eta ahal del neurrian, baja izan diren biztanleak eta etxebizitza babestuaren eskatzaile diren biztanleak 

desberdintzen dituzten ezaugarriak azpimarratuko dira, eta horretarako, 2014an Etxebiden izena emanda zeuden 

biztanleei egindako inkestako informazioa hartu da oinarrian. 

 

3.1. Ezaugarri soziodemografikoak 

Oro har, Etxebiden eskaera-txostena aktibo duten biztanleen profilarekin alderatuz, 2014an Etxebiden izen-ematea 

berritu ez duten biztanleen artean gutxiago dira emakumezkoak, eta zaharragoak dira gainera. Zehazkiago: 

 Bajen % 54 gizonezkoak dira eta % 46 emakumezkoak. Emakumeen agerpena baxuagoa da Etxebideren 

erregistroan baja izan diren biztanleen artean, etxebizitza babestua eskatzen duten biztanleekin alderatu 

(% 55 2014an). 

 Eskaera berritu ez duten biztanleen batez besteko adina 38 urtekoa da. Baja izanda ere erosketa-

erregimeneko etxebizitza bat behar duten pertsonak (36 urte) alokairuko etxebizitza bat behar dutela 

adierazi dutenak baino (39 urte) gazteagoak dira. 

 Baja izan diren biztanleen % 43k 35 urte baino gutxiago dituzte, % 38k 35-44 urte dituzte eta % 19k 44 

urte baino gehiago. 35 urtetik beherako gazteen pisua Etxebiden izena emanda dauden biztanleena baino 

zerbait txikiagoa da (% 47 2014an). 

 Etxebideren erregistroan baja izan diren hamar (10) pertsonen artetik bederatzik (9) nazionalitate 

espainola dute (% 88), hortaz, baja-txostenen % 12 biztanle atzerritarrei edo nazionalitate bikoitza dutenei 

dagokie. 

 Biztanle atzerritarrek agerpen handiagoa dute baja izanda alokairuko etxebizitza baten beharra duten 

biztanleen artean (% 19). 
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3.1. taula Etxebiden eskaera berritu ez duten biztanleen ezaugarri soziodemografiko nagusiak 
gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

Beharrik ez Guztira 

SEXUA     

Emakumezkoa 47,9 40,5 46,8 46,4 
Gizonezkoa 52,1 59,5 53,2 53,6 

ADINA     

30 urte arte 10,8 15,0 16,2 13,3 
30-34 urte 29,5 23,0 32,5 29,5 
35-44 urte 38,2 53,5 32,1 38,4 
45-64 urte 18,4 8,5 17,8 16,7 
65 urte eta gehiago 3,1 0,0 1,4 2,0 
Batez besteko adina 39,2 36,2 37,0 38,0 
Nazionalitatea     
Espainola 80,8 95,8 94,6 88,0 
Atzerritarra 14,1 4,2 5,1 9,4 
Biak 5,1 0,0 0,3 2,6 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

3.1. grafikoa Etxebiden eskaera berritu ez duten biztanleen eta izena emanda dauden biztanleen 
ezaugarri soziodemografiko nagusiak 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 

 

3.2. grafikoa Eskaera berritu ez duen biztanleriaren ezaugarri soziodemografiko nagusiak gaur 
egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 
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Eskaera berritu ez duen biztanleriaren artean ezkongabeek eta pertsona bakar batek egindako eskaerek agerpen 

handiagoa dute, Etxebiden izena emanda jarraitzen duen eskariarekin alderatuz. 

 Berritu ez duten biztanleen % 67 ezkongabeak dira, % 18 ezkonduak eta % 9 bananduak edo dibortziatuak. 

 Etxebiden izena emanda dagoen biztanleriarekin alderatuz azpimarratu behar da, berritu ez diren 

txostenen artean agerpen handiagoa dutela pertsona ezkongabeek eta txikiagoa, berriz, bananduta edo 

dibortziatuta daudenek. 

 Berritu ez diren kasuen % 73 banakako eskaerak dira eta gainditu egiten da banakako eskaerek eskariaren 

guztizkoaren gainean duten pisua (% 64 2014an). 

 Bizikidetza-unitateko pertsona kopurua altuagoa da eskaera berritu gabe ere alokairuko etxebizitza baten 

beharra duten kasuetan. 

 2014an etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duten biztanleen gehiengoa (% 78) jada familia 

independente bat osatzen zuten bizikidetza-unitateak ziren, eta familia independenteak osatu dituztenak 

dira, ia kasu guztietan, jada etxebizitza-beharra ez dutela aitortu dutenak. 

 Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra edukita gurasoen etxean bizi diren gazteak dira eskaera berritu ez 

duten biztanleen % 22. Talde hori Etxebiden eskatzaile gisa erregistratuta dagoena baino urriagoa da 

(Etxebiden izena emanda dagoen biztanleriaren % 38k lehen etxebizitza eskuratzeko beharra du, 2014ko 

datuen arabera) eta agerpen handiagoa dute etxebizitza erosteko beharra dutenak alokatzeko beharra 

dutenak baino. 

3.2. taula Etxebiden baja izan diren biztanleen familia-nukleoaren karakterizazioa, gaur 
egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

Beharrik ez 
Guztira 

EGOERA ZIBILA     
Ezkongabea 65,7 72,8 66,8 67,2 
Ezkondua 15,1 20,1 21,7 18,2 
Izatezko bikote 
erregistratua 

2,2 2,1 
6,6 3,7 

Banandua/Dibortziatua 14,3 5,0 3,8 9,2 
Alarguna 2,7 0,0 1,1 1,8 

ESKAERAN BARNE 

HARTUTAKO PERTSONA 

KOP. 

    

Banakako eskaerak 69,2 74,8 77,9 73,1 
Bi pertsona 14,0 18,1 15,7 15,2 
Bi pertsona baino gehiago 16,8 7,1 6,4 11,7 

FAMILIAREN 

ETXEBIZITZATIK 

EMANTZIPATUA 

    

Ez 27,1 41,6 7,3 22,4 
Bai 72,4 58,4 92,8 77,6 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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3.3. grafikoa Eskaera berritu ez duen biztanleriaren familia-nukleoaren eta Etxebiden izena 
emanda dagoen biztanleriaren ezaugarri nagusiak 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 

3.2. Lan-egoera eta egoera ekonomikoa 

Eskaera berritu ez duen biztanleriaren lan-egoerari eta gaur egun duten etxebizitza-beharrari erreparatuz gero, 

desberdintasun esanguratsuak ikus daitezke. 

 Izen-ematea berritu ez duten pertsonen guztizkotik % 43k kontratu finkoa dute eta lanean ari dira, eta 

portzentajea % 48koa da jada etxebizitza-beharrik ez duten pertsonen datuak bakarrik aztertzen badira. 

 Bestalde, berritu ez dutenen % 12k beren kontura lan egiten dute eta % 20k aldi baterako kontratu bat 

dute. 

 Langabezian daude berritu ez duten biztanleen % 19 eta portzentajea % 26koa da alokairuko etxebizitza 

bat behar duten biztanleen kasuan. 

 Langabezian dauden biztanleek agerpen txikiagoa dute eskaera berritu ez duten biztanleen artean (% 19), 

Etxebiden izena emanda jarraitzen duten biztanleekin alderatuz (% 25,5). 

3.3. taula Etxebiden baja izan diren biztanleen lan-egoera, gaur egungo etxebizitza-
beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

Beharrik ez 
Guztira 

Bere kontura 11,9 15,2 11,9 12,4 
Kontratu finkoa 33,5 61,0 48,2 43,0 
Aldi baterako kontratua 22,9 12,6 19,3 20,0 
Bekaduna praktiketan 0,7 0,0 1,0 0,7 
Langabezian 25,7 8,4 15,1 19,3 
Erretiratua/Pentsioduna 4,3 2,8 2,7 3,5 
Beste egoera bat 0,9 0,0 1,9 1,1 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

3.4. grafikoa Langabezia eskaera berritu ez duten biztanleen eta Etxebiden izena emanda 
dauden biztanleen artean 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 
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Eta eskaera berritu ez duten pertsonen egoera ekonomikoari erreparatuz, inkestako datuek erakusten dute talde 

horretako % 8k langabeziagatiko prestazioa jasotzen duela eta % 9k beste mota bateko diru-laguntza sozial bat 

jasotzen duela, hala nola diru-sarrerak bermatzeko errenta edo etxebizitzaren prestazio osagarria. Eta grafikoan 

zehazten den moduan, diru-laguntzak jasotzen dituzten pertsonei erreparatuz, gehiago dira alokairuko etxebizitza-

beharra duten pertsonen taldean, jada etxebizitza-beharra erantzun duten pertsonen taldean baino. Eta gauza bera 

gertatzen da langabezian dauden pertsonen taldeari erreparatuz: langabezian egonik izen-ematea berritu ez duten 

biztanleen % 35ek langabeziagatiko prestazioa jasotzen dute eta % 28k beste mota bateko diru-laguntza bat. 

3.5. grafikoa Etxebiden eskaera berritu ez duten biztanleek jasotzen dituzten diru-laguntzak gaur 
egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

3.3. Bizitegi-ezaugarriak 

Lehenago esan den moduan, 2014an etxebizitza-eskaera berritu ez duten biztanleen gehiengoak (% 78) jada familia 

osatu du eta familiaren etxea utzi du, eta inkestaren arabera, desberdintasun garrantzitsuak daude gaur egungo 

edukitza-erregimenaren eta gaur egungo etxebizitza-beharraren artean. Zehazkiago: 

 Eskaera berritu ez duten baina jada osatu diren familiei erreparatuz, biztanleriaren % 45 alokairu libreko 

etxebizitza batean bizi da, % 12k alokairuko etxebizitza bat partekatzen du eta % 3 alokairuko etxebizitza 

babestu batean bizi da. Bestalde, % 27k bakarrik adierazi du gaur egun bere jabetzako etxebizitza batean 

bizi dela. 

 Familiaren etxetik independizatu diren eta etxebizitza-beharra edukita oraindik izen-ematea berritu ez 

duten pertsonen artetik asko alokairuko etxebizitza batean bizi dira. Elkarrizketan parte hartu duten eta 

alokairuko etxebizitza libre bat duten biztanleek 563 euroko batez besteko errenta ordaintzen dute hilean, 

alokairu osoa ordaintzen duten kasuetan, eta 340 eurokoa da errenta etxebizitza partekatzen duten 

kasuetan. 

 Etxebizitzaren esparruan beharrik ez duten hiru (3) pertsonaren artetik bik (2) beren jabetzako etxebizitza 

bat dute gaur egun (% 61). 
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3.6. grafikoa Etxebiden eskaera berritu ez duten familia independenteen gaur egungo edukitza-
erregimena gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebiden 
etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duten biztanleen inkesta. 
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4. ETXEBIZITZA BEHARRA ETA ESKARIA BERRITU EZ DUTEN 

BIZTANLEEN ARTEAN 

 

2014an Etxebiden izen-ematea berritu ez duten biztanleen ezaugarri soziodemografikoak, ekonomikoak eta 

bizitegikoak deskribatu eta gero, biztanle horiek gaur egun duten etxebizitza-beharra eta Etxebideren Erregistroaren 

bitartez etxebizitza babestua eskatzeko duten asmoa sakonkiago aztertuko da jarraian. 

4.1. Gaur egungo etxebizitzaren beharra 

2014an izen-ematea berritu ez duten biztanleei gaur 

egun etxebizitza-beharrik ote duten edo, aitzitik, 

beharrari erantzun ote dioten galdetu zaie, analisiaren 

abiapuntuko hipotesi gisa. 

Zentzu horretan, lehen esandakoa gogora ekarriz, 

inkestaren arabera biztanleen % 65ek oraindik 

etxebizitza-beharra dutela baieztatu dute. Zehazkiago, 

% 49k alokairuko etxebizitza bat behar dutela esan 

dute eta % 16k erosketa-erregimenekoa behar dutela 

baieztatu dute. 

Baina galdetutako biztanleen % 35ek aitortu dutenez, 

gaur egun ez dute etxebizitza-beharrik, eta ehuneko 

hori % 49koa da Etxebiden erosketa-erregimeneko 

etxebizitza bat eskatzen zuten txostenei erreparatzen 

bazaie eta % 19,8koa da, berriz, alokairuaren kasuan. 

Antzeko erantzuna eman zaio adierazitako beharrari 

hiru lurralde historikoetan. 

 

4.2. grafikoa Gaur egungo etxebizitza-beharra Etxebiden eskaera berritu ez duten biztanleen 
artean lurralde historikoka eta Etxebiden eskatutako etxebizitza motaren arabera 

  
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebiden 
etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Gaur egun etxebizitza-beharrik ez dutela uste duten bi (2) pertsonaren artetik batek (1) adierazi duenez, merkatu 

libreko etxebizitza batekin asetu du bere beharra. Zehazkiago, % 40k adierazi dute etxebizitza libre bat erosi dutela 

eta % 13k, berriz, etxebizitza libre bat alokatu dutela. Bestalde, % 12k adierazi dute ez dutela etxebizitza-beharrik, 

etxebizitza babestu bat erosi dutelako; % 6k alokairu babestuko etxebizitza bat eskuratu dutela eta beharrik ez 

dutela adierazi dute. Bestalde, % 20k inguruk beste arrazoi batzuk eman dituzte etxebizitza-beharrik ez dutela 
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adierazteko, hala nola etxebizitza bat duen bikotekidearekin bizi direla, laga zaien etxebizitza batean bizi direla edo 

etxebizitza libre bat oinordetzan jaso dutela. 

2014an erantzun zaio nagusiki etxebizitza-beharrari, inkestan parte hartu duten biztanleen % 43k adierazi duenez. 

Bestalde, % 20k 2013an asetu dute beharra eta % 24k lehenago. Era berean, % 13k adierazi dutenez, 2015ean lortu 

dute etxebizitza-beharra estaltzea. 

 

4.3. grafikoa Gaur egun etxebizitza-beharrik ez edukitzeko arrazoi nagusiak eta beharrari 
erantzun zaion urtea 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebiden 
etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

4.2. Etxebiden izen-ematea berritzeko asmoa 

Oraindik etxebizitza-beharra duten biztanleei Etxebideren erregistroan berriro erregistratzeko asmoa ote duten 

galdetu zaie. 

 

% 73k baietz erantzun dute. Hain zuzen 

ere, % 8k adierazi dute jada berritu 

dutela izen-ematea, % 52k epe labur 

batean (aurten) berritzeko asmoa 

dutela esan dute eta % 13k epe 

ertainera egingo dutela. Aitzitik, % 

12,5ek adierazi dute ez dutela berriro 

izena emango eta % 15ek ez dute 

erabaki bat hartu oraindik. 

Etxebizitza babestuaren eskatzaile gisa 

berriro izena emateko asmoak agerpen 

handiagoa du alokairuko etxebizitza bat 

behar duten biztanleen artean (% 75,5), 

erosketa-erregimenekoa behar dutenen 

artean baino (% 63). 
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Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebideren etxebizitza 
babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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Zehazki, alokatzeko beharra duten pertsonen artetik % 9k adierazi dute jada erregistratu direla eta % 57k esan dute 

aurten egingo dutela; aldi berean, % 9,5ek epe ertainera edo luzera berriro izen-emateko asmoa dutela adierazi 

dute. 

Eta erosketa-erregimeneko etxebizitzen eskariari dagokionez, % 4k esan dute jada izena eman dutela, % 35ek 

aurten egingo dutela eta % 24k izena emateko asmoa adierazi dute, baina inolako presarik ez dutela gaineratu dute; 

azken talde horren kasuan, alokairuko etxebizitzen eskarian erregistratutako kasuak gainditu dira. 

4.1. taula Beharra edukita 2014an etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duten 
biztanleek izen-ematea berritzeko duten asmoa 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko beharra Beharra duten 
biztanleak 

guztira 

ETXEBIDEN ETXEBIZITZA BABESTU BAT BERRIRO 

ESKATZEKO ASMOA AL DUZU? 
   

Bai, izena eman dut berriro 9,0 4,3 7,9 
Bai, epe laburrera egingo dut (aurten) 57,0 35,2 51,7 
Bai, epe ertainera edo luzera egingo dut 9,5 23,9 13,0 
Ez 12,0 14,0 12,5 
Ed/Ee 12,5 22,6 14,9 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

Eta esparru geografikoei erreparatzen bazaie, baja izanda etxebizitza-beharra duten biztanleen artean, arabarren % 

73k, bizkaitarren % 75ek eta gipuzkoarren % 70ek adierazi dute Etxebiden etxebizitza babestua berriro eskatuko 

dutela. Epe laburrera erregistratzeko asmoa duten biztanle gehiago daude Bizkaian eta Gipuzkoan. 

 

4.2. taula Izen-ematea berritzeko asmoa lurralde historikoka 

 Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa 

ETXEBIDEN ETXEBIZITZA BABESTU BAT BERRIRO 

ESKATZEKO ASMOA AL DUZU? 
   

Bai, izena eman dut berriro 0,0 8,0 10,1 
Bai, epe laburrera egingo dut (aurten) 52,0 54,7 47,4 
Bai, epe ertainera edo luzera egingo dut 20,8 12,0 12,2 
Ez 14,4 11,0 14,1 
Ed/Ee 12,8 14,5 16,2 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

Eskatuko den etxebizitza motari dagokionez, eskaera berrien % 79 alokairuko etxebizitzen eskaerak dira eta % 21 

erosketa-erregimeneko etxebizitzenak. Alokairuko etxebizitzen eskaria altuagoa da Araban (% 87,5), Bizkaiarekin (% 

81) eta Gipuzkoarekin (% 73) alderatuz. 
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4.5. grafikoa Beharra edukita eskaera berrituko duten biztanleek eskatuko duten etxebizitza 
babestu mota lurralde historikoka eta izena emanda dagoen biztanleriak eskatutako 
etxebizitzarekin alderatuta, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Etxebiden aktibo dauden eskaera-txostenei dagozkien datuak alderatuz (% 73 alokairuko eskaerak dira eta % 27 

erosketakoak 2014an), alokairua berritzeko asmoak baja izan diren pertsonen artean agerpen handiagoa duela 

baiezta daiteke. 

Eta grafikoan ikus daitekeen moduan, alokairuko etxebizitzaren eskaera berritu nahi dutenek presa handiagoa dute 

berriro erregistratzeko, erosketa-erregimeneko etxebizitzaren eskaera berritu nahi dutenek baino. 

4.6. grafikoa Eskaera egiteko epea etorkizuneko izen-ematean eskatzen den etxebizitza motaren 
arabera, 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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5. BAJAREN BERRI EDUKITZEA ETA EZ BERRITZEKO ARRAZOIAK 

 

Atal honetan Etxebizitza Babestuaren eta Zuzkidura Alojamenduen Eskatzaileen Erregistroan baja izan diren 

biztanleek bajari buruz eta bi urtean behin izen-ematea berritzeko derrigorrezkotasunari buruz duten ezaguera-

maila aztertu da; kontuan hartu behar da azken hipotesi hori dela ez berritzeko arrazoi nagusia. Era berean, 

Etxebideren eta etxebizitza babestuaren eskatzailearen arteko komunikazioa aztertu da. Atalarekin amaitzeko, 

sakonkiago aztertu dira biztanleek etxebizitza babestuaren eskaera ez berritzeko emandako arrazoiak. 

5.1. Txostenaren bajaren berri edukitzea 

2014an etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistroan izen-ematea ez berritzeagatik baja izan diren hiru 

pertsonaren artetik bik (% 63) bajaren berri zuten. Zehazki, jada etxebizitza-beharrik ez duen biztanleriaren 

gehiengoak (% 82) bazuen bere etxebizitza babestuaren eskaera-txostenaren bajaren berri. 

Azterketa honen baitan elkarrizketatu den biztanleriak emandako iritziaren arabera, kasuen % 37k ez dute beren 

txostenaren bajaren berri, eta portzentaje hori % 50era zabaltzen da oraindik alokairuko etxebizitza baten beharra 

duten pertsonen artean, eta % 60koa da erosteko beharra dutenen artean. Txostenaren baja ezagutzen ez duten 

pertsonen portzentajea nahiko altua da, nahiz eta Etxebidetik txostenen bajei buruzko jakinarazpen asko egin diren 

(47.290 jakinarazpen 2014an). 

Era berean, interesgarria da azpimarratzea txostenaren bajaren ezaguera-maila askoz ere altuagoa dela 

nazionalitate espainola duten pertsonen artean (% 65), jatorri atzerritarra dutenen artean baino (% 44). Horrela, 

nazionalitate espainoleko pertsonen % 35ek eta jatorri atzerritarra dutenen % 56k baieztatu dutenez, ez dute beren 

txostenaren bajaren berri. Ez da desberdintasun esanguratsurik ikusten, bestalde, gainerako ezaugarri 

soziodemografikoak kontuan hartuta. 

5.1. grafikoa Etxebideren erregistroko bajaren ezaguera gaur egungo etxebizitza beharraren 
arabera 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

5.2. Eskaera berritzeko derrigorrezkotasunaren ezaguera 

Bestalde, etxebizitza babestuaren eskaera bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunaren ezaguera-maila 

aztertu da. Aipatutako baldintza EAEko etxebizitza babestuaren eta zuzkidura-alojamenduen eskatzaileen 

erregistroa arautzen duen araudi berriak ezarri du. 

Zentzu horretan, elkarrizketatutako biztanleriaren % 64,5ek adierazi du ez zekiela Etxebizitzaren Eskatzaileen 

Erregistroko izen-emateak bi urterako balio duela eta epe hori amaituta etxebizitza-eskaera mantendu nahi duten 

pertsonek edo bizikidetza-unitateek epea amaitu aurretik izen-ematea berritzeko eskatu behar dutela. 
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Bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasuna ezagutzen ez zuten pertsonen portzentajea oso altua da, nahiz eta 

ezin den ahaztu Etxebidek 2014an 71.672 jakinarazpen baino gehiago bidali dituela: 51.373 idatzizko jakinarazpen 

eta 20.299 jakinarazpen elektroniko. 

Aipatutako baldintza ez ezagutzea da, aurrerago ikusiko den moduan, 2014an etxebizitza-eskaera berritu ez 

izanaren arrazoi nagusietako bat, eta are gehiago alokairuko etxebizitza baten beharra dutenen artean (% 72) edo 

erosketa-erregimenekoa behar dutenen artean (% 71) eta areagotu egiten da jatorri atzerritarra duten pertsonen 

artean (% 83). 

 

5.2. grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaera-txostena bi urtean behin berritzeko 
derrigorrezkotasunaren ezaguera gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Era berean, eta kontuan hartuta Etxebideren etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistroak nahikoa 

denborarekin jakinarazi behar diela pertsonei edo bizikidetza-unitateei izen-ematearen epea amaitu dela (eta 

jakinarazpenei buruz emandako datuek horrela egin dela berresten dute), baja izan diren pertsonei galdetu zitzaien 

Etxebidek zentzu horretan informaziorik eman ote zien. Lortutako erantzunen arabera, elkarrizketatutako 

biztanleen % 46k aitortu dute Etxebidek eskaera berritzeko beharrari buruzko informazioa eman diela; % 45ek ezetz 

esan dute.  

5.1. taula Etxebidek eskaera berritzeko beharrari buruz emandako informazioa gaur egungo 
etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko beharra Erosteko beharra Beharrik ez Guztira 

ETXEBIDEK JAKINARAZI AL 

ZIZUN ESKAERA BERRITU 

BEHAR ZENUELA? 

    

Bai 34,6 53,0 57,6 45,6 
Ez 59,0 36,2 30,4 45,4 
Ed/Ee 6,4 10,8 12,0 9,0 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

Kontuan hartuta derrigorrezko berritzea egiteko epea betetzear dagoela Etxebideren etxebizitza babestuaren 

Eskatzaileen Erregistroak jakinarazpena bidali behar duela, posta arruntaz edo posta elektronikoz, modu horretara 

pertsonak berritzea eskatu ahal izateko, Etxebidek egindako jakinarazpenak izena emanda dauden biztanleei ez 

iristeko izandako arrazoia etxebizitzaren helbidea edo helbide elektronikoa aldatu izana ote zen aztertu zen. 

Ohiko bizilekuaren helbideari dagokionez, pertsona askok adierazi dute ez dutela ohiko bizilekua aldatu; hala ere, 

bizilekua aldatu duten pertsona askok ez dute aldaketa horren berri eman Etxebideren etxebizitza babestuaren 

Eskatzaileen Erregistroan. Eta helbide elektronikoari dagokionez, gehiengoa dira aldatu ez dutela adierazi duten 

pertsonak, nahiz eta kasu askotan datu hori Etxebideren etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistroan 

jakinarazi ez dutela azpimarratu behar den. 
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5.3. grafikoa Ohiko bizilekuaren helbidearen eta helbide elektronikoaren aldaketa 2014an 
etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duten biztanleen artean 

Ohiko bizilekuaren helbidearen aldaketak Helbide elektronikoaren aldaketak 

 
 

(*) Etxebidek txostena berritzeko derrigorrezkotasunari buruz informaziorik bidali ez diela baieztatu duten 
biztanleei bakarrik galdetu zaie. 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren Inkesta. 

 

5.3. Ez berritzeko arrazoiak 

Erregistroan espontaneoki baja izan diren biztanleei Etxebiden etxebizitza babestuaren eskaera ez berritzeko arrazoi 

nagusia adierazteko eskatu zaie. 

Lehenik eta behin, bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasuna ez ezagutzea izan da erantzun nagusia (% 37). 

Ondoren daude, garrantziaren arabera, gaur egun etxebizitza libre bat dutela (% 15,5) eta berritzeko denborarik 

eduki ez dutela (% 11). % 5ek inguruk adierazi dute gaur egun ez dutela etxebizitza babestu bat eskuratzeko 

interesik edo beharrik eta % 5 izan dira, halaber, etxebizitza babestu bat erosi dutela adierazi dutenak. Gainerako 

arrazoiek agerpen eskasagoa dute. 

5.4. grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez izana azaltzeko arrazoi nagusien rankinga 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 
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Gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera, nabarmen aldatzen dira ez berritzeko azaldutako arrazoiak. Horrela, 

alokatzeko beharra duten biztanleei dagokienez, % 55ek aitortu dute ez zekitela eskaera berritu behar zutenik eta % 

16k esan dute berritzeko denborarik eduki ez dutela. Gutxieneko diru-sarreren baldintza ez betetzeak, motibazioa 

galtzeak eta esleitutako etxebizitzari uko egin izanak agerpen handiagoa dute alokairuko etxebizitza bat behar 

dutenen artean, erosketa-erregimeneko etxebizitza bat behar dutenen artean edo beharrari erantzun diotenen 

artean baino. 

Erosketa-erregimeneko etxebizitza bat behar dutenen artean, berritzeko derrigorrezkotasuna ez ezagutzea da 

arrazoi nagusia; kasuen % 45ek horrela adierazi dute. Ondoren dago, garrantziaren arabera, berritzeko denborarik 

eduki ez izana (% 18,5). Talde honetan gaur egun etxebizitza babestu bat eskuratzeko interesik edo beharrik ez 

duten kasuak azpimarratu behar dira (% 7), baita gaur egun etxebizitza baten ordainketari aurre egin ezin diotela 

adierazi dutenak ere (% 7). 

Eta gaur egun etxebizitza-beharrik ez duten pertsonei erreparatuz, % 41ek adierazi dute etxebizitza libre bat dutela. 

Bestalde, % 13k adierazi dute erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu bat esleitu zaiela edo erosketa-

erregimeneko etxebizitza babestu bat erosi dutela; % 4k alokairuko etxebizitza bat esleitu zaiela adierazi dute. Gaur 

egun beharrik ez duten pertsonen artean gero eta gehiago dira gaur egun etxebizitza babestu bat eskuratzeko 

interesik edo beharrik ez dutela adierazi dutenak.  

5.5. grafikoa Etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez izana azaltzeko arrazoi nagusien 
rankinga gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 
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Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 
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Gaur egungo etxebizitza-beharra eta elkarrizketatutako biztanleek adierazitako arrazoiak konbinatuz, berritu ez 

izana azaltzen duten lau faktore ondoriozta daitezke: berritzeko prozesuari buruzko informazio falta, etxebizitza-

beharrik ez edukitzea, eskaria baxua (egoera ekonomikoaren okerragotzearen ondorioz, neurri batean) eta 

etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak ez 

betetzea. 

Lehenik eta behin, berritze-prozesuari buruzko 

informazio falta aipatu dute kasuen % 37k, eta 

portzentaje horren barruan daude etxebizitza-

beharra edukita eskaera berritu behar zutela ez 

zekiten pertsonak, bai eta berritzea nola egin 

behar zuten ez zekitenak edo berritzeko arazoak 

eduki zituztenak ere. 

Bigarrenik, jada etxebizitza-beharrik ez dutela 

aitortu duten pertsonak daude (% 35), eta 

beharrik ez edukitzeko arrazoia etxebizitza libre 

bat erosi dutela edo etxebizitza babestu bat erosi 

dutela da, edo etxebizitza bat laga zaiela edo 

bikoteak etxebizitza bat zuela. 

Hirugarren etxebizitza babestuaren eskari 

txikiaren  barruan sailkatutako biztanleria dago: 

berritu ez duen biztanleriaren % 18, hain zuzen 

ere. Hau da, biztanle hauek, nahiz eta etxebizitza-

beharra dutela aitortu duten, eskaera berritzeko denbora falta, etxebizitza babestua eskuratzeko interes falta, 

motibazioa galtzea edo gaur egun etxebizitza ordaintzeko zailtasunak aipatu dituzte eskaera ez berritzeko arrazoi 

gisa. 

Eta azkenik, etxebizitza-beharra edukita gaur egun etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak betetzen ez 

dituztela aitortu duten biztanleak daude (% 10), eta baldintza horiek honako hauek dira: gutxieneko edo gehieneko 

diru-sarrerak, bizikidetza-unitatearen bizitegi-beharrak estaltzen dituen eta eskatutako erregimenekoa den 

etxebizitza bati uko egitea edo EAEn erroldatuta egon 

behar den edo bizileku-baimena eduki behar den 

denbora. 

Eta amaitzeko, eta kontuan hartuta etxebizitza 

babestuaren eskaera ez berritzeak ondorioak dakartzala, 

biztanleei eskatu zaie etxebizitza babestuaren 

Eskatzaileen Erregistroan (Etxebide) baja izateagatik edo 

ez berritzeagatik arazorik eduki ote duten adierazteko. 

Berritu ez duten biztanleen artetik % 4k bakarrik adierazi 

dute arazoak eduki dituztela. 

Arazoen artean, alde batetik antzinatasunaren galera 

aipatu da, baita urtebete igaro arte izen-ematea 

berritzeko ezintasuna ere; eta zenbait kasutan, 

Etxebizitzaren Prestazio Osagarria galtzea edo ez lortzea 

aipatu da.  

 

5.6. grafikoa Eskaera ez berritu izana azaltzen 
duten arrazoiak 2014 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebideren 
etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen 
biztanleriaren inkesta 

5.7. grafikoa Etxebideren Erregistroan ez 
berritzeagatik izandako 
bajaren ondoriozko arazoak 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
2014an Etxebideren etxebizitza babestuaren 
eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 
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6. ETXEBIDEREN, EUSKO JAURLARITZAREN ETA UDALEN BALORAZIOA 

 

Eskaera ez berritzeagatik baja izan diren biztanleek Etxebideren etxebizitza babestuaren eta zuzkidura-

alojamenduen Eskatzaileen Erregistroari buruz eta zerbitzuak egin beharreko hobekuntzei buruz duten iritzia 

adierazi da ondoren. Atalarekin amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Udalek etxebizitzaren alorrean burutzen duten 

lanaren balorazio orokorra egin da. 

 

6.1. Etxebideren lanaren balorazioa 

Eskaera berritu ez duten pertsonek Etxebideren erregistroari buruz egin duten balorazio orokorra 54 puntukoa da, 

0-100 eskala batean. Balorazio ona edo oso ona egin dute izena emanda egonik baja izan diren pertsonen % 38,5ek; 

erdipurdiko balorazioa egin dute % 30ek eta txarra edo oso txarra izena emanda egonik baja eman zaien pertsonen 

% 22k. 

Gaur egungo behar motaren arabera, merkatu librean edo esleitutako edo lagatako etxebizitza babestu baten 

bitartez beharrari erantzun dioten biztanleen artean lortu da balorazio altuena (60 puntu), eta baxuagoa izan da 

oraindik etxebizitza-beharra duten pertsonek egindako balorazioa (49 puntu alokatzeko beharra duten pertsonen 

artean eta 52 puntu erosteko beharra dutenen artean). 

Bestalde, izen-ematea berritu ez duten baina etxebizitza-beharra duten biztanleen gogobetetze-maila Etxebideren 

erregistroan izena emanda dauden biztanleena baino baxuagoa da: 58 puntukoa izan da 2014an, nahiz eta bien 

arteko aldea ez den handiegia. 

6.1. taula Etxebiden eskaera berritu ez duen biztanleriak Etxebideri buruz egindako balorazio 
orokorra gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

Beharrik ez 
Guztira 

ZEIN DA ETXEBIDERI BURUZ 

EGITEN DUZUN BALORAZIO 

OROKORRA? 

    

Oso ona 3,6 2,4 7,7 4,8 
Ona 24,2 36,6 45,6 33,7 
Tartekoa 35,3 31,2 22,3 30,1 
Txarra 14,7 16,7 9,2 13,1 
Oso txarra 9,3 9,3 7,3 8,6 
Ed/Ee 12,9 3,8 7,9 9,7 
Batez besteko balorazio (0-
100 indizea) 

49,4 51,6 60,1 53,6 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 
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6.1. grafikoa Eskaera berritu ez duen biztanleriak eta Etxebiden izena emanda dagoenak 
Etxebideri buruz egindako balorazio orokorra 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 

 

Etxebideren etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistrotik eskainitako informazioa eta komunikazioa da hobetu 

beharreko alderdi nagusia izen-ematea berritu ez duten biztanleen artean: % 35ek aipatu dute. Era berean, 

galdetutako lau pertsonaren artetik batek uste du (% 23) etxebizitza babestua esleitzeko prozedura hobetu behar 

dela. Bestalde, % 19ren ustez, etxebizitza gehiago eskaini edo egin beharko litzateke. 

 

6.2. grafikoa Etxebizitzaren balorazio politikoaren rankinga 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

Informazioaren eta komunikazioaren maila hobetzeko beharra da gehien aipatu den alderdia, bai etxebizitza-

beharra duten biztanleen artean bai jada beharra asetu dutenen artean, nahiz eta portzentaje altuagoak 

erregistratu diren alokairu babestua nahi duten kasuetan. Esleipen-prozedura hobetzeko beharrak agerpen 

handiagoa du erosketa-erregimeneko etxebizitza bat eskuratzeko beharra duten biztanleen artean. 
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6.2. taula Etxebiden hobetu beharreko alderdi nagusiak Etxebiden eskaera berritu ez duen 
biztanleriaren ustez, gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

Beharrik 
ez 

Guztira 

HOBETZEKO ALDERDIAK     
Berritzeari buruzko informazioa 5,8 9,2 2,1 5,0 
Txostenari buruzko informazioa 16,7 20,0 7,9 14,1 
Informazioa eta komunikazioa 
orokorrean 

41,4 34,8 27,0 35,3 

Arreta pertsonala (Ordezkaritzan) 6,9 0,0 1,3 3,8 
Izena emateko eta/edo berritzeko 
prozedura 

4,0 5,3 6,8 5,2 

Esleipen-prozedura 21,4 28,7 23,0 23,1 
Etxebizitzaren eskaintza/Etxebizitza 
gehiago egitea 

18,2 17,9 20,1 18,8 

Online arreta (web-orria) 1,9 5,3 6,0 3,9 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

6.2. Eusko Jaurlaritzak eta Udalek etxebizitzaren alorrean 

burutzen duten lanaren balorazioa 

Etxebiden izen-ematea berritu ez duten pertsonek Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren alorrean burutzen duen lanari 

buruz duten iritziak 50 puntu lortu ditu 0-100 eskala batean. Zehazki, galdetutako biztanleen % 25en ustez, Eusko 

Jaurlaritzaren lana ona edo oso ona da, % 35ek tarteko balorazioa egin dute eta % 19k iritzi negatiboa azaldu dute. 

Gaur egun etxebizitza-beharrik ez duten biztanleen artean lortu dira puntuazio altuenak Eusko Jaurlaritzaren lanari 

buruz galdetzean, 53 punturekin; 49 puntura iritsi da alokatzeko beharra duten biztanleek egindako balorazioa eta 

48 puntura, berriz, erosketa-erregimeneko etxebizitza bat behar dutenek egindakoa. 

Era berean, baja izan diren biztanleei udalek etxebizitzaren alorrean egiten duten lana baloratzeko eskatu zaie. 

Eusko Jaurlaritzak lortu duen batez besteko puntuazioaren azpitik geratu da Udalek egiten duten lanaren 

balorazioa: 46 puntura iritsi da eta 50 puntukoa izan da Eusko Jaurlaritzaren kasuan. Oraingoan ere baieztatu ahal 

izan da beharra estali duten biztanleek Udalei buruz egindako balorazioa hobea dela (49 puntu), alokatzeko eta 

erosteko eskariarekin alderatuz (44 puntu batez beste, hurrenez hurren). 
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6.3. taula Etxebiden eskaera berritu ez duen biztanleriak egindako Etxebideren balorazio 
orokorra gaur egungo etxebizitza-beharraren arabera 

 Alokatzeko 
beharra 

Erosteko 
beharra 

 
Beharrik ez 

Guztira 

NOLA BALORATZEN DUZU EUSKO JAURLARITZAK 

ETXEBIZITZAREN ALORREAN BURUTZEN DUEN 

LANA? 

    

Oso ona 1,3 4,6 1,2 1,8 
Ona 22,8 14,7 27,9 23,3 
Tartekoa 34,5 43,4 31,7 34,9 
Txarra 10,7 14,2 12,9 12,0 
Oso txarra 9,1 8,9 3,8 7,2 
Ed/Ee 21,6 14,2 22,5 20,8 
Batez besteko balorazio (0-100 indizea) 48,9 47,7 53,1 50,1 
ETA ZEIN IRITZI DUZU UDALEK ETXEBIZITZAREN 

ALORREAN BURUTZEN DUTEN LANARI BURUZ? 
    

Oso ona 1,1 0,0 1,7 1,1 
Ona 18,1 14,9 21,6 18,8 
Tartekoa 25,5 41,7 24,7 27,8 
Txarra 17,2 12,8 19,1 17,2 
Oso txarra 9,5 11,0 4,0 7,8 
Ed/Ee 28,6 19,7 28,9 27,3 
Batez besteko balorazio (0-100 indizea) 44,4 43,8 49,3 46,0 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

 

Eskaera berritu ez duten pertsonek Eusko Jaurlaritzak eta Udalek etxebizitzaren alorrean burutzen duten lanari 

buruz duten iritzia, 2014an Etxebiden izena emanda dauden biztanleena baino zerbait hobea dela dirudi, nahiz eta 

ez dagoen desberdintasun handiegirik. 

 

6.3. grafikoa Eskaera berritu ez duen biztanleriak eta Etxebiden izena emanda dagoenak Eusko 
Jaurlaritzak eta Udalek etxebizitzaren alorrean burutzen duten lanari buruz egindako 
balorazio orokorra 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. Etxebiden izena emanda 
dagoen biztanleriaren inkesta, 2014 
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7. ADIERAZLEEN ANALISIA GENERO IKUSPEGIA BARNE HARTUTA 

 

Kapitulu honetan 2014an Etxebiden etxebizitza 

babestuaren eskaera berritu ez duten biztanleen 

analisia egin da generoaren ikuspegitik. Lehenago 

adierazitakoa gogora ekarriz, galdetutako pertsonen % 

54 gizonezkoak ziren eta % 46 emakumezkoak. 

Oro har, eskaera berritu ez zuten emakumeen egoera 

eta gizonen egoera antzekoak direla erakusten dute 

datuek. Hori dela-eta, atal honetan bien artean 

antzemandako desberdintasun garrantzitsuenak 

azpimarratzen saiatuko gara. 

 

7.1. Ezaugarri soziodemografikoak eta bizitegi-ezaugarriak 

Ezaugarri soziodemografikoei dagokienez, Etxebiden eskaera berritu ez duten emakumezkoen eta gizonezkoen 

artean honako desberdintasun hauek bereiz daitezke: 

 Emakumezkoen batez besteko adina gizonezkoena baino altuagoa da: 39 urtekoa da batez beste 

emakumezkoen kasuan eta 37 urtekoa da gizonezkoen artean. 

 Berritu ez duten emakumezkoen % 45ek 35 urte baino gutxiago dituzte; gizonezkoen artean, berriz, 35-44 

urteko adin-tartean sartzen da gehiengoa (% 45). 

 Altuagoa da jatorri atzerritarra duten emakumezkoen proportzioa: eskaera berritu ez duten 

emakumezkoen % 15ek jatorri atzerritarra dute eta proportzioa % 10ekoa da gizonezkoen kasuan. 

 Ezkongabeek agerpen handiagoa dute eskaera berritu ez duten gizonezkoen artean. Emakumezkoen 

artean, altuagoa da ezkonduta eta bananduta edo dibortziatuta daudenen proportzioa. 

 Egoera zibilari helduta, banakako eskaerak dira gizonezkoen % 79k egindako eskaerak eta proportzio hori 

% 66,5ekoa da baja eman zaien emakumezkoen artean. 

 Elkarrizketatutako emakumezkoen lan-egoera gizonezkoena baino kaxkarragoa da. Horrela, 

emakumezkoen artean enplegu-maila baxuagoak erregistratu dira eta altuagoa da aldi baterako enplegua 

duten emakumezkoen portzentajea. 

 Langabezian dauden biztanleei erreparatuz, antzeko portzentajeak erregistratu dira bi kasuetan: % 20 

emakumezkoen artean eta % 19 gizonezkoen artean, 2014an berritu ez dutenei erreparatuz. 

 Baina emakumezkoen % 4k bakarrik kobratzen dute langabeziagatiko prestazioa eta % 10,5 dira 

gizonezkoen artean. Aitzitik, eskaera berritu ez duten emakumezkoen % 12k aitortu dute beste mota 

bateko diru-laguntza bat jasotzen dutela eta proportzio hori erdira murrizten da gizonezkoen artean (% 6).  

7.1. grafikoa 2014an etxebizitza babestuaren 
eskaera berritu ez duen 
biztanleriaren banaketa sexuaren 
arabera 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu 
ez duen biztanleriaren inkesta 

emakum
ezkoa %  

46 
gizonezk

oa 
% 54 
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7.2. grafikoa Eskaera berritu ez duten emakumezkoen eta gizonezkoen ezaugarri 
soziodemografikoak 

Adina Nazionalitatea 

  

Egoera zibila Eskaeran barne hartutako pertsona kop. 

  

Lan-egoera Diru-laguntzak jasotzen ditu (baiezkoen %) 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Eskaera berritu ez duten emakumezkoen % 79k familia independente bat osatu dute eta proportzio hori % 76koa da 

gizonezkoen artean. Familiaren etxean bizi diren pertsonen proportzioa zerbait altuagoa da galdetutako 

gizonezkoen artean (% 24, eta % 21 emakumezkoen artean). 

Independizatu diren pertsonen etxebizitzaren edukitza-erregimenari dagokionez, antzeko emaitzak lortu dira 

gizonezkoen eta emakumezkoen artean. % 60 inguru alokairuko etxebizitza batean bizi dira bi kasuetan (% 61 

emakumezkoak eta % 60 gizonezkoak). Etxebizitza propioa duten gizonezkoen proportzioa altuagoa da (% 30, eta % 

23 emakumezkoak), eta, aitzitik, gehiago dira bikotekidearen etxean edo lagatako etxebizitza batean bizi direla 

adierazi duten emakumezkoak. 
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7.3. grafikoa Eskaera berritu ez duten emakumezkoen eta gizonezkoen bizitegi-ezaugarriak 

Familiaren etxebizitzatik emantzipatua 
Pertsona independenteen edukitza-

erregimena 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

7.2. Etxebizitza-beharra eta berritzeko asmoa 

Gaur egungo etxebizitza-beharrari erreparatzen bazaio, berritu ez duten emakumezkoen % 36k ez dute etxebizitza-

beharrik, % 51k alokairuko etxebizitza bat behar dute eta % 14k erosketa-erregimenekoa. Gizonezkoen kasuan, 

antzeko proportzioak lortu dira beharrik ez dutenen artean: % 35ekoa da portzentajea. Alokairuko etxebizitzaren 

beharra adierazi dute berritu ez duten gizonezkoen % 48k eta erosketa-erregimeneko etxebizitzaren beharra (% 

17,5) emakumezkoek adierazitakoa baino zerbait handiagoa da. 

 

7.4. grafikoa Gaur egungo etxebizitza-beharra Etxebiden eskaera berritu ez duten 
emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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Emakumezkoek eta gizonezkoek beharrik ez dutela azaltzeko adierazitako arrazoiak nahiko desberdinak dira. Hiru 

(3) emakumezkoren artetik batek (1) aitortu du etxebizitza libre bat erosi duela, eta bikotekideak etxebizitza duela 

da beharrik ez edukitzeko emandako bigarren arrazoia, eta ondoren dago etxebizitza libre bat edo etxebizitza 

babestu bat eskuratu dutela. Gizonezkoen artetik erdiak etxebizitza libre bat erosi dutela adierazi dute etxebizitza-

beharrik ez edukitzeko arrazoi gisa. Atzetik daude etxebizitza babestu bat erosi izana edo merkatu librean 

etxebizitza bat alokatu izana. 

7.5. grafikoa Beharrik ez edukitzeko arrazoi nagusiak Etxebiden eskaera berritu ez duten 
emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

Emakumezkoa Gizonezkoa 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Etxebizitza-beharrari erantzun zaion urteari dagokionez, datuen arabera esan daiteke emakumezkoek gizonezkoek 

baino lehenago erantzun diotela beharrari: 2014an merkatu libreko etxebizitza bat eskuratu dute nagusiki. 

 

7.6. grafikoa Beharra erantzun zaion aldia Etxebiden eskaera berritu ez duten emakumezkoen 
eta gizonezkoen artean 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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Gaur egun, etxebizitza-beharra duten emakumezkoen % 71k eta gizonezkoen % 74k baieztatu dute Etxebiden 

berriro izena emango dutela. Zehazkiago, emakumezkoen % 7k adierazi dute jada izena eman dutela, % 53k epe 

laburrera egingo dutela eta % 11k epe ertainera egitea aurreikusi dutela. Gizonezkoei dagokienez, % 9k aitortu dute 

jada berritu dutela eskaera, % 50,5ek aurten egitea aurreikusi dute eta % 15ek etorkizunean egitea aurreikusi dute. 

Emakumezkoen % 15ek esan dute ez dutela eskaera berrituko eta % 11koa da portzentajea gizonezkoen artean. 

 

7.7. grafikoa Izen-ematea berritzeko asmoa Etxebiden eskaera berritu ez duten emakumezkoen 
eta gizonezkoen artean 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Izen-ematea berrituko duten kasuei erreparatuz, emakumezkoen gehiengoak (% 80) eta gizonezkoen gehiengoak (% 

78) alokairuko etxebizitza bat eskatuko dute. Erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu bat eskuratzeko izena 

emango dute emakumezkoen % 20k eta gizonezkoen % 22k. 

7.8. grafikoa Etxebiden eskaera berritu ez duten emakumezkoek eta gizonezkoek berriro 
eskatuko duten etxebizitza babestu mota 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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7.3. Bajaren berri edukitzea eta ez berritzeko arrazoiak 

Eskaera-txostenen bajaren ezaguera-maila altuagoa da gizonezkoen artean (% 66), emakumezkoen artean baino (% 

59). Emakumezkoen % 41ek eta gizonezkoen % 34k ez dakite baja eman zaienik.  

Bestalde, galdetutako hiru (3) emakumezkoren eta gizonezkoren artetik bik (2) ez zekiten bi urtean behin eskaera-

txostena berritu behar zutenik. Kasu honetan altuagoa da emakumezkoen artean bi urtean behin berritzeko 

derrigorrezkotasunaren ezaguera-maila. 

7.9. grafikoa Bajari eta bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunari buruzko ezaguera 
eskaera berritu ez duten emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

Bajaren ezaguera 
Bi urtean behin berritzeko 

derrigorrezkotasunaren ezaguera 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Bestalde, ez da desberdintasun esanguratsurik aurkitu berritzeko prozesuari buruz emakumezkoei eta gizonezkoei 

emandako informaziori dagokionez. Horrela, emakumezkoen % 47k eta gizonezkoen % 44k aitortu dute Etxebidek 

berritze-prozesuari buruzko informazioa bidali ziela, eta antzeko proportzioak erregistratu dira informaziorik jaso ez 

dutela adierazi duten pertsonen artean: % 45 emakumezkoen kasuan eta % 46 gizonezkoen kasuan. 

7.10. grafikoa Etxebidetik txostena berritzeari buruz bidalitako informazioa eskaera berritu ez 
duten emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

Etxebidek jakinarazi al zizun eskaera berritu behar zenuela? 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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Ondorengo taulan ikus daitekeen moduan, nahiko antzekoak dira etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistroan 

(Etxebide) etxebizitza babestuaren eskaera ez berritzeko emakumezkoek eta gizonezkoek adierazitako arrazoiak. 

Zentzu horretan, izen-ematea berritzeko derrigorrezkotasuna ezagutzen ez zutela, etxebizitza libre bat zutela edo 

berritzeko denborarik eduki ez zutela dira gehien aipatu diren arrazoiak. 

7.1. taula Etxebizitza babestuaren eskaera ez berritzeko emakumezkoek eta gizonezkoek 
emandako arrazoiak 

 Emakumezkoa Gizonezkoa 

Ez nekien izen-ematea berritu behar zenik 36,1 37,5 
Etxebizitza libre bat dut orain 12,6 18,1 
Ez dut berritzeko denborarik eduki 11,5 11,3 
Erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu bat esleitu 
didate/erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu bat erosi dut 3,2 6,3 
Ez dut gutxieneko diru-sarreren baldintza betetzen 4,2 4,3 
Ez du beharrik/interesik 7,2 3,5 
Ez ditu baldintzak betetzen 1,6 3 
Ez zekien nola egin behar zen 0,4 2,7 
Orain ezin dut etxebizitza bat ordaindu 3,3 2,3 
Motibazioa galtzea 3,6 1,8 
Ez naiz EAEn bizi jada 3,2 1,5 
EBk ez ditu bere beharrak estaltzen 1,7 1,4 
Zigorra 0 1,3 
Esleitutako etxebizitzari uko egin diot 4,5 1 
Ez dut gehieneko diru-sarreren baldintza betetzen 1 1 
Ez dut EAEn erroldatuta egoteko baldintza betetzen 1,3 0,9 
Alokairuko etxebizitza babestu bat esleitu didate 3,3 0,7 
Beste hainbat arrazoi 0,2 0,6 
Akatsak berritze-prozesuan 0,4 0,4 
Berritzeari buruzko informazio falta 0,5 0,2 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 

7.11. grafikoa Emakumezkoek eta gizonezkoek etxebizitza babestuaren eskaera ez berritzeko 
emandako arrazoiak 

Emakumezkoa Gizonezkoa 

  

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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Kontuan hartuta gaur egungo etxebizitza-beharra eta ez berritzeko emandako arrazoia beharra duten kasuetan, 

honako ondorio hauek atera daitezke: 

 Emakumezkoen % 36k jada ez dute etxebizitzaren beharra. % 34k ez zuen berritze-prozesuari buruzko 

informaziorik eta % 20ren kasuan eskaria txikia da, denbora faltagatik eskaera berritu ez dutelako, 

motibazioa galdu dutelako eta egoera ekonomikoak atzera egin duelako. % 11k ez dituzte betetzen jada 

etxebizitza babestu bat eskuratzeko baldintzak. 

 Gizonezkoen % 35ek jada ez dute etxebizitzaren beharra. Bestalde, % 39k ez zuen berritze-prozesuari 

buruzko informaziorik eta % 16ren kasuan eskaria txikia da. Gizonezkoen % 10ek ez dituzte betetzen jada 

etxebizitza babestu bat eskuratzeko baldintzak. 

7.12. grafikoa Ez berritzeko faktore nagusiak emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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7.4. Etxebideren, Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen balorazioa 

Etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistroarekiko (Etxebide) gogobetetze-maila antzekoa da Etxebiden izen-

ematea berritu ez duten emakumezkoen eta gizonezkoen artean: 54 puntukoa da gogobetetze-maila 

emakumezkoen artean eta 53 puntukoa da gizonezkoen artean.  

7.14. grafikoa Etxebideren batez besteko balorazioa Etxebiden eskaera berritu ez duten 
emakumezkoen eta gizonezkoen artean 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

Inkestan parte hartu duten gizonezkoen (% 35) eta emakumezkoen (% 36) ustez, Etxebidetik hobetu beharreko 

alderdi nagusia informazioa eta komunikazioa da orokorrean. Hobetu beharreko bigarren alderdia esleipen-

prozesua bera da: eskaera berritu ez duten emakumezkoen % 21ek eta gizonezkoen % 25ek aipatu dute. Txostenari 

buruzko informazio gehiago bidaltzea da emakumezkoek egindako hirugarren gomendioa eta gizonezkoek 

etxebizitza gehiago sustatzeko edo eskaintzeko beharra azpimarratu dute. 

 

7.2. taula Etxebidetik hobetu beharreko alderdi nagusiak Etxebiden eskaera berritu ez duten 
emakumezkoen eta gizonezkoen arabera 

baiezkoen % Emakumezkoa Gizonezkoa 

HOBETZEKO ALDERDIAK   
Informazioa eta komunikazioa orokorrean 36,0 34,7 
Esleipen-prozedura 20,9 25,0 
Etxebizitzaren eskaintza/Etxebizitza gehiago egitea 17,0 20,4 
Txostenei buruzko informazioa 18,0 10,8 
Izena emateko eta/edo berritzeko prozedura 6,0 4,5 
Berritzeari buruzko informazioa 7,0 3,3 
Online arreta (web-orria) 4,7 3,2 
Arreta pertsonala (Ordezkaritzan) 3,3 4,3 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta 
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7.15. grafikoa Etxebidek, Eusko Jaurlaritzak eta Udalek etxebizitzaren alorrean burutzen duten 
lanari buruz emakumezkoek eta gizonezkoek egindako balorazio orokorra 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an 
Etxebideren etxebizitza babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 
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8. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKATZAILEEN ERREGISTROAN 

(ETXEBIDE) IZANDAKO BAJEN ANALISIARI BURUZ ATERATAKO ONDORIO 

NAGUSIAK ETA HOBETZEKO GOMENDIOAK 

 

Bajei eta izen-ematea ez berritzeko prozesuei buruzko analisia egin eta gero, honako ondorio hauek azpimarra 

daitezke: 

 

a) Etxebideren eskariak ezagututako murrizketaren zati handi bat eskaera ez 

berritzeagatik baja izandako txostenen ondorioz gertatu da 

Etxebiden aktibo dauden txostenak kontuan hartuta, 2014an Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuaren 

eskaria nabarmen murriztu dela ikus daiteke: urte batean % 38ko murrizketa egon da eta Gipuzkoan izandako 

murrizketa eta erosketa-erregimeneko etxebizitzen eskariak izandako murrizketa azpimarratu behar dira. 

2014an Etxebidek 48.000 txostenen baja izapidetu du eta urte berean izapidetutako alten bolumena nabarmen 

gainditu da (10.200 alta-txosten). 

2014ko bajei dagokienez, lau (4) txostenen artetik hiru (3) berritu ez diren eskaerak dira (% 76). Ez berritzeagatik 

baja izan diren bi (2) txostenen artetik bat (1) Bizkaian bizi diren biztanleei dagokie; % 37koa da portzentajea 

Gipuzkoan eta % 12koa, azkenik, Araban. 

Etxebideren eta herritarren arteko komunikazioa nabarmen areagotu da 2014an: 235.000 jakinarazpen baino 

gehiago egin dira eta batez ere bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasuna jakinarazteko (71.672 

jakinarazpen guztira), izena emateko epea ireki dela jakinarazteko (68.423 jakinarazpen) eta erregistroko bajak 

jakinarazteko (47.290 jakinarazpen) izan dira. 

 

b) Erregistroan baja izan diren biztanleen eta Etxebiden izena emanda daudenen 

artean desberdintasunak ikus daitezke eta aldatu egiten da egoera gaur egungo 

etxebizitza-beharraren arabera 

Datu soziodemografikoei erreparatuz, 2014an izen-ematea berritu ez duten biztanleen artean baxuagoak dira 

emakumezkoen kopuru erlatiboak eta Etxebiden eskaera-txostena aktibo duten biztanleak baino zaharragoak dira. 

Jatorri atzerritarra duten biztanleei dagokie berritu ez diren 10 txostenen artetik bat eta bajen % 20 dira alokairuko 

etxebizitza bat behar duten kasuetan. 

Eskaera berritu ez duen biztanleriaren artean ezkongabeek eta pertsona bakar batek egindako eskaerek agerpen 

handiagoa dute, Etxebiden izena emanda dauden biztanleekin alderatuz. 

Baja izan diren biztanleen gehiengoak familia independente bat osatu du. Emantzipatu ez diren biztanleak, eta 

beraz, lehen etxebizitza eskuratzeko beharra dutenek, gutxiago dira Etxebiden aktibo dauden txostenei 

erreparatuz. Jada osatu diren familien erdia inguru alokairuko etxebizitza libre batean bizi da. 

Desberdintasun garrantzitsuak ikus daitezke eskaera berritu ez duten biztanleen artean, gaur egungo etxebizitza-

beharraren arabera. Kontratu finkoa dutenen portzentajea altuagoa da erosketa-erregimeneko etxebizitza babestu 

bat behar duten biztanleen artean eta jada etxebizitza-beharrik ez dutela aitortu duten biztanleen artean, 

alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko beharra duten biztanleekin alderatuz; azken horien kasuan, gehiago dira 

langabezian dauden biztanleak. 
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Eskaera berritu ez duten biztanleen % 8k langabeziagatiko prestazioa jasotzen dute eta % 9k beste mota bateko 

diru-laguntza sozial bat jasotzen dute, hala nola diru-sarrerak bermatzeko errenta edo etxebizitzaren prestazio 

osagarria; proportzio horiek % 35 eta % 28 dira langabezian dauden pertsonen artean. 

 

c) Ez berritzeagatik izandako bajen % 65ek etxebizitza-beharra dute oraindik eta 

horietatik % 73k Etxebiden berriro izena ematea aurreikusi dute. 

Eskaera berritu ez duten biztanleen % 65ek oraindik etxebizitza-beharra dutela aitortu dute. Zehazkiago, % 49k 

alokairuko etxebizitza bat behar dutela esan dute eta % 16k erosketa-erregimenekoa behar dutela. 

Aitzitik, eskaera berritu ez duten biztanleen heren batek baino gehiagok (% 35) aitortu du gaur egun ez duela 

etxebizitza-beharrik eta antzeko emaitzak lortu dira hiru lurralde historikoetan. Beharraren estaldura-maila % 49koa 

da Etxebideko erosketa-txostenen kasuan eta % 20ra jaisten da alokairukoen kasuan. 

Merkatu libreko etxebizitza baten erosketa da etxebizitza-beharrik ez edukitzeko arrazoi nagusia eta ondoren 

dago, distantzia handira, etxebizitza libre baten alokairua edo etxebizitza babestu baten erosketa. 

Etxebizitza-beharra duten biztanleei dagokienez % 73k Etxebiden berriro izena ematea aurreikusi dutela 

azpimarratu behar da. Hain zuzen, % 8k jada izena eman du berriro eta % 52k epe laburrera egingo du. % 12,5ek 

berriro erregistratuko ez direla esan dute eta % 15ek zalantzak dituzte. 

Izen-emate berrien gehiengoa (% 79) alokairuko etxebizitza babestuen eskaerak izango dira eta pisu erlatiboa 

jada izena emanda dauden biztanleena baino altuagoa da (2014an % 73k alokairuko etxebizitza bat eskatu zuten). 

Erosketa-erregimeneko etxebizitzen eskaerak izango dira eskaera berrien % 21. Izena emateko presa handiagoa 

dute alokairuko etxebizitzaren eskatzaileek erosketa-erregimeneko eskatzaileek baino. 

 

d) Etxebideren eta Etxebideren erregistroan etxebizitza-eskatzaile gisa 

erregistratutako biztanleen arteko disfuntzioak 

2014an etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistroan baja izan diren pertsonen gehiengoak (hirutik bik) 

bazuten bajaren berri. Hala ere, elkarrizketatutako pertsonen proportzio altua batek (% 37) adierazi duenez, ez 

zekiten beren txostena baja izan zenik, eta proportzio hori % 50ekoa da alokairuko etxebizitza baten beharra 

duten pertsonen artean eta % 40koa da erosketa-erregimeneko etxebizitza bat nahi dutenen artean. Bereziki, 

biztanle atzerritarren artean erregistratu dira ezjakintasun-maila altuenak (% 56). 

Bestalde, elkarrizketatutako biztanleriaren % 64,5ek adierazi du ez zekiela Etxebizitzaren Eskatzaileen 

Erregistroko izen-emateak bi urterako balio zuela eta arrazoi hori izan da 2014an etxebizitza-eskaera ez berritu 

izanaren arrazoi nagusia. 

Era berean, inkestan parte hartu duten biztanleek zuzenean emandako erantzunak kontuan hartuta, gutxi 

gorabehera kasuen erdiak adierazi dute ez zitzaiela jakinarazi berritu ahal izateko izen-ematea berriro egiteko epea 

amaitzen zen eguna. Epearen berri eman ez zaiela aitortu duten pertsonen artetik gehiengoak ez du ohiko bizilekua 

aldatu, baina ohiko bizilekua aldatu dutenen kasuan, gehiengoak ez dio aldaketaren berri eman Etxebideri. 

Inkestan parte hartu duten pertsonek txostenaren bajari edo bi (2) urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunari 

buruz aitortu duten ezjakintasun-maila oso altua da, nahiz eta 2014an Etxebidek jakinarazpen asko egin dituen 

txostenaren bajari buruz (47.290 jakinarazpen) edo bi urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunari buruz 

(71.672 jakinarazpen). 
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e) Eskaera berritzeko derrigorrezkotasunari buruz antzemandako eta aitortutako 

ezjakintasuna eta etxebizitza-beharra desagertu izana, ez berritzeko funtsezko bi 

faktoreak 

Elkarrizketatutako biztanleek ez berritzeko emandako arrazoi nagusia bi urtean behin berritzeko 

derrigorrezkotasuna ez ezagutzea izan da. Ondoren dago, garrantziaren arabera, gaur egun etxebizitza libre bat 

edukitzea eta berritzeko denborarik eduki ez izana. 

Antzemandako etxebizitza-beharra eta elkarrizketatuko biztanleek ez berritzeko azaldutako arrazoiak konbinatzen 

badira ez berritzeko lau (4) faktore nagusi daudela ikus daiteke: berritze-prozesuari buruzko informazio falta 

(kasuen % 36), etxebizitza-beharrik ez edukitzea % 35 , ez berritzeko % 18  eskaria txikia  motibazioa 

galtzeagatik, denbora faltagatik edo egoera ekonomikoak okerrera egiteagatik) eta etxebizitza babestua 

eskuratzeko baldintzak ez betetzea (% 10). 

 

f) Etxebideren, Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen balorazioa aldatu egiten da gaur 

egungo etxebizitza-beharraren arabera 

Etxebiden eskaera berritu ez duten pertsonek etxebizitza babestuaren Eskatzaileen Erregistroari (Etxebide) buruz 

egindako balorazio orokorra 54 puntukoa da (0-100 eskala batean), eta emaitza zerbait altuagoa da jada beharra 

estali duten biztanleen artean (60 puntu), oraindik etxebizitza-beharra duten pertsonen artean baino (49 puntu 

alokatzeko beharraren kasuan eta 52 puntu erosteko beharraren kasuan). 

Izen-ematea berritu ez duten baina etxebizitza-beharra duten biztanleen gogobetetze-maila Etxebideren 

erregistroan izena emanda dauden biztanle eskatzaileena baino baxuagoa da. 

Izen-ematea berritu ez duten biztanleen ustez, Etxebidetik oro har eskainitako informazioa da hobetu beharreko 

alderdi nagusia. Era berean, etxebizitza babestuak esleitzeko prozedura hobetzeko beharra eta etxebizitza-eskaintza 

areagotzeko beharra aipatu dute.  

Amaitzeko, eskaera berritu ez duten biztanleek 50 puntuko balorazioa egin dute Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren 

alorrean burutzen duen lanari dagokionez eta 46 puntukoa izan da balorazioa Udalen kasuan. Bi batez besteko 

horiek altuagoak dira beharra erantzun duten biztanleen artean, etxebizitza-beharra dutenekin alderatuz. 

 

g) Etxebizitza-beharrari erantzun izana eta eskaera berritzeko 

derrigorrezkotasunari buruz antzemandako eta aitortutako ezjakintasuna dira 

emakumezkoek eta gizonezkoek baja izateko emandako arrazoi nagusiak 

Elkarrizketan parte hartu duten eskaera berritu ez duten emakumezkoen % 35,5ek baieztatu dute gaur egun ez 

dutela etxebizitza-beharrik. Bestalde, % 51k alokairuko etxebizitza bat behar dute eta % 14k erosketa-

erregimenekoa. 

Beharrari erantzun zaio berritu ez duten gizonezkoen % 35en kasuan, % 48k alokairuko etxebizitza-beharra dute eta 

% 17,5ek erosketa-erregimenekoa. 

Bi kasuetan merkatu libreko etxebizitza baten erosketa da beharrik ez edukitzeko arrazoi nagusia. 

Eta gaur egun, etxebizitza-beharra duten emakumezkoen % 71k eta gizonezkoen % 74k baieztatu dute Etxebiden 

berriro izena emateko asmoa dutela eta gehienek epe laburrera egingo dutela esan dute. 
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Alokairuko etxebizitza babestuaren eskaria % 80koa da emakumezkoen artean eta % 78koa gizonezkoen artean. 

Erosketa-erregimeneko etxebizitzen eskaria, bestalde, % 20koa da emakumezkoen artean eta % 22koa gizonezkoen 

artean. 

Txostenen bajari buruzko ezaguera-maila zerbait altuagoa da gizonezkoen artean, emakumezkoekin alderatuz; 

baina emakumezkoen artean gizonezkoen artean baino altuagoa da berritzeko derrigorrezkotasunaren ezaguera-

maila. 

Berritzeko derrigorrezkotasunari buruzko ezjakintasuna da emakumezkoek eta gizonezkoek ez berritzeko emandako 

arrazoi nagusia. Ondoren dago, garrantziaren arabera, gaur egun etxebizitza libre bat edukitzea. 

Gaur egungo etxebizitza-beharra eta ez berritzeko arrazoia konbinatzen badira,ez berritzeen heren bat beharrik ez 

edukitzeagatik berritu ez direla baiezta daiteke; beste heren bat berritzeari buruzko informaziorik ez dutela 

aitortu duten biztanleei dagokie. Eskaria txikia zerbait altuagoa da emakumezkoen artean. 

Etxebideri, Eusko Jaurlaritzari eta Udalei buruzko iritzia antzekoa da emakumezkoen eta gizonezkoen artean eta 

informazioa eta komunikazioa hobetzeko beharra da gehien aipatu den itema bi kasuetan. 

 

h) Etxebideren eta etxebizitza babestuaren biztanle eskatzaileen arteko 

komunikazioa eta informazioa hobetzeko beharra 

Etxebidetik herritarrekin komunikatzeko ahalegin handia egin bada ere —2014an nabarmen areagotu da 

komunikazioa—, txostenean aztertu diren datuen arabera —2014an baja izan diren biztanleen eta Etxebiden 

eskaera berritu ez dutenen iritzia jasotzen du aipatu txostenak—, etxebizitza babestuaren Eskatzaileen 

Erregistroaren eta etxebizitza babestuaren biztanle eskatzaileen arteko komunikazioa eta informazioa hobetzeko 

beharko litzateke. Zehazki, hainbat hobekuntza-gomendio egin dira zentzu horretan: 

 Etxebiden izena emanda dauden biztanleei txostena bi (2) urtean behin berritzeko derrigorrezkotasunari 

eta ez berritzeak eragin ditzakeen ondorioei buruzko informazio-mailak indartzea.  

 Biztanleei jakinaraztea ohiko bizilekua edo helbide elektronikoa aldatuz gero Etxebideri jakinarazi behar 

diotela. 

 Jatorri atzerritarreko biztanleenganako komunikazioa hobetzea; talde horretan antzeman da ezjakintasun-

maila altuena. 

 Izena emanda dauden biztanleei gero eta mezu argiagoak eta ulertzeko errazagoak helaraztea (hizkuntza 

informalagoa erabiltzea, ez hain administratiboa eta mezu errazak ematea, edozein nazionalitateko 

biztanleek ulertzeko). 

 Komunikatzeko modu berriak eta eraginkorragoak bilatzea eskaria bi urtean behin berritzeko prozesua 

komunikatzeko. 
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8.1. grafikoa Etxebiden izen-ematea ez berritzeko adierazle nagusien laburpena 2014an 

 
Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 2014an Etxebideren etxebizitza 
babestuaren eskaera berritu ez duen biztanleriaren inkesta. 

 

 


