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1.

SARRERA

Agiri honek Getxoko jenderik gabeko etxebizitzen analisia, ebaluazioa eta
errolda egiteko txostenaren emaitza nagusiak biltzen ditu.

Zer helburu du azterlanak?
Lan honen bidez, Getxoko Udalak udalerriko jenderik gabeko etxebizitzen
azterketa egiteko eta beraien ezaugarriak identifikatzeko proiektu berritzailea
eta garrantzitsua burutu nahi du. Getxoko Udalaren Etxebizitza Sailaren ustez,
azterketa hori funtsezko tresna da,

egungo egoera hobeto ezagutuz, jenderik

gabeko etxebizitzak kudeatu eta mobilizatzea helburu duen politika egokia
planifikatzen eta, ondorioz, gaur egun dagoen etxebizitza-eskariari erantzuten
lagunduko duelako.
3/2015

Legeak, 2015eko ekainaren 18koak, Etxebizitzarenak, oso urrats

kualitatibo handia eman zuen EAEko administrazio publikoek, politika integralak
eta koordinatuak erabiliz, etxebizitza hutsen arazoari heltzeko. Arau horrek
aurrerakuntza handia ekarri du EAEn etxebizitza-politiken eta -programen
esparruan jarduten duten eragile publiko nahiz pribatu guztientzat balio izango
duen arau-esparru eta esparru instituzionala zehazteko prozesuan.
Hauxe da lege horren elementurik garrantzitsuenetako bat: jenderik gabeko
etxebizitzaren kontzeptua zehaztu egiten duela eta halakoak mobilizatzeko
neurri zehatzak ezartzen dituela; besteak beste, eta Legearen IX. Kapituluaren
lehen atalean xedatutakoaren arabera, Jenderik gabeko Etxebizitzen Erregistroa
sortzea. Horretarako, udalerri bakoitzean dauden jenderik gabeko etxebizitzen
zerrenda egin behar dute udalek, aipaturiko Erregistroa osatzeko datuak
sortzeko.
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Zertarako?
Arazoa ikusirik eta egoera kontuan hartuta, Getxoko Udalak uste du azterlana
abiapuntu apropos-aproposa dela errealitate hori ezagutzeko, benetan duen
dimentsioa

zehazteko

eta

etxebizitzak

mobilizatzeko politikak

prestatzeko

oinarritzat erabiltzeko. Helburu hori betetzekotan, baina, ezinbestekoa izango da
jenderik gabeko etxebizitzen errealitateari buruzko informazio kuantitatibo eta
kualitatibo egokia biltzea. Era berean, eta informazio hori uneoro eguneratuta
egon dadin, informazio hori etengabe geoerreferentziatuta eta eguneratuta
egoteko bidea finkatu behar da. Zehazki, udal-erroldako datuak ez ezik,
elektrizitate- eta ur-hornitzaileek (Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak eta energiaoperadoreek) emandako datuak ere erabiliko dira horretarako.
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2.

AZTERLANAREN HELBURUAK ETA IRISMENA

2.1

Helburuak

Getxoko jenderik gabeko etxebizitzen azterketa eta kuantifikazioa
egitea eta ezaugarriak zehaztea da azterketaren bidez lortu nahi den
helburu orokorra. Helburu orokor hori lortzeko helburu bereziak ere zehaztu
dira:
1. Getxoko jenderik gabeko etxebizitzen benetako egoerari eta beraien
ezaugarriei buruzko diagnostiko eguneratua egitea.
2. Getxoko

jenderik

gabeko

etxebizitzen

fenomenoaren

benetako

hedadura zehaztea.
3. Bildutako informazioa parametrizatzea, (i) eguneratuta edukitzeko,
(ii) aldian-aldian jarraipena egiteko, (iii) egoera- eta jarduketa-hipotesiak
proiektatzeko, eta (iv) estrategia baten edo bestearen arabera mobiliza
litekeen jenderik gabeko etxebizitzen kopurua zenbatesteko.
4. Jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko hartu beharreko neurriak
identifikatu

eta

proposatzea,

aurretiko

pausoak

egin

ondoren

ateratako ondorioak oinarri hartuta.

2.2

Irismena

Irismenari dagokionez,

honako hauek

egin

dira

azterketaren

helburuak

betetzeko:
1. Udalerrian dauden jenderik gabeko bizitzak identifikatu eta zenbatzea.
2. Jenderik gabeko etxebizitzen ezaugarriak.
3. Udalerriko higiezinen agentziekin kontraste kualitatiboa egitea.
4. Amaierako
etxebizitzak

txosten

bat

egoteko

egitea,

arrazoiak

bertan
eta

aztertuta

Getxoko

jenderik

gabeko

etxebizitza

hutsak

mobilizatzeko erabil litezkeen neurriak.
5. Lortutako informazioa

Udalaren GISean txertatzea

eta etxebizitzak

geografikoki kokatzea, bildutako informazioa kudeatzeko, sor litezkeen
egoerak proiektatzeko eta Getxon mobiliza litezkeen jenderik gabeko
etxebizitzen kopurua zenbatesteko.
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3.

LAN-METODOLOGIA

Azterketa egiteko, elkarren segidan landu beharreko hiru fase bereizi dira:

Azterketaren hasierako antolaketa-fasean, analisia egituratzeko oinarrizko
premisak finkatu ditugu. Horretarako, ondorengo faseen oinarritzat erabiltzeko
estatistikak identifikatu eta bildu behar izan ditugu. Era berean, informazioa
kudeatzeko erabili beharreko ingurune teknologikoa egiaztatu behar izan dugu,
uneoro eguneratzeko moduko informazio bizia biltzea izan baita helburu
berezietako bat.
I. fasean, egoeraren azterketari buruzkoan, Getxoko jenderik gabeko
etxebizitzen

benetako

egoerari

buruzko

diagnostiko

eguneratua

egiteko,

ezaugarriak zehazteko eta etxebizitza hutsen errolda egiteko helburua finkatu
dugu. Hona hemen horretarako erabili diren informazio-iturri nagusiak:


Biztanleen udal-errolda.



Uraren kontsumoari buruzko datuak, Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak
eman dituenak.



Eustaten Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda.



Katastroa.



Alokairuko fidantzen gordailua.

Informazio-iturri horietan, eta batez ere lehenengo bietan, oinarrituta, azterketa
egituratzeko oinarrizko premisak zehaztu ditugu. Zehazki, Getxoko etxebizitzei
buruzko datuak (berdin dio beraietan inor erroldatuta dagoen ala ez) eta azken
bi urteetan Getxoko etxebizitzetan egon den batez besteko ur-kontsumoari
buruzko datuak gurutzatuta, Getxon «ustez» jenderik gabe egon litezkeen
etxebizitzen lagina identifikatzeko aukera eduki dugu.
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2. fasea, formulazio estrategikoari buruzkoa, garatzeko, diagnostikoaren
emaitzak hartu dira aintzat. Kontuan izanik Getxoko jenderik gabeko etxebizitzak
mobilizatzea
agentziarik

dela

azterketaren

handienekin

ipini

azken
gara

helburua,

Getxoko

harremanetan,

higiezinen

udalerriko

22

etxebizitza-

merkatuari buruz egiten duten balorazioa ezagutzeko. Era berean, kontrasteak
egin ditugu Eusko Jaurlaritzako Ingurune, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Saileko Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzarekin. Hori
guztia eskuartean, merkatutik kanpo eta bizitegi-erabilerarik gabe dauden
etxebizitzak kudeatzeko eta alokairura bideratzeko ezarri beharreko neurri
zuzentzaileak identifikatu eta proposatu ditugu.
Azkenik, informazioa kudeatzeari eta modelizatzeari buruzko 3. faseak
jardun horretarako berariaz garatutako aplikazio informatikoan jasota dagoen
informazioa kudeatzeko eta jorratuko diren neurriek izan lezaketen inpaktua
zenbatesteko erabiliko den eredua zehaztu da.

Etxebizitzak eta errolda
Biztanleen udal-erroldako datuen arabera, 2018ko martxoan 33.600 etxebizitza
inguru

zeuden

Getxon,

eta

horietako

% 10,6tan

(3.560

etxebizitza

ingurutan) ez zegoen inor erroldatuta.
Ur-kontsumoa
Ur-kontsumoari

dagokionez,

Etxebizitzen

erabilera

desegokia

frogatzeko

baliabideak zehazten ditu Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak,
64. artikuluan. Zehazki, 64. artikuluaren 3. atalean, gutxieneko ur-kontsumotik
beherako kontsumoa dagoenean etxebizitzaren erabilera desegokia egiazta
daitekeela jasotzen du. Legeak hauxe ezartzen du gutxieneko ur kontsumotzat:
«Estatistikako Institutu Nazionalaren azken argitalpenaren arabera
pertsona bakoitzari batez beste dagokion ur-, elektrizitate- eta gaskontsumoaren herena».
Getxori dagokionez, 2016an egunean 122,38 litro kontsumitu zituen
pertsona bakoitzak batez beste, Udaleko Ingurumen Sailaren datuen
arabera. Getxoko etxebizitzetako batez besteko okupazioa aintzat hartuta,
11 m3

izango

dira

gutxieneko

ur

kontsumoaren

muga,

legearen

ondorioetarako.
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Beraz, bi aldagaiok gurutzatuz gero, honako taula hau lortuko dugu:
Batez besteko ur-kontsumoa etxebizitza-motaren arabera (etxebizitzan
inor erroldatuta egon ala ez). Getxo, 2018
INOR
ERROLDATU
GABEKO
etxebizitzak
Irakurketa egiteko aukerarik eman ez duten
etxebizitzak
Ur-kontsumoa = 0 duten etxebizitzak
0,1m3 eta 5,5 m3 bitarteko ur-kontsumoa duten
etxebizitzak
5,5 m3 eta 11 m3 bitarteko ur-kontsumoa duten
etxebizitzak
Ur-kontsumoa > 11 m3 duten etxebizitzak
Getxoko etxebizitzak GUZTIRA

NORBAIT
ERROLDATUTA
DAGOEN
etxebizitzak

ETXEBIZITZAK
GUZTIRA

1.742

11.556

13.298

242

288

530

453

917

1.370

311

2.132

2.443

809

15.177

15.986

3.557

30.070

33.627

Iturria: Udal-errolda. Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa. Guk geuk egina.

Ikus daitekeen bezala, etxebizitzen zati handi batean (% 40 ingurutan) ezin izan
da ur-kontsumoa zehaztu. Hauxe da arrazoia: Ur Partzuergoak erabiltzen dituen
posta-helbideak ez datozela bat udal-erroldako posta-helbideekin eta, ondorioz,
ezin izan dela bi datu-base horien «matching» osatua burutu.
Dena dela, lehen analisi horrekin ere, kontu argi bat azaleratzen da: etxebizitza
askotan inor erroldatuta egon ez arren, ur-kontsumo handia dutela eta, beraz,
etxebizitza horiek erabili egiten direla.
Analisirako landa-lan handia egin da «ustez jenderik gabe» dauden etxe guztiak
ezaugarritzeko. Horretarako, bi urterik behin Eusko Jaurlaritzako Ingurumen,
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak egiten duen «Etxebizitzaren erabilerari
buruzko inkestan1» oinarritutako galde-sorta bat prestatu zen. Kasualitatez,
inkesta hori azarotik urtarrilera bitartean egin zen Getxon eta, beraz, landalanean joan ginen etxebizitzetako batzuetan oso antzerako galderak eginak
zizkieten hilabete gutxi batzuk lehenago.
Esan behar da Estatistikaren Euskal Legean jasotakoarekin bat eta herrierakundeei agintzen zaien estatistika-sekretuaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak
egiten duena estatistika ofiziala izanik, ezinezkoa izan dela Sailak dagoeneko
inkesta egina duen etxebizitzetan lortutako informazioa guri ematea; izan ere,
Euskal

Estatistika

Planaren

baitan

dauden

beste

estatistika-eragiketa

batzuetarako baino ezin dute eman informazio indibidualizatua.

1

http://www.etxebide.euskadi.eus/txostena_ikerketa/eaeko-etxebizitza-hutsei-buruzko-txostena2013/x39-ovse03/eu/
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Aitzitik, inkesta horretan Getxon lortutako emaitzak eskuratzeko aukera izan
dugu, nahiz eta inkesta izanik, lagin-akats handia izan.
Getxoko etxebizitzak, motaren arabera. 2017
Getxo
ETXEBIZITZAK GUZTIRA
-OKUPATUAK
-ETXEBIZITZA NAGUSIAK EZ DIRENAK
--Denboraldikoak
--Jenderik gabe

Bizkaia

33.344

478.745

32.201

444.984

1.143

33.761

140

6.538

1.003

27.223

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurune, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Etxebizitza
Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

Azterketa honen esparruan jorratutako landa-lana inor erroldatuta ez dagoen
etxebizitzetan egin zen. 3.557 etxebizitza dira guztira. Ez dira azterketan sartu,
ordea, jendea erroldatuta egon arren ur-kontsumorik ez duten etxebizitzak,
Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015eko Legearen arabera.
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4.

GETXOKO JENDERIK GABEKO ETXEBIZITZEN
FENOMENOAREN BENETAKO HEDADURA

4.1

«Hutsa», «jenderik gabea», «desokupatua»
kontzeptuaren hurbilpen juridikoa

1993az geroztik etxebizitza hutsen arazoaren azterketari heldu zaio EAEn. Izan
ere, urte horretan erabaki zen, lehen aldiz, halako azterketa bat egitea.
Lortutako emaitzen arrakasta ikusirik, hortik aurrera eragiketa hori Euskal
Estatistika Planean txertatzea erabaki zen. 2015az geroztik, «Etxebizitzaren
erabilerari buruzko estatistika-eragiketa» izena eman zaio, eta etxebizitza
nagusiak ez direnen stockaren zenbaketa eta ezaugarriak helburutzat finkatuta.
2015eko izen-aldaketak berak adierazten du kontzeptu berri bat lantzen hasteko
asmoa, «Etxebizitza hutsari buruzko inkesta» izena (hasiera batean, behintzat,
zehaztu gabeko termino juridikoa baita), «Etxebizitzaren erabilerari buruzko
inkesta» izenarekin aldatzeko, eta berariaz «etxebizitza nagusiak ez direnak»
aipatuz.
Uler daiteke, beraz, 2015ean, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015
Legea argitaratu zen urtean, kontzeptu batzuen inguruko paradigma-aldaketa
erabaki zela.
Lege horrek, 3. artikuluan, alor horretako kontzeptu ugari definitzen ditu, baina
ez da inondik inora agertzen, ordea, «etxebizitza hutsa» terminoa. Aitzitik, horri
lotutako bestelako kontzeptu batzuk aipatzen ditu, hala nola «Jenderik gabeko
etxebizitza»; izan ere, Legeak artikulu oso bat eman dio, berariaz, kontzeptu
horri.
Honela definitzen du Legeak «jenderik gabeko etxebizitza», 3. artikuluan:
«Jarraituki bi urtean baino gehiagoan okupatu gabe dagoelako bere funtzio
soziala betetzen ez duena, hura ez erabiltzea justifika dezakeen arrazoirik egon
gabe, lege honetan eta lege hau garatzen duen araudian aurreikusitako
baldintzen arabera».
Artikulu hori ikusirik, pentsa liteke etxebizitzaren funtzio soziala bi urtean
etengabe

okupatua

egoteari

lotuta

dagoela,

ezarri

beharreko

legerian

aurreikusitako arrazoi egiaztatua dagoenean izan ezik.
Horren harira, eta funtzio sozialari dagokionez, hauxe dio 4.2.b) artikuluak:
«Funtzio sozial hori ez dela betetzen iritziko zaio honako kasu hauek gertatzen
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badira, besteak beste: Etxebizitza, bizitokia edo etxebizitzen eraikina okupatu
gabe egotea modu iraunkorrean edo, lege honetan ezarritakoaren arabera,
arrazoirik gabe».
Eta, ildo bera jorratzen du 56. artikuluak, jenderik gabeko etxebizitza honela
definituta:
1. «Etxebizitza jenderik gabe dagoela joko da baldin eta jarraian bi urtean
baino gehiagoan okupatu gabe egon bada, eta, betiere, etxebizitza ez
erabiltzea justifikatzen duen arrazoirik izan ez bada lege honetan edo lege
hau garatzeko araudian ezarritako baldintzen arabera.
2. Jarraituki okupatu gabe egotea justifikatuta dagoela joko da baldin
etxebizitza bigarren bizilekua bada, edo lana, osasuna, mendetasuna edo
gizarte-larrialdia dela-eta egoitza aldatu behar izan bada eta horregatik
etxebizitza aldi batez desokupatu behar izan bada, edo titularrak
merkatuko prezioan baldin badauka eskaintzan jarrita, saltzeko edo
alokatzeko, edo kasu horien pareko beste batzuk gertatzen badira.
Halaber, okupatu gabe egotea justifikatzen duen arrazoia dela joko da
titularra irabazi-asmorik gabeko entitateren bat izatea eta etxebizitza
erabilera zehatz baterako gordetzea, kolektibo jakin batzuei zuzenduta.
3. Jenderik gabeko etxebizitzaren deklarazioa dagokion udalak erabaki ahal
izango du, edo, bestela, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko
Jaurlaritzako sailak, dagokion udalari entzun ondoren. Nolanahi ere,
ebazpena emateko, administrazio-prozedura bati jarraitu beharko zaio,
eta etxebizitzaren titularrei entzun beharko zaie prozedura horren
barruan.
Horrenbestez, 2015ean jenderik gabeko etxebizitza definitzeko (eta okupazioezarekin lotzeko) ahalegin argia egin da, eta areago jenderik gabeko
etxebizitzen errolda sortzea proposatzen dela kontuan hartuta.
Aipaturiko artikuluak eta beste batzuk (hala nola funtzio soziala betetzen ez
duten etxebizitzetan esku-hartze administratiboa egitea arautzen duen 63.
artikulua eta erabilera desegokia egiaztatzeko baliabideak zehazten dituen 64.a)
aldi batez etenda egon ondoren, Auzitegi Konstituzionalak argi berdea eman eta
gero,

jenderik

gabeko

etxebizitzen

kontzeptuaren

erregelamendu-mailako

garapena egiteko aukera du gaur egun EAEko organo eskudunak. Bi abiapuntu
erabili beharko ditu legegileak horretarako: legeak zehazten duen «etxebizitza
nagusia» kontzeptua («udal-erroldan pertsona, familia edo bizikidetza-unitate
baten bizilekutzat agertzen dena») eta bigarren bizilekuaren kontzeptua («beste
etxebizitza

nagusi

bat

izanik,

titularrak

aldian-aldian

edo

denboraldiko

egonaldietarako erabiltzen den etxebizitza»). Titular batek bi etxebizitza baino
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gehiago baditu, bigarren etxebizitzatik goragokoak ez dira inolaz bigarren
bizilekutzat hartuko.
Kontua hauxe da: ea pertsonarik gabeko etxebizitzaren kontzeptua arauz
garatzen denean, ez ote den bizileku nagusia eta bigarren bizilekua ez diren
gainerako

etxebizitzak

etxebizitzaren
etxebizitza

izaera

bakoitzaren

halakotzat
(bizileku
erabilera

hartzeko

nagusia,
aintzat

aukerarik

bigarren
hartzea

jasoko.

bizilekua…)
da

Izan

ere,

zehaztean,

garapenaren

oinarri

posibleetako bat, berdin dio erabilera hori titularrak egin ala ez, ez baita
nahitaezkoa etxebizitzaren titularrak erabiltzea etxebizitza hori.
Hona esan berri dugunaren adibide bat: bi etxebizitza baino gehiago dituen
pertsona

batek,

hirugarrenetik

aurrerako

etxebizitza

guztiak

alokairura

bideratuta edukitzea. Pertsona horrentzat (etxearen jabearentzat) hirugarren
edo laugarren etxebizitza den hori ohiko etxebizitza (etxebizitza nagusia) izan
daiteke errentariarentzat, nahiz eta alokairuan bizi izan.
Beraz, 3/2015 Legearen arabera, erroldak zehazten badu zein den etxebizitza
nagusia, eta bigarren bizilekua zehazteko, berriz, jabeak dituen etxebizitzen
kopurua erabiltzen bada, arazoa hauxe da: nola uztartu pertsona batek baino
gehiagok (jabeak eta alokairuan bizi diren pertsonak) etxebizitza berberean
egiten dituzten erabilerak eta titulartasunak.
Beste alde batetik, gaia are konplexuago bihurtzen da, kontuan hartuta pertsona
berberak etxebizitza bat baino gehiago izan ditzakeela aldizka erabiltzeko.
Adibidez,

etxebizitza

bat

hondartzan

udan

erabiltzeko,

eta

beste

bat

mendialdean, eskiatzera joaten denerako. Legeak ez du bigarren etxea zein den
ebazteko irizpiderik jasotzen, eta ez du etxebizitza horien kokalekuari buruzko
aipamenik egiten; ildo horretan, etxebizitzak EAEn, Estatuan nahiz Europan egon
litezke.
Horiek horrela, eta oraindik jenderik gabeko etxebizitzaren legezko kontzepturik
ez dugunez, eta esandako guztia laburtzeko asmoz, zentzuzkoa dirudi inor
erroldatu gabeko etxebizitzak hartzea jenderik gabeko etxebizitzatzat, erroldak
pertsona baten etxebizitza nagusia jasotzen baitu, berdin dio titularra bera izan
ala ez. Kasu horretan, beraz, esan daiteke etxebizitza bat jenderik gabekotzat
hartzeko, ezinezkoa dela inor bertan erroldatuta egotea. Udalerri batzuek oinarri
juridiko hori erabiltzen dute Ondasun Higiezinen gaineko Zergan kargak
ezartzeko. Izan ere, aukera hori ematen dute Bizkaian Ondasun Higiezinen
gaineko Zergari buruzko maiatzaren 18ko 4/2016 Foru Arauak, Gipuzkoan
uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauak eta Araban urriaren 26ko 12/2016 Foru
Arauak.
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Beste maila batera joanda, eta pertsonarik erroldatuta ez dagoen etxebizitzen
zerrenda arazteko asmoz, jabeak noizbehinka erabiltzen dituen etxebizitzak ere
baztertu egin beharko lirateke. Kontuan hartu behar da, halaber, titular batek bi
etxe

baino

gehiago

baditu,

bigarrenetik

aurrerakoak

ez

direla

bigarren

bizilekutzat hartuko eta, ondorioz, funtsezkoa izango dela jakitea pertsonak zer
etxebizitzaren titular diren, horrek dakartzan arazoekin. Eta, hain zuzen, une
horrexetan gaude gaur egun, irizpideak, baliabideak eta legezko definizioa
baititugu faltan.
Zailtasun horien gainetik ere, eta hasieran azaldu dugun bezala, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak etxebizitzen
erabilerari buruzko inkestak egiten ditu aldian-aldian, horien artean bereiziz
okupatuta

daudenak,

denboraldirako

erabiltzen

direnak

eta

desokupatuta

daudenak, mota bakoitzaren hedadura ezagutu eta etxebizitza nagusiak ez
direnak ezaugarritzeko asmoz.
Getxoko Udalarentzat oso garrantzitsua da udalerriaren errealitatea ezagutzea
bertako herritarrengan zuzeneko eragina izango duten politikak diseinatzeko, eta
are gehiago etxebizitzaren alorrekoak badira, gai hori funtsezkoa baita Getxoko
herritarren garapen pertsonalean nahiz udalerriaren beraren garapenean.
Azken buruan, edozein arrazoi dela-eta erabili gabe dauden etxebizitza hutsak
merkatura bideratzeko neurri positiboak zehazteko aurretiko urrats gisa hartu
behar da azterketa hau. Izan ere, jenderik gabeko etxebizitzak egoteko
arrazoiak ondo ezagutzeak ebatziko du fenomeno horren inguruan hartzen diren
erabakien arrakasta. Eta horrexegatik, hain zuzen, landa-lanak arrazoiok
ezagutzeko berebiziko ahalegina egin du, jakinik arrazoia ezagutuz baino ezin
izango dela arazoa konpondu.
Horretarako, Eusko Jaurlaritzak egiten duenaren antzeko inkesta egin da,
etxebizitzaren erabilerari buruzko inkesta eta familiaren etxebizitza sailkatzeko
erabiltzen dituen kontzeptuak oinarri hartuta. Hala, etxebizitza nagusiak eta
etxebizitza hutsak bereizten ditu, honako sailkapen honen arabera:


Nagusiak

(okupatuak):

urte

osoan

edo

urteko

zatirik

handienean

erabiltzen direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagotan) pertsona baten
edo gehiagoren ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez).


Hutsak: etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak.
Honela sailkatzen dira:
o

Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik
erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, baina pertsona
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baten edo batzuen ohiko bizilekua izan gabe. Beraz, landa,
hondartza edo hiriko etxeak izan ahal dira, oporretan, udan,
asteburuetan, aldi baterako lanetan edo beste une batzuetan
erabiltzen direnak.
o

Jenderik gabe edo desokupatuta: aurri-egoeran edo lehenago
aipatutako egoeretako batean egon ez arren, jenderik ez duten
etxebizitzak (horietan ez da pertsonarik bizi).

o

Etxebizitza kudeagarriak: jenderik gabeko etxebizitzen taldearen
barruan, bigarren bizilekua ez diren eta merkatuan salgai edo
alokairuan ez dauden etxebizitza hutsak dira.

Sailkapen

horrek

agerian

jartzen

du

okerrak

direla,

bata

eta

bestea,

Etxebizitzaren 3/2015 Legean jasota dagoen etxebizitza nagusiaren kontzeptua
(erroldan oinarritutakoa) eta Eusko Jaurlaritzak inkesta egiteko erabiltzen duena
(erroldan oinarritu gabe, urtean sei hilabetez baino luzaroago erabiltzen dena
hartuz ohiko bizilekutzat).
Azken kasu horretan, inkestari dagokionez, pentsa daiteke informatzaileak
ematen duela datu hori; baina, hala izanez gero, gerta daiteke informatzaileak
erantzun okerra ematea, batzuetan ezjakintasunagatik, eta beste batzuetan
zergak altxatuko dizkioten beldur delako.
Nolanahi

ere,

egindako

lanari

dagokionez,

inor

erroldaturik

ez

dagoen

etxebizitzetan egin dira inkestak, ikusteko ea paperetan ageri den errealitatea
bat datorren benetako errealitatearekin eta ea inor erroldaturik ageri ez den
etxeetan inor bizi ote den eta, hala izanez gero, ea aldian-aldian soilik bizi den.
Argi

baitago,

Legeari

jarraikiz,

etxebizitza

horietan

egongo

dela,

inon

egotekotan, jenderik gabeko etxebizitzen multzo nagusia.
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4.2

Getxon bildutako emaitza nagusiak

4.2.1 Lagina
Landa-lana egiteko unean, udalerrian 3.557 etxebizitza zeuden inor erroldatu
gabe. Horietatik 186 ezin izan dira landa-lanean aurkitu eta, beraz, 3.371
etxebizitzako lagina erabili dugu emaitzak aztertzeko oinarritzat. Horietatik
% 14,9 Anda Mariko 1. errolda-barrutian dago; % 53,4 Algortako 2. erroldabarrutian; eta gainerako % 32a Erromo-Areetako 3. errolda-barrutian (Erromo:
% 10,3; Areeta: % 21,4).
Inor erroldatu GABEKO etxebizitzak. Getxo. 2018

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

4.2.2 Emaitza globalak
Hauxe esan dezakegu emaitza global moduan:


«Ustez hutsik» (inor bertan erroldatuta egon barik) dauden
etxebizitzen % 58 ingurutan jendea bizi da, era jarraituan. Beste
% 11 bigarren bizilekua da eta gainerako % 30a, berriz, benetan
jenderik gabeko etxebizitza.
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Okupatuta dauden etxebizitzen % 58i dagokionez, lautik hirutan
jabeak edo beraien senideak bizi dira, eta gainerako % 25ean
alokairuan bizi diren pertsonak.



Beraz, udal-erroldan inor erroldatu gabe ageri diren etxebizitzen
% 46 inguru, izatez, jabeen edo senideen ohiko bizilekua da.



Jenderik gabeko etxebizitzen % 30ari dagokionez, % 12 inguru
merkatuan dago, saltzeko edo alokatzeko prest. Eta gainerako % 88ari
dagokionez, etxebizitza «kudeagarriak» dira, hau da, hutsik egonik, ez
dituzte

bigarren

etxebizitzatzat

edo

denboraldirako

etxebizitzatzat

erabiltzen, eta ez daude, halaber, salgai edo alokagai.


Ondorioz, 900 etxebizitza «kudeagarri» inguru daude; udal-erroldan
«hustzat» (inor bertan erroldatu gabe) ageri direnen laurden bat.

4.2.3 Eraikinen egoera, tipologia eta irisgarritasuna
Pertsonarik erroldatuta ez dagoen etxebizitzen % 97,6 eraikin «normaletan»
dago; hau da, bizitzeko egoera egokian dauden eraikinetan. Beste % 1,3, ordea,
aurri-egoeran dauden eraikinetan dago eta, beraz, ezinezkoa da bertan bizi
izatea. Beste % 0,9 eraikitzen edo zaharberritzen ari diren eraikinetan dago eta
gainerako % 0,2a, berriz, orube hutsa da.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak dauden eraikinak. Getxo. 2018
Kop.
Eraikin normala
Jenderik gabe (zaharberritzeko
lanetan)

%

3.289

% 97,6

7

% 0,2

Jenderik gabe (aurri-egoeran)

44

% 1,3

Eraikitzen

23

% 0,7

8

% 0,2

3.371

% 100,0

Orubea
Guztira
Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Inor erroldatu gabeko etxebizitzen % 88,8 etxebizitza-blokeetan dago. Beste
% 7,1 familia bakarreko eraikina da eta % 3,6 etxebizitza atxikia.
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Inor erroldatu gabeko etxebizitzak dauden eraikinen tipologia. Getxo.
2018
Kop.
Etxebizitza-eraikina

%

2.995

% 88,8

Atxikia

122

% 3,6

Familia bakarrekoa

239

% 7,1

Bestelakoa
Guztira

15

% 0,4

3.371

% 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Inor erroldatu GABE dagoen etxebizitzen % 54,9k atari irisgarria du eta
% 42,1ek atarian mugaren bat du irisgarritasunean; hau da, atarira iristeko edo
barruan, igogailura edo etxebizitzetara iristeko, eskailera-mailen bat dute.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak dauden eraikinen irisgarritasuna.
Getxo. 2018
Kop.

%

Bai

1.852

% 54,9

Ez

1.419

% 42,1

100

% 3,0

ED/EE
Guztira

3.371 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Beste alde batetik, etxebizitza horien % 60k igogailua dauka eta % 32,9k ez.
Igogailurik ez duten 1.109 etxebizitzetatik % 63,6 Algortan dago.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak dauden eraikinetan igogailurik
dagoen. Getxo. 2018
Kop.

%

Bai

2.024

% 60,0

Ez

1.109

% 32,9

238

% 7,1

ED/EE
Guztira

3.371 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.
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4.2.4 Inor erroldatu gabeko etxebizitzen benetako erabilera
Inor erroldatuta ageri ez den 3.371 etxebizitzetatik —landa-lanaren xede izan
direnak, alegia— 1.028 baino ez dira egon, benetan, hutsik (inor bertan bizi izan
gabe). Gainerakoei dagokienez, % 65,8 bizilekua izan da edota jarduera
ekonomikoa jorratzeko lokala (% 3,7)
Inor erroldatu gabeko etxebizitzen gaur egungo erabilera-mota. Getxo.
2018
1. barrutia
Etxebizitza (bizilekua)
Lokala (jard. ekon.)
Jenderik gabe
Guztira

2.
barrutia

3.
barrutia

Getxo
guztira

%

325

1.213

681

2.219

% 65,8

20

68

36

124

% 3,7

157

519

352

1.028

% 30,5

502

1.800

1.069

3.371

% 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Barrutika bereizita, Algortan dago jenderik gabeko etxebizitzen erdia inguru
(519), Areetan 240 daude, Andra Marin 157, eta Erromon 112.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzen gaur egungo erabilera-mota. Getxo.
2018

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.
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Okupatuta dauden etxebizitzei dagokionez, lautik hirutan jabeak edo beraien
senideak bizi dira, eta gainerako % 25ean (600 inguru) alokairuan bizi diren
pertsonak.
Inor erroldatu gabeko etxeak erabiltzen dituzten pertsonak. Getxo. 2018
Andra Mari
Guztira

%

Algorta
Guztira

Areeta

%

Guztira

%

Erromo
Guztira

Getxo

%

Guztira

%

Jabeak edo
senideak

257

% 74,5

955

% 74,6

364

% 75,7

168

% 71,2

1.744

% 74,4

Errentariak

88

% 25,5

326

% 25,4

117

% 24,3

68

% 28,8

599

% 25,6

Guztira

345 % 100,0

1.281 % 100,0

481 % 100,0

236 % 100,0

2.343 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Era berean, okupatuta dauden 2.343 etxebizitzetatik 1.958 ohiko bizilekutzat
erabiltzen dira eta gainerako 385ak bigarren bizilekutzat jo daitezke.
Beraz, «ustez hutsik» (inor bertan erroldatuta egon barik) dauden
etxebizitzen % 58 ingurutan jendea bizi da, era jarraituan.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzen gaur egungo erabilera-mota. Getxo.
2018
Andra Mari
Guztira
Ohiko
bizilekua
Bigarren
bizilekua
Hutsik
Guztira

%

Algorta
Guztira

%

275

% 54,8

1.063 % 59,1

Areeta
Guztira
420

Erromo

%
% 58,3

Guztira
200

%
% 57,5

Getxo
Guztira

%

1.958

% 58,1

70

% 13,9

218 % 12,1

61

% 8,5

36

% 10,3

385

% 11,4

157

% 31,3

519 % 28,8

240

% 33,3

112

% 32,2

1.028

% 30,5

345

% 68,7

1.281 % 71,2

721 % 100,0

348

% 100,0

3.371 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Barrutika aztertuz gero, ez da alde handirik ikusten: inor erroldatuta ageri ez
den hamar etxebizitzatik sei ohiko bizilekuak dira barruti guztietan.
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Inor erroldatu gabeko etxebizitzen gaur egungo erabilera-mota. Getxo.
2018

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Inor erroldatu gabeko etxebizitzen gaur egungo erabilera-motaren
laburpena. Getxo. 2018

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.
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Jenderik gabeko etxebizitzei dagokienez, % 12,3 soilik dago ondasun higiezinen
merkatuan salgai edo alokagai. Gainerakoak, 900 etxebizitza inguru, merkatutik
kanpo daude.
Jenderik gabeko etxebizitzak, tipologiaren arabera. Getxo. 2018
Andra Mari
Guztira
Jenderik gabe
(merkatuan)
Jenderik gabe
(kudeagarriak)
Guztira

%

Algorta
Guztira

%

Areeta
Guztira

%

Erromo
Guztira

%

Getxo
Guztira

%

18

% 11,5

58

% 11,2

27

% 11,3

23

% 20,5

126

% 12,3

139

% 88,5

461

% 88,8

213

% 88,8

89

% 79,5

902

% 87,7

157 % 100,0

519 % 100,0

240 % 100,0

112 % 100,0

1.028 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Jenderik gabeko etxebizitzak, tipologiaren arabera. Getxo. 2018

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

Etxebizitza jenderik gabe egoteko arrazoiari dagokionez, elkarrizketatutakoek
orotariko arrazoiak eman dituzte. Horien artean nabarmenena, alokairuaren
bidez errenta-iturritzat erabili nahi dituztela (% 30,8); hau da, jenderik gabeko
etxebizitzak dira baina ondasun higiezinen merkatuan aktibo daude. Askotan
agertu diren beste arrazoi batzuk: higiezinetako inbertsioa (% 18,5), etxebizitza
senideentzat (seme-alabentzat) gordetzea (% 16,4), eta lana, hezkuntza edo
osasuna dela eta, beste etxebizitza batera joan behar izatea, besteak beste.
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Jenderik gabeko etxebizitzak, arrazoiaren arabera. Getxo. 2018
%
Errentak sortzea (alokairua)

% 30,8

Seme-alabentzat gordetzea

% 16,4

Inbertsiorako salerosketa

% 18,5

Lan-, hezkuntza- edo osasun-arrazoiengatiko etxe-aldaketa

% 15,2

Bestelako arrazoiak (jabea hil da, herentzia, egin berria…)

% 19,1

Guztira

% 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.

4.2.5 Jenderik gabeko etxebizitzen ezaugarriak
Landa-lana burutu ondoren, gogoeta bat egin behar dugu Getxon benetan
jenderik gabekotzat jo daitezkeen 1.028 etxebizitzetako ur-kontsumoa aztertuz
gero.
Izan ere, ezinbestekoa da etorkizunean Ur Partzuergoarekin elkarlanean aritzea,
fakturazioko posta-helbideei buruzko datuak araztu eta homogeneizatzeko. Inor
erroldatu gabeko etxebizitzetatik erdietan ezinezkoa izan da ur-kontsumoaren
berri izatea, Ur Partzuergoko posta-helbideak ez datozelako bat erroldako postahelbideekin.

«Matchinga»

(datu-gurutzaketa)

egiteko

aukera

eman

duten

etxebizitzei dagokienez, harrigarria da ikustea teorian jenderik bizi ez den
etxebizitza askotan ur-kontsumo handi samarra dagoela.
Inork erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
batez besteko ur-kontsumoaren arabera. Getxo eta barrutiak. 2018
1.
2.
3.
Getxo
barrutia barrutia barrutia guztira
Irakurketarik egin ez den
etxebizitzak
Ur-kontsumoa = 0 duten
etxebizitzak
0,1 m3 eta 5,5 m3 bitarteko
ur-kontsumoa duten
etxebizitzak
5,5 m3 eta 11 m3 bitarteko urkontsumoa duten etxebizitzak
Ur-kontsumoa > 11 m3 duten
etxebizitzak
Etxebizitzak guztira

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

97

254

152

503

% 48,9

% 49,0

12

58

47

117

% 11,4

% 6,8

22

73

54

149

% 14,5

% 12,7

5

44

30

79

% 7,7

% 8,7

21

90

69

180

% 17,5

% 22,7

157

519

352

1.028

% 100,0

% 100,0

Iturria: Udal-errolda eta Ur Partzuergoa. Guk geuk egina.

Datuak ikusirik, ustez jenderik gabeko etxebizitzen laurden batean udalerriko
batez besteko ur-kontsumoa (11 m3) baino gehiago kontsumitzen da.
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Getxoko jenderik gabeko etxebizitzen ezaugarri nagusiei dagokienez, % 51k
atari irisgarria du. Inor erroldatu gabeko etxebizitza guztiak aintzat hartuta,
berriz, % 55ek du atari irisgarria.
Jenderik gabeko etxebizitzak, atari irisgarria duten ala ez. Getxo eta
barrutiak. 2018
Andra Mari
Guztira
Bai

%

Algorta
Guztira

Areeta

%

Guztira

Erromo

%

Guztira

%

Getxo
Guztira

%

82

% 52,2

221

% 42,6

144

% 60,0

78

% 69,6

525

% 51,1

Ez

55

% 35,0

268

% 51,6

91

% 37,9

21

% 18,8

435

% 42,3

ED/EE

20

% 12,7

30

% 5,8

5

% 2,1

13

% 11,6

68

% 6,6

Guztira

157 % 100,0

519 % 100,0

240 % 100,0

112 % 100,0

1.028 % 100,0

Iturria: Udal-errolda eta Ur Partzuergoa. Guk geuk egina.

Igogailuari

dagokionez,

% 53,8k

igogailua

du.

Inor

erroldatu

gabeko

etxebizitza guztiak aintzat hartuta, berriz, % 60k du igogailua.
Jenderik gabeko etxebizitzak, igogailua duten ala ez. Getxo eta
barrutiak. 2018
Andra Mari
Guztira

%

Algorta
Guztira

Areeta

%

Guztira

%

Erromo
Guztira

%

Getxo
Guztira

%

Bai

51

% 32,5

249

% 48,0

186

% 77,5

76

% 67,9

562

% 54,7

Ez

76

% 48,4

220

% 42,4

45

% 18,8

36

% 32,1

377

% 36,7

30

% 19,1

50

% 9,6

9

% 3,8

0

% 0,0

89

% 8,7

ED/EE
Guztira

157 % 100,0

519 % 100,0

240 % 100,0

112 % 100,0

1.028 % 100,0

Iturria: Udal-errolda eta Ur Partzuergoa. Guk geuk egina.

Getxoko jenderik gabeko etxebizitzen ezaugarri nagusiei dagokienez, % 34k
gutxi gorabehera, 76 eta 100 m2 inguruko azalera du.
Jenderik gabeko etxebizitzak, etxebizitzaren m2-en arabera. Getxo eta
barrutiak. 2018
Andra Mari
2

50 m baino gutxiago
% 51 – % 75 m2
bitartean
% 76 – % 100 m2
bitartean
% 100 – % 150 m2
bitartean
2

Algorta

Areeta

Erromo

Getxo

% 1,3

% 2,7

% 2,1

% 0,9

% 2,1

% 22,3

% 22,2

% 19,2

% 32,1

% 22,6

% 35,0

% 33,1

% 31,7

% 40,2

% 33,9

% 15,3

% 11,9

% 17,5

% 11,6

% 13,7

% 5,1

% 6,0

% 6,3

% 0,0

% 5,3

ED/EE

% 21,0

% 24,1

% 23,3

% 15,2

% 22,5

GUZTIRA

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

150 m baino gehiago

Iturria: Guk geuk egina.
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Gela-kopuruari erreparatuz gero (egongela ere zenbatuta), % 30 inguruk 3
logela eta gela ditu. Ez dago alde handirik jenderik gabeko etxebizitzen eta
erroldatu gabeko etxebizitza guztien artean.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
etxebizitzaren gela-kopuruaren arabera. Getxo eta barrutiak. 2018
Andra
Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik gabeko
etxebizitzen %-a

Inor erroldatu
gabeko etxebizitzen
%-a

1

% 0,8

% 2,4

% 0,6

% 0,0

% 1,4

% 1,9

2

% 5,9

% 9,9

% 6,9

% 7,7

% 8,4

% 10,2

3

% 32,2

% 31,7

% 13,9

% 22,0

% 26,6

% 28,7

4

% 25,4

% 30,9

% 25,4

% 52,7

% 31,4

% 32,3

5
6 baino
gehiago

% 27,1

% 19,4

% 43,4

% 16,5

% 25,7

% 27,0

% 8,5

% 5,8

% 9,8

% 1,1

% 6,5

% 10,1

% 100,0 % 100,0 % 100,0

% 100,0

% 100,0

GUZTIRA

% 100,0

Iturria: Guk geuk egina.

Barrutika aztertuta, nabarmentzekoa da, agian, Areetan 5 gela edo gehiago
dituzten etxebizitzen kopuru handia.
Etxebizitzak dituen garbigelen eta komunen kopuruari dagokionez, ia erdibana
dira bainugela bakarra eta bi bainugela dituztenak. Ehuneko hori Andra Marin
baino ez da aldatzen, barruti horretako 3 etxebizitzatik 2k bainugela bakarra
baitute.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
etxebizitzako bainugelen eta komunen kopuruaren arabera. Getxo eta
barrutiak. 2018
Andra
Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

1

% 61,0

% 46,0

% 41,0

% 64,8

% 49,4

% 43,3

2

% 33,1

% 45,2

% 51,4

% 35,2

% 43,5

% 47,1

3

% 5,9

% 7,0

% 4,0

% 0,0

% 5,4

% 6,6

4
4 baino
gehiago

% 0,0

% 1,8

% 2,3

% 0,0

% 1,4

% 2,3

GUZTIRA

% 0,0

% 0,0

% 1,2

% 0,0

% 0,3

% 0,7

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

Iturria: Guk geuk egina.

Berokuntzari dagokionez, jenderik gabeko eta inor erroldatu gabeko etxebizitzen
bi heren inguruk banakako berokuntza zentrala dute; ehunekoa pixka bat
handiagoa da Andra Marin eta pixka bat txikiagoa Areetan.
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Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
berokuntza-tipologiaren arabera. Getxo eta barrutiak. 2018
Andra
Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

Zentrala, kolektiboa

% 7,8

% 26,9

% 33,0

% 11,1

% 23,5

% 23,7

Zentrala, banakakoa
Zentralak ez diren
gailuak

% 74,1

% 64,8

% 49,5

% 62,2

% 62,2

% 66,0

% 18,1

% 8,3

% 17,6

% 26,7

% 14,3

% 10,3

% 100,0 % 100,0 % 100,0

% 100,0

% 100,0

GUZTIRA

% 100,0
Iturria: Guk geuk egina.

Garajeari erreparatuz gero, jenderik gabeko lau etxebizitzatik ia hiruk garajea
dute. Ehuneko hori apur bat txikiagoa da etxebizitza guztiak aintzat hartuz gero,
inor erroldatu gabeko etxebizitzak soilik aintzat hartuz gero baino. Barrutika
aztertuta, jenderik gabeko etxebizitzen % 90ek ez du garajerik Erromon.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
garajea duten ala ez. Getxo eta barrutiak. 2018
Andra
Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

Garajerik gabe

% 64,3

% 72,6

% 75,0

% 90,2

% 73,8

% 62,8

Garajea (leku bat)
Garajea (leku bat baino
gehiago)

% 33,8

% 27,0

% 23,8

% 9,8

% 25,4

% 36,3

% 1,9

% 0,4

% 1,3

% 0,0

% 0,8

% 0,9

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0

% 100,0

% 100,0

GUZTIRA

Iturria: Guk geuk egina.

Gas naturalari eta beste zerbitzu batzuei dagokienez, etxebizitza gehienek dute
halakorik. Inor erroldatu gabeko etxebizitzen artean altuagoa da gas naturala
dutenen ehunekoa, jenderik gabeko etxebizitzetan baino, eta datu horrek ere
berresten du etxebizitza horiek ohiko bizilekuak direla.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak, gas
naturala duten ala ez. Getxo eta barrutiak. 2018
Andra Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik gabeko
etxebizitzen %a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

Bai

% 43,9

% 46,2

% 52,1

% 48,2

% 47,5

% 60,6

Ez

% 34,4

% 24,9

% 24,2

% 25,0

% 26,2

% 25,3

ED/EE

% 21,7

% 28,9

% 23,8

% 26,8

% 26,4

% 14,1

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

GUZTIRA

Iturria: Guk geuk egina.
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Gauza bera gertatzen da zuntz optikoari dagokionez: inor erroldatu gabeko
etxebizitzen % 40k du zuntz optikoa, eta % 21ek baino ez jenderik gabeko
etxebizitzetan.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
zuntz optikoa duten ala ez. Getxo eta barrutiak. 2018

Andra Mari

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a

Bai

% 21,0

% 23,1

% 18,8

% 17,9

% 21,2

% 40,0

Ez

% 57,3

% 47,0

% 57,1

% 55,4

% 51,8

% 45,5

ED/EE

% 21,7

% 29,9

% 24,2

% 26,8

% 26,9

% 14,5

% 100,0 % 100,0 % 100,0

% 100,0

% 100,0

GUZTIRA

% 100,0

Iturria: Guk geuk egina.

Bizigarritasun-baldintzei erreparatuz gero, nabarmentzekoa da inor erroldatu
gabeko etxebizitzen artean zer-nolako ehuneko handiak dituen berehala bizi
izaten sartzeko bizigarritasun-baldintza egokiak (% 93,1ek). Ehuneko hori
txikiagoa da (% 61,7koa) jenderik gabeko etxebizitzetan, ehuneko handia izaten
jarraitu arren.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzak eta jenderik gabeko etxebizitzak,
bizigarritasun-baldintzen arabera. Getxo eta barrutiak. 2018

Andra Mari
Bizi izateko egokiegokiak
Hobekuntza txikiak
behar ditu
Zaharberritze-lan
handia behar da
ED/EE
GUZTIRA

Algorta

Areeta

Erromo

Jenderik
gabeko
etxebizitzen
%-a

Inor erroldatu
gabeko etxebizitzen
%-a

% 67,2

% 58,1

% 64,3

% 62,2

% 61,7

% 93,1

% 9,8

% 6,7

% 7,7

% 5,6

% 7,3

% 4,1

% 9,0

% 6,4

% 8,8

% 3,3

% 7,1

% 2,8

% 13,9

% 28,9

% 19,2

% 28,9

% 23,9

% 10,6

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0

% 100,0

% 100,0

Iturria: Guk geuk egina.

Azkenik, elkarrizketatutako pertsonen ehuneko handi batek ez du Bizigune
programaren berri, eta horren inguruko informazio- eta komunikazio-kanpainak
egitearen beharra azaleratzen da, beraz.
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Inor erroldatu gabeko etxebizitzak, Bizigune programa ezagutzen duten
ala ez. Getxo, 2018
Inor erroldatu
gabeko
etxebizitzen %-a
Bai

% 4,3

Bai, baina ez zehatz

% 6,5

Ez
GUZTIRA

% 89,2
% 100,0

Iturria: Guk geuk egina.
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5.

ONDORIOAK

5.1

Sarrera

Etxebizitza hutsen fenomenoaren kuantifikazioak eta karakterizazioak hasierahasieratiko

arazoak

eragiten

dituzte,

halakoak

antzemateari

eta

diagnostikatzeari dagokionez. Izan ere, estatistika-iturri batek baino gehiagok
egiten du fenomenorako hurbilpena, baina ez dago Europan edo Estatuan
homologatutako metodologiarik etxebizitza horiek zein diren eta zer ezaugarri
nagusi dituzten zehazteko.
Getxoko etxebizitza hutsen hedadurari eta ezaugarriei buruzko azterketa hau
egiteko, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Sailak egiten duen «Etxebizitzen erabilerari buruzko inkestak» (2015era arte
«Etxebizitza hutsei buruzko inkesta» zeritzonak) erabiltzen duen metodologia
bera erabili dugu. Estatistika hori aitzindaria da Estatuan eta dagoeneko ibilbide
luzea egina du, duela 20 urtetik hona bi urtean behin egin baita. Gainera, eta
lehen aldiz Euskadin, Getxon ur-kontsumoaren datuekin (Bilbao-Bizkaia Ur
Partzuergoak emandako datuekin) gurutzatu dira inkestaren datuak.
Metodologiari dagokionez, oso interesgarria da inkestan zehaztu den «etxebizitza
kudeagarriaren»

definizioa:

halakotzat

jotzen

dira

bigarren

etxebizitzak

(denboraldikoak) ez diren eta saltzeko edo alokatzeko merkatuan erabiltzen ez
dauden etxebizitza hutsak. Hain zuzen, halako etxebizitza-kategoria horren
kuantifikazioa eta karakterizazioa oso-oso baliagarriak dira etxebizitza horiek
mobilizatzeko politika eta programa eraginkor eta efizienteak diseinatzeari
begira.
2017an egin zen azken inkestaren arabera, EAEn 69.231 etxebizitza zeuden
jenderik gabe; hau da, EAEko etxebizitza-parke osoaren % 6,6. Neurketa horren
beraren arabera, Bizkaiko etxebizitzen % 6,3 eta Bilboko metropolialdeko % 5
zegoen egoera horretan. Horietatik guztietatik, jenderik gabeko etxebizitzak
suspertu

eta

mobilizatzeko

programetarako

erabiltzeko

moduko

34.466

etxebizitza antzeman dira Euskadi osoan. Horrenbestez, etxebizitza kudeagarrien
intzidentzia Euskadiko etxebizitzen parkearen % 3,3koa da.
Udalerrien tamainari erreparatuta, 2017ko inkestaren emaitzek erakutsi dute
zenbat eta txikiagoa izan udalerria, orduan eta handiagoa dela etxebizitza
kudeagarrien pisu erlatiboa. Hala, 2.500 biztanletik beherako udalerrietan,
etxebizitza huts guztien % 7,5 da kudeagarria. Aitzitik, tamaina handiagoko
udalerrietan, etxebizitza-parkearen % 2 baino gutxixeagoa dira etxebizitza
kudeagarriak. Tamaina handiko udalerrien artean nabarmentzen dira Bilbo eta
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Donostia, etxebizitza kudeagarriek etxebizitza-parke osoarekiko duten pisu
erlatibo txikiagatik (% 1,6 eta % 1,4 hurrenez hurren 2017an).
Jenderik gabeko etxebizitza kudeagarriek etxebizitza-parke osoarekiko
duten pisu erlatiboa, lurralde-esparruen arabera. 2017
Jenderik gabe
eta
kudeagarriak

Etxebizitzak
guztira
EAE

guztizkoaren
%-a

1.039.136

34.466

% 3,3

Bizkaia

538.018

16.456

% 3,0

40.001-100.000 biztanleko udalerriak

166.987

4.357

% 2,6

Bilbo

161.275

2.538

% 1,6

Iturria: Etxebizitza Hutsei buruzko Estatistika. Eusko Jaurlaritza. 2017.

5.2

Jenderik
Getxon

gabeko

etxebizitza

kudeagarriak

Zoritxarrez, jenderik gabeko etxebizitzei buruzko datuak ur-kontsumoaren
datuekin

gurutzatuz

gero,

ez

dugu

lortzen,

oraingoz,

datu

fidagarriak

eskuratzea: inor erroldatuta ez dagoen etxebizitzen % 40tan ezin izan dugu urkontsumoarekiko matchingik egin, Ur Partzuergoak erabiltzen duen postahelbidea ez datorrelako bat udal-erroldan agertzen denarekin. Gurutzaketa hori
egiteko aukera eman duten etxebizitzetan (gainerako % 60tan), % 2,6k ur
kontsumorik ez duela ikusi dugu.
Hala, landa-lanaren bidez estali ahal izan dugu informazio-gabezia hori. Zehazki,
ikusi dugu udalerrian inor erroldatuta ez dagoen etxebizitzen erdia baino gehiago
era jarraituan erabiltzen dituztela, batez ere jabeek eurek edo familiarrek (semealabek, nagusiki). 1.960 etxebizitza inguru dira, eta beste 385, berriz, bigarren
bizilekuak.
Hori guztia kontuan hartuta, esan dezakegu Getxon jenderik gabeko 1.028
etxebizitza daudela; hau da, udalerriko etxebizitza-parke osoaren % 3,1.
Horietatik 126 merkatuan daude, saltzeko edo alokatzeko prest, eta gainerako
902 etxebizitza «kudeagarriak» dira, hau da, hutsik egonik, ez dira bigarren
etxebizitzatzat edo denboraldirako etxebizitzatzat erabiltzen, eta ez daude,
halaber, salgai edo alokagai. Horiek horrela, Getxoko etxebizitza-parke
osoaren % 2,7 jenderik gabeko etxebizitza kudeagarriak dira.
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5.3

Getxoko etxebizitza-merkatuaren joerak

Udalerriko

22

higiezinen

agentziarik

garrantzitsuenekin

egindako

kontrastaren ondorioz, egindako analisiaren datuak eta ondorioak kualifikatu eta
baieztatu egin ahal izan ditugu. Adibidez, Getxoko etxebizitza-merkatuari
lotutako elementu eta joera batzuek eragin zuzena dute jenderik gabeko
etxebizitza stockaren mobilizazioan. Hurrengo taulan laburtuko ditugu elementu
horiek, bai eta Getxoko etxebizitza hutsetan izan litzaketen inpaktuak ere:
Gaur egungo egoera eta joerak

Getxon duen inpaktua

Getxon alokairuko etxebizitzen eskari
handia eta eskaintza txikia dago


Azken urteotan Getxo inguruan etxebizitza
oraindik

Getxon alokairuko etxebizitzen eskari handia

alokairuan

dago, egungo eskaintzak estaltzea lortzen ez

hartzeko eskari handia dago udalerrian.
Etxebizitza erosleek profil bikoitza dute:
batetik, 55 urtetik gorako pertsonak dira,
Bizkaiko
beste
udalerri
batzuetatik
(Bilbotik eta Ezkerraldetik, batez ere)
etorriak eta Getxon kokatu nahi dutenak;
eta bestetik, udalerritik joan nahi ez duten
jatorrizko getxoztarrak.

duena. Ondorioz, alokairuaren prezioak oso

ugari

eraiki

etxebizitza




badituzte
erosteko

ere,
eta

gorakada

handia

izan

du

udalerriko

leku

batzuetan. Adibidez, Erromon, hilean 800 €
inguru

eskatzen

etxebizitzengatik.

dituzte

hilean

Algortako

bi

gelako

beheko

aldean

alokairuak pixka bat merkeagoak dira, baina
600 €-tik gorakoak betiere.

Alokairuan ere ageri da profil bikoitz hori,
nahiz

eta

atzerritik

etorritako

immigratzaileek pisu handia izan alokairu
txikiko etxebizitzen segmentuan.
Bizitegi-ohiturak aldatuz doaz, eta gero eta
gehiago jotzen da alokairura, erosketara jo
beharrean.


dute, erosteko ahalmen txikiagoa dutelako
pixkanaka,

enpleguan


izan

aurreko
duten

dela esan daiteke: bizitegi-eskaintza txikia da
eta eskaria, berriz, gero eta handiagoa. Izan

Gazteek alokairura jotzea nahiago izaten
eta,

EAEn, «alokairuaren burbuila» gertatzen ari

belaunaldiek
egonkortasuna

galdu dutelako.
Jabetzarekiko atxikimendu txikiagoa eta
mugikortasun geografikorako prestutasun
handiagoa dago.

ere,

Eusko

Jaurlaritzako

Etxebizitza

Plangintzarako Zuzendaritzak berak behin baino
gehiagotan onartu du politika publikoek ez
dutela lortzen gorakako joera hori geldiaraztea.
Ondorioz,

Euskadiko

merkatu

libreko

alokairuaren batez besteko prezioak etengabe
egiten du gora, eta errekor historikoa ere lortu
du (983 euro hilean), Etxebizitzaren Euskal
Behatokiak kaleratu duen higiezinen eskaintzari

Hala, urtetik urtera gero eta handiagoa da ohiko

buruzko azken estatistikaren arabera. Txosten
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bizilekua izateko alokatutako etxebizitzen pisu

horrek dioenez, azken urte eta erdian hileko

erlatiboa, nahiz eta oraindik oso txikia izan

errenta

Europako beste herrialde batzuetakoaren aldean.

merkatuak jasaten duen presioaren ondorioz.

103

euro

garestitu

da

(% 10,5),

Adituen esanetan, gainera, etxe turistikoen
fenomenoak zerikusi handia du horretan.

Inor erroldatuta ez dagoen etxebizitzen % 21
alokatuta edo alokagai dago.

Etxebizitza
duenaren
artean

(edo
eta

lonja)

alokagai

alokairuan

bitartekotza

hartzen

egiten

ipintzen
duenaren

duen

Eusko

Jaurlaritzaren Bizilagun zerbitzuak kritika ugari
jaso ditu finantzen kudeaketari, itzulketei, epeei
eta abar dagokienez. Ildo horretan, Getxon
etxebizitza ugari daude Bizilagun programatik
kanpo alokatuta.

Etxebizitza, inbertsiobidea

EAEko Pertsonen eta Familien Errentari buruz
Eustatek





kaleratzen

duen

estatistikaren

Urteetan etxebizitzaren prezioak behera

arabera, 2015ean (ordukoa baita eskura dugun

egin

eskuratzeko

azken datua), Getxoko batez besteko errenta

zailtasunak areagotu egin direlarik eta

pertsonala 27.261 eurokoa zen. Hala, EAEn

banku-gordailuek

eta

gero,

maileguak

errentagarritasunik

errentarik altuena zuen udalerrietako bat zen.

ematen ez dutela, aurreztaileen babesleku

27.261 € horietatik % 2,8 kapital higiezinaren

bihurtu da etxebizitza.
Burtsan jokatzeak dakarren arriskua eta
diruaren
(errenta
aldakorraren,
zor
subiranoen
eta
gordailuen)
errentagarritasun
eskasa
ikusirik,
inbertsiogile askok «aktibo babesgarriak»
aukeratu
dituzte
merkatuetako
gorabeheretatik ihes egiteko.

errendimenduetatik zetorren; hau da, landako
edo hiriko ondasun higiezinak errentatzetik edo
erabiltzeko

eskubideak

lagatzetik

datozen

irabazietatik. Horiek horrela, Getxo da EAEn
5.000

biztanle

baino

gehiagoko

udalerrien

artean halako errenta-mota altuena duenetako
bat. Hondarribia eta Donostia baino ez ditu
aurretik, eta Euskadiko, Bizkaiko, Bilboko edo
Leioako batez bestekotik oso gora dago.

Landa-lanean

bildutako

datuen

arabera,

jenderik gabeko etxebizitzak egoteko arrazoi
nagusietako bat da alokairuaren bidez errentak
biltzeko erabiltzea (% 30,8) eta higiezinetako
inbertsiotzat erabiltzea (% 18,5). Higiezinetako
agentzien

arabera,

babesgarria

izan

da

etxebizitza
Getxon,

aktibo

nahiz
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eta,

gehienen ustez, etxebizitza horietako gehienak
merkatuan aktibo egon.

Turismo-etxeen fenomenoa


Getxon beste turismo-helmuga batzuetan
baino askoz ere eragin txikiagoa badu ere,
turismorako

alokairuak

hazkunde

handia izan du udalerrian eta, logikoki,
eragin

handia izan du

zerbitzuak

eta

Tripadvisorren

112

dituzte

Getxon.

arabera,

fenomeno

turismo-etxe

eskaintzen

Higiezinetako

agentzien

horrek

ez

du

eragin

handiegirik, momentuz behintzat, udalerrian.

alokairuko prezioak berregokitzeko.
Jabeak alokatzeko beldur dira

Egindako

landa-lanaren

emaitzen

arabera,

jenderik gabeko etxebizitzen % 12,3 baino ez



Alokairuko

merkatuaren

itxurazko

dago salgai edo alokagai.

burbuila horren beste muturrean, herritar



batzuk etxebizitza alokatzeko uzkur ageri

Udalerriko

dira, hutsik egon arren.
Beldurra dago uzkurtasun horren atzean:
errenta ordainduko ez dieten beldurra,
errentariek etxebizitzan eragin litzakeen
kalteen
beldurra,
eta
ordainean
berankortasunik gertatuz gero errentariak
kaleratzeko zailtasunak egoteko beldurra.

badago

higiezinetako
Bizilagunek

agentzien

antzeman

arabera,
ez

duen

alokairuko merkatua. Higiezinetako agentziek
horren inguruko dokumentazio guztia ipintzen
dute errentatzaileen esku eta «iragazki» lana
egiten dute errentariak aukeratzean. Halere,
ohartuta

daude

errentamendu-akordioetako

asko pertsona pribatuen artean burutzen direla.

Jendeak ez du ezagutzen Eusko
Jaurlaritzaren Bizigune programa

Horiek horrela, programa horren berri emateko
komunikazio-ahalegina



egin

beharra

dago.

Eusko Jaurlaritzaren Bizigune programak

Nolanahi ere, higiezinetako agentziek jakinarazi

jenderik

digute

gabeko

etxebizitza

pribatuak

Eusko

Jaurlaritzak

Getxon

atzeman nahi ditu, alokairu babestuaren

errentamenduagatik

bidez merkatuan ipintzeko. Halere, oro

kopurua, oro har, merkatu-prezioa baino askoz

har jendeak horren inguruko ezjakintasun

ere txikiagoa dela. Ondorioz, jabeak programa

handia duela konturatu gara.

horretatik urrundu egiten dira.

eskaintzen

duen

diru-
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6.

GETXON JENDERIK GABEKO
MOBILIZATZEKO 10 NEURRI

ETXEBIZITZAK

Jenderik gabeko etxebizitzen mobilizazioaren arloan, gero eta ekimen gehiago
eramaten ari dira aurrera tokiko eremuan. Nolanahi ere, jardunbide horiek
askotariko
(udalerria,

testuinguruetan
eskualdea,

erabili

lurraldea,

dira,

eremu

estatua),

geografiko

errealitate

ezberdinetan

sozioekonomiko

ezberdinetan eta ikuspegi ezberdineko estrategietan, batzuk zigor-neurriak
hartzera bideratuak (zergak, zigorrak, nahitaez alokatu edo saltzea, desjabetzea
edo

eraistea)

eta

beste

batzuk

eragingarriak

hartzera

(zerga-hobariak,

finantzaketa-laguntzak). Hortaz, jardunbide horien “egokitze-irakurketa” egin
behar dugu.
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, azken urteotan, Eusko Jaurlaritzak
etxebizitza hutsak mobilizatzeko bultzatu dituen programa nagusien (Bizigune
eta ASAP, batez ere) osagarri gisa, tokian tokiko hainbat proiektu jarri dira abian
arazo horri heltzeko.
Proiektu azpimarragarrienen artean daude Irun, Hondarribia, Balmaseda, Ugao,
Zarautz, Donostia edo Bilbo udalerrietan aurrera eraman dituztenak. Horiek
guztiek helburu komuna dute: etxebizitza hutsak eta egoera horretan egotearen
arrazoiak antzematea. Horretarako, administrazio-iturriak erabili dira, Errolda,
kasu, eta baita beste iturri eta erregistro batzuk ere, hala nola Jabetza
Erregistroa, ur-kontsumoak, energiaren ingurukoak eta abar.
Hasierako informazio horretatik abiatuta, eta kasu askotan aurrez analisirik egin
gabe, udalerri askotan —batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan— hartu duten neurri
nagusia izan da inor erroldatuta ez duten etxebizitzen gaineko OHZ zerga
garestitzea, betiere bizitegi-erabilera duten higiezinen kasuan. Barakaldon,
esaterako, 2018ko Tasen eta Prezio Publikoen Ordenantzan % 40ko errekargua
ezarri zioten Etxebizitza Hutsaren gaineko OHZri, “subjektu pasiboaren bizilekua
edo, alokairua edo lagapena medio, hirugarrenen bizilekua ez diren bizitegierabilerako ondasun higiezinen” kasuan. Ondorio horietarako, erabaki zuten ez
direla bizilekutzat hartuko zergaren sortzapen-datan Udal-erroldaren arabera
bizilagun bat edo gehiago ez duten etxebizitzak. Baina errekargu hori ezarri
ondoren ordenantza egokitu behar izan dute, herritarren kexak direla eta. Ildo
horretan, 2019. urteari begira, irizpide orokorrari eutsi bazaio ere, errekarguaz
salbuetsita egongo diren kasu gehiago onartu dituzte:


Mendekotasun-maila duten pertsonak, senitartekoren baten zaintzapean
bizitzera joateagatik etxebizitza hutsik utzi dutenak.
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Mendekotasuna duen senitarteko baten etxera hura bertan zaintzera joan
den pertsona.



Urtean gutxienez 185 egunez okupatuta edo alokatuta egon diren
etxebizitzak.



Obra berriaren baliokide diren birgaitze-lanak hartzen dituen eraikineko
etxebizitzak, lan horien ondorioz jenderik gabe gelditu direnak, eta
sortzapen-datan

zaharberritze-lanetan

direla

egiaztatzen

duten

etxebizitzak.


Herentzia baten osagai diren etxebizitzek 2 urteko epea izango dute
transmisioa gauzatzeko; epe hori 5 urtera luza daiteke testamenturik ez
badago eta ondorioz jaraunsle-deklarazioa egin behar bada.



Sortzapen-data kontuan hartuta, aurreko ekitaldian transmititu diren
etxebizitzak.

Bilbon eta Donostian, subjektu pasiboaren bizilekua edo, alokairua edo
lagapena medio, hirugarrenen bizilekua ez diren bizitegi-erabilerako higiezinek
zergaren kuota likidoaren % 25eko errekargua dute. Bi hiriburu horien artean
badira aldeak. Bilbon, adibidez, 2019an lehenengo solairuetako kontsultategiek
eta bulegoek ere errekargua izango dute. Donostian, berriz, errekargu horretatik
salbuetsita daude 225.000 eurotik beherako katastro-balioa duten etxebizitzak.
Leioan eta Elorrion ere errekargua onartuta dute, zergaren kuota likidoaren
% 50ekoa, hain zuzen, subjektu pasiboaren bizilekua edo, alokairua edo
lagapena medio, hirugarrenen bizilekua ez diren bizitegi-erabilerako ondasun
higiezinentzat.
Neurri hori gero eta zabalduago dago EAEko udalerri nagusietan, baina hala ere,
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko
Plangintza eta Prozesu Eragileen zuzendaritzaren arabera, orain arte ez du
eragin zuzenik izan jenderik gabeko etxebizitzen stockaren mobilizazioan,
neurria abian duten udalerrietan.
Hala, “jenderik gabeko etxebizitzatzat” hartzen denari buruzko Araudia garatu
artean, 3/2015 Legean aurreikusitako etorkizuneko Erregistroa egite aldera,
Getxoren kasuan bi motatako neurriak eta udal-ekimenak proposatu dira,
kudeagarria

den

jenderik

gabeko

egungo

etxebizitza-parkea

poliki-poliki

mobilizatzeko:
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1. Neurri operatiboak
HELBURUA:
Getxon dauden jenderik gabeko etxebizitzei buruz eskuragarri den
informazioaren kalitatea hobetzea.

a. Energia-operadoreen
informazioa.

Getxoko
etxebizitzetako
elektrizitatekontsumoei buruz energia-operadoreek duten
informazioa eskuratzeko protokoloa zehaztea,
benetan jenderik ez duten etxebizitzak ahalik
eta modu fidagarrienean antzeman ahal izateko.

b. Ur Partzuergoaren
datuak araztea

Ur Partzuergoaren datu-basea protokolizatu,
araztu
eta
hobetzea,
modu
horretan,
Partzuergoak erabiltzen dituen posta-helbideak
eta
udal-erroldan
daudenak
bateratzeko.
Horrela, Getxoko etxebizitzetan egiten den urkontsumo zehatzaren berri jasoko da aldizka,
eta informazio horren bidez jenderik gabeko
etxebizitzen fenomenoak Getxon duen egoera
etengabe eta modu eguneratuan ezagutzeko
aukera izango da.

2. Neurri estrategikoak
HELBURUA:
Getxon dauden jenderik gabeko etxebizitzak modu eraginkorrean mobilizatzea.

c. Getxoko Udalaren eta
Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailaren arteko
lankidetza-hitzarmena

Lankidetza-hitzarmena
Udalaren eta Eusko
Lurralde Plangintza
Plangintza eta Prozesu
artean,
jenderik
mobilizazioaren arloan
aurrera eramateko.

finkatzea
Getxoko
Jaurlaritzako Ingurumen,
eta Etxebizitza Saileko
Eragileen Zuzendaritzaren
gabeko
etxebizitzen
Getxon proiektu pilotuak

d. Alokabiderekiko egungo
hitzarmena zabaltzea

Eusko
Jaurlaritzarekin
(Alokabiderekin)
izenpetutako hitzarmena sendotzea eta, hala
badagokio,
zabaltzea,
etxebizitza
hutsaren
inguruko Bizigune eta ASAP programa publikoen
izapidetzea errazte aldera.
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e. Zaharberritzeak eta
jenderik gabeko
etxebizitzak kudeatuko
dituen taldea sortzea
Udaleko Hirigintza Sailean.

Getxoko Udaleko Hirigintza Sailaren barruan talde
tekniko egonkorra eratzea, lankidetzan arituko
dena
eta
etxebizitzaren
zaharberritzean
espezializatuta egongo dena. Horren bidez, gaur
egun
dauden
finantzaketa-tresnak
eta
mekanismoak kudeatu eta sustatuko dira, batez
ere laguntzen eta diru-laguntzen kontuan, eta
finantzaketa-lerroei buruzko informazioa hobeto
zabalduko da.

f. OHZ zergari errekargua
ezartzeari buruzko
balorazioa

Getxon etxebizitza huts gisa hartuak diren
higiezinei OHZ zergan errekargua ezartzeak
benetan
izango
lukeen
eraginkortasuna
baloratzea, aukera hori ahalbidetzen baitu
maiatzaren 18ko 4/2016 FORU ARAUAK, Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga arautzen duenak.

g. Zerga-hobariak
aplikatzea

Etxebizitzak alokairuko merkatuan jarriko dituzten
etxe-jabeei OHZ eta EIOZ zergetan zergahobariak aplikatzeko aukera aztertzea.

h. Jenderik gabeko
etxebizitzak alokairuan
jartzea sustatzeko dirulaguntzak

Diru-laguntzen programak diseinatzea. Horien
barruan
sartuko
lirateke,
besteak
beste,
etxebizitzak alokairu babestuaren merkatuan
jartzen
dituzten
jabeentzako
hileko
dirulaguntzak, eta baita etxebizitzak egokitzeko
ordainketa bakarreko diru-laguntzak ere.

i. Emantzipaziorako
alokairu-laguntzak
handitzea

Gaur egun abian diren etxebizitza alokatzeko
laguntzak eta gazteen emantzipazioaren aldekoak
eguneratu eta handitzea, Eusko Jaurlaritzaren
etorkizuneko Gaztelagun programaren ildotik.

j. Etxebizitza hutsak
mobilizatzeko abian diren
programei buruzko
informazioa

Gaur egun eskuragarri dauden aukerei buruzko
informazioa lantzea eta, horrela, etxebizitza
hutsak
mobilizatzeko
programa
batzuek
eskaintzen dituzten bermeen gaineko mezu
positiboa indartzea, batez ere Eusko Jaurlaritzak
sustatutako programei dagokienez: higiezinen
agentziekin,
finken
administratzaileekin
eta
udalerriko etxe-jabeekin batera prestakuntzaekintzak eta sentsibilizatzekoak aurrera eramatea,
etxebizitzen
zaharberritzera
eta
alokairua
sustatzera bideratutako neurrien eta ekimenen
berri emateko.
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7.

INFORMAZIOAREN JARRAIPENA, EBALUAZIOA
ETA EGUNERATZEA

Proiektuari esker, jenderik gabeko etxebizitzen eragin-maila eta ezaugarriak
zehaztu ahal izan dira, mobilizazio-programa eraginkorrak martxan jartze aldera.
Ildo horretan, azterlan honen helburu nagusietako bat zen, hain zuzen, emaitzen
eta jasotako informazioaren bidez, Getxon gaur egun dauden jenderik gabeko
etxebizitzen egoeraren gaineko argazki dinamikoa eta denboran eguneratzeko
modukoa lortzea, eta ez egoeraren “argazki finkoa” ateratzea. Hori horrela izan
dadin, ekintza batzuk proposatu dira, aurreko puntuan jasotako neurri-sortan
aipatutakoak, funtsean honako hauek:
1. Getxoko

etxebizitzetako

elektrizitate-kontsumoei

buruz

energia-

operadoreek duten informazioa eskuratzeko protokoloa zehaztea, benetan
jenderik ez duten etxebizitzak ahalik eta modu fidagarrienean antzeman
ahal izateko.
2. Ur Partzuergoaren datu-basea protokolizatu, araztu eta hobetzea, modu
horretan, Partzuergoak erabiltzen dituen posta-helbideak eta Udalerroldan daudenak bateratzeko. Horrela, Getxoko etxebizitzetan egiten
den ur-kontsumo zehatzaren berri jasoko da aldizka, eta informazio
horren bidez jenderik gabeko etxebizitzen fenomenoak Getxon duen
egoera etengabe eta modu eguneratuan ezagutzeko aukera izango da.
3. Udal-erroldaren eta ur- eta energia-kontsumoen datuak eguneratuta
izanik,

Getxon

jenderik

gabeko

etxebizitzaren

egoeraren

argazkia

eguneratuta egongo da uneoro eta, gainera, geoerreferentziatuta Udaleko
GISean.
Ildo horretan, dagoeneko hasi da GIS aplikazio bat diseinatzen, informazio hori
guztia jasotzen duena:
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8.

ERANSKINA: LANDA-LANAREN FITXA

Getxoko udalerrian jenderik gabeko etxebizitzen benetako egoera ezagutzea eta
inkesta-bidezko prospekzioa erabiliz ikerketa egitea izan da landa-lanaren
helburua. Getxoko Udalak berak adierazitako kaleak, atari-zenbakiak eta
bizilagunen etxebizitzak hartu dira kontuan ikerlana egiteko.
Gainera, prospekzioa egitean, inkestariek idatziz jaso dute Udalak emandako
datu-basean azaltzen ez ziren kaleetako edo atari-zenbakietako etxebizitzen
berri. Benetako egoera horretara iristeko, salmenta edo alokairua iragartzen
zuten kartelik ba ote zegoen begiratu dute. Atarira sartzeko aukera zegoen
kasuetan, postontziaren egoera begiratu dute, gutunez beteta zegoen ala ez.
Aukera izan duten bakoitzean, atezainari edo auzokideren bati galdetuta
egiaztatu dute etxea benetan salmentan edo alokairuan ote zegoen.
Osoko inkesta hasi aurretik, hiru egunez aldez aurreko testa egin da, inkesta
egingo zutenek eta erantzungo zutenek galderak ulertuko zituztela ziurtatzeko,
elkarrizketatuen prestasuna ezagutzeko eta lortutako emaitzen analisi txikia egin
ahal izateko. Lan horrek ikerketaren azken emaitzari buruzko aurrerapen txiki
bat emango digu.
Aldez aurreko testa egiteko prestakuntza
1. Hiru inkestari elebidun kontratatzea.
2.

“Brifing” bidezko prestakuntza – informazio-saioa.

3. Prestakuntzaren

ondoren,

inkestarien

artean

hainbat

galde-sorta

egin

dituzte, azalpenak ulertu dituztela eta egoki ari direla egiaztatzeko. Inkesta
txiki hori eginda ziurtasun handiagoz arituko dira gero. Nolanahi ere, galdesortak aztertuko dituzten teknikariak telefonoz harremanetan jarri dira
inkestariekin, egunean zenbait aldiz, zalantzak argitze aldera. Halaber,
telefono-zenbaki bat eman diete, zailtasunen bat izanez gero ahalik eta
lasterren gurekin harremanetan jar daitezen.
4. Lana egiteko beharrezkoak diren tresnak eskaintzea.
5. Honako datu hauek jasotzen dituen txartela eman zaie:


Inkestariaren izena eta abizena.



NAN zenbakia. Agiri hori erakutsi beharko dute.



Udalaren azalpen-gutuna.



Akreditazioa.



Udalaren eta LKSren telefono-zenbakiak. Inkestatua mesfidati azaldu
bada edo zalantzak izan baditu, telefono-zenbaki horietara deituta haren
kezkak argitu dizkiogu.
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Lanaren hasieratik, azterketak erabateko dedikazioa izan du, horretan aritu dira
bi teknikari (soziologoak) eta lanaren arduradun den enpresako pertsona.
Aldez

aurreko

testeko

inkestak

egin

eta

berrikusi

ondoren,

inkestaren

osotasunari (3.557 inkesta egiteari) heldu zaio. Aurretik, gainerako inkestariek
ere prestakuntza jaso dute, aldez aurreko testa egin dutenen ildotik.
Guztira hamaika inkestari aritu dira azterketan lanean.

Landa-lana aztertzea
1. Inkestari bakoitzari errolda-sekzio bat eman zaio, eta hori bukatzean beste
bat. Sekzioren bat bi inkestariren artean banatu da, inkesten kopurua oso
handia zelako.
2. Inkestariak egunero etorri dira egindako inkestak ekartzera.
3. Inkestariaren aurrean berrikusi da inkesta. Akatsen bat egin badu berriro
eman zaizkio azalpenak, eta inkestatuak telefono-zenbakia utzi badu, deitu
egin zaio akatsa zuzentze aldera. Telefonorik utzi ez badu, inkestariak haren
etxebizitzara itzuli behar izan du.
4. Etxebizitza bakoitzeko galde-sorta osatzeko sei bisitaldi egitea erabaki da.
Sei bisitaldi horietan etxe-jabearekin edo errentariarekin harremanetan
jartzea lortu ez den kasuetan, auzokideren batekin hitz egin da datuetako
batzuk eskuratzeko. Zaila da auzokideek galde-sortan eskatzen diren
datuetako asko ezagutzea.
5. Inkestatuak telefono-zenbakia eman duen kasuetan, deitu egin zaio galdesorta eta inkestariaren jarrera egokia egiaztatzeko.
6. Egindako inkestak zuzendu eta gero, eman zaigun datu-basean grabatu dira.
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Lagina
Guztira 3.557 inkesta egin dira. Horretarako, Udalak PDF bat eman du, non
galde-sorta guztiak azaltzen ziren honako datu hauekin:


Etxebizitzaren kalea.



Identifikazio-kodea.



Helbidea, zenbakia, solairua eta aldea.

Inkestak egin ahala, gorabehera hauek izan ditugu:


Aurkitu

ez

diren

etxebizitzak.

Kalea

bazegoen

baina

adierazitako

etxebizitza ez. Obretan zegoen eraikina izan zitekeen, sarbiderik gabeko
hesiak zituena, eraikinik gabeko partzela, bat egindako etxebizitzak
(adibidez: barruko eskailera baten bidez bateratu dituzten 2. eta 3.
solairuetako A etxebizitzak). Datu horiek base nagusian grabatu dira eta
baita beste berri batean ere, horien gaineko ikerketa errazte aldera. Era
horretako inkestak 155 dira guztira.


PDFan bi aldiz azaltzen ziren inkestak (31).

Landa-lanean aztertutako etxebizitzen egoerari buruzko informatzaile nagusiak
auzokideak izan dira (% 49,7). Harrigarria bada ere, Erroldaren arabera jenderik
gabe zeuden etxebizitzen % 25 ingururen kasuan informazioa etxe-jabeak berak
edo senitartekoren batek eman digu. Etxebizitzen % 10,9ri buruzko informazioa
errentariek eman dute, eta gainerako % 14,5aren ingurukoa, berriz, jabekideen
erkidegoko

lehendakariak,

finken

administratzaileak,

atezainak

edo

beste

pertsona batzuek jakinarazi dute.
Inor erroldatu gabeko etxebizitzei buruzko informatzaileak. Getxo. 2018
Kop.

%

Jabea edo senidea

839

% 24,9

Errentaria

367

% 10,9

Auzokidea

1.674

% 49,7

69

% 2,0

113

% 3,4

4

% 0,1

305

% 9,0

Jabekideen erkidegoko lehendakaria
Atezaina
Finken administratzailea
Beste batzuk
Guztira

3.371 % 100,0

Iturria: Udal-errolda. Guk geuk egina.
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Balorazio orokorra


Inkestatu gehienen jarrera oso positiboa izan da eta galderei erantzuteko
prest azaldu dira.



Landa-lana

hasi

aurretik,

finkatutako

helbideetan

egitekoa

zen

prospekzioaren/inkestaren berri eman zuen Udalak idatzi baten bidez.
Hala zegokien herritarrei informazioa eskaintzea izan zen dokumentu
horren xedea. Dokumentu horretan Udalaren eta LKSren telefonozenbakiak azaltzen ziren.


Informazioak arrakasta izan zuen eta lehenengo asteetan jende askorekin
jarri ziren harremanetan. Sortutako zalantza asko argitu zizkieten eta
zenbait kasutan jendea lasaitu zuten.



Jenderik gabeko etxebizitzaren bat zutenek adierazi zituzten zalantzarik
harrigarrienak, kezkatzen zituztenak. Izan ere, etxebizitza kendu edo
zergak

igo zekizkiekeela

zioen

zurrumurrua

zabaldu zen.

Lanaren

benetako helburua azaldu ondoren, gehienek ondo ulertu zuten kontua.
Azalpenok atari guztietan irakurgai zegoen dokumentuan jasota zeuden.
Are gehiago, kasu batzuetan galderak telefonoz egiteko ere eskatu
ziguten.
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