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ARRAZOIAK AZALTZEA  
Udaleko EAJ/PNV eta PSE-EE talde politikoek badakite etxebizitza oso garrantzitsua dela 

hiritarren bizi kalitateari begira, garapen pertsonalerako, kohesiorako eta giza egiturarako ele-
mentu gisa; baita ere ingurumeneko iraunkortasun iturri eta sektore ekonomikoaren bultzatzaile 
gisa. 

Hori dela eta, erabaki dugu Udal Akordio hau aurrera eramatea. Akordioaren bidez, hain-
bat jarduera adostu nahi ditugu, etxebizitza duin eta egokia eskuratzeko, erabiltzeko eta gozat-
zeko. Aldi berean, etxebizitza arloan jarduerak sustatzen dira, agente publiko eta pribatuak inte-
gratzen dira, sinergiak lortze aldera, etxebizitza arloan herritarren asebetetzea nabarmen area-
gotzeko, udalerrian.  

Etxebizitzaren Udal Planari buruzko akordio honekin, Udaleko EAJ/PNV eta PSE-EE talde 
politikoek helburu bikoitzarekin lan egiteko konpromisoa hartu dute: Udalerriko talde ezberdinek 
duten (gazteek, adinekoek edo ezgaitasunen bat duten pertsonek, etab.) etxebizitza eskuraga-
rritasuna hobetzea, batetik; eta, merkatuan eragitea, bestetik, etxebizitza askearen eta etxebi-
zitza babestuaren arteko ezberdintasunak murrizte aldera. . 

Beste alde batetik, jarduera markoa osatu nahi da, etxebizitza eskaintza udalerriko beha-
rretara egokituz.  

Hortaz, Getxoko Etxebizitzaren Udal Planaren barruan, lehentasuna izango dute talde 
hauek:  

⇒ 35 urtera arteko gazteek.  

⇒ Familia ugariek, adin txikiko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek.  

⇒ Ezgaitasunak dituzten pertsonek eta beren familiek. 

⇒ Lehentasuna duten beste talde batzuk (65 urtetik gorako pertsonek eta beren fa-
miliek, genero indarkeriaren eta terrorismoaren biktimek edo gizarteko bazterkeria 
jasaten duten edo jasateko arriskuan dauden pertsonek) . 
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PRINTZIPIO GIDARIAK 
Aurrekoarekin adostasunean, akordioa honako printzipioetan oinarritzen da: 

⇒ Legedia honetarako etxebizitza akordio honen printzipio gidari nagusia da etxebizitza 
eskaera ahalik eta gehien betetzea, Hirigintza Antolamenduaren Plan Orokorrean hiri 
lurrerako jasotako aurreikuspenen barruan. . 

⇒ Udalerriko etxebizitza librearen merkatuan eragitea, etorkizunean orekatuagoa eta 
iraunkorragoa izate aldera. 

⇒ Etxebizitza eskaintza sortzea, bestelako etxebizitza politika publikoetan behar adina ja-
sota ez dauden herri segmentuetara zuzenduta .  

⇒ Etxebizitza motak areagotzea (Babes Ofizialeko Etxebizitzak, Araubide Tasatuko Babes 
Ofizialeko Etxebizitzak eta Udal Etxebizitza Tasatuak) 

⇒ Udal Etxebizitza Tasatuaren Ordenantza idaztea, administrazio arteko hitzarmenak si-
natzea operadore pribatuekin, eta guztien arteko erantzukizuna eta lankidetza sustatzea 
etxebizitza babestuaren arloan.  

⇒ Etxebizitza babestuan erantzukizuna duten agente publikoek eta pribatuek Planaren 
helburuetan parte har dezaten saiatzea.    

⇒ Alokairuko etxebizitza babestuak sortzea, etxebizitza berria sortuz nahiz etxebizitza hut-
sak alokairuan jartzeko neurriak sustatuz, babeserako errenta mailan. 

⇒ Hiritarrei kontsulta egitea, beren beharrak definitzeko eta etxebizitzaren politika publi-
koak prestatzeko, ahalik eta adostasun maila handiena lortuz eta behar ezberdinak ba-
tuz; modu horretara areagotuko baita jardueren eraginkortasuna. 
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HELBURU OROKORRAK  
Inguru geografikoaren testuinguru soziologikoaren, demografikoaren eta ekonomikoaren 

azterketak lurzoru eta etxebizitza politikak diseinatzeko beharra dakar, etxebizitza eskuratzeko 
baldintzak hobetze aldera. Hiritarrek merkatu honetan esku-hartze publiko handiagoa eskatzen 
dute, arrazoi hauek direla eta: etxebizitza eskuratzeko zailtasunak, erosketak dakartzak zorrak, 
finantza sistemaren eboluzio txarra eta etxebizitzaren prezioa soldata baino gehiago areagot-
zea. 

Hori dela eta, Udaleko EAJ/PNV eta PSE-EE talde politikoek erabaki dute elkarrizketaren 
eta akordioen arian lan egitea, etxebizitza merkatuari buruzko aldagai soziekonomikoari dago-
kionez honako helburu hauek lortzeko:  

⇒ Lurraren Udal Ondarearen barruko hiri lurretan etxebizitzen eraikuntza sustatzea, 
babes publikoko erregimen batean, lur horiek hirigintza aprobetxamendu emakida 
bidez edo erosketa bidez lortu badira. 

⇒ Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorrak aurreikusitako hirigintza garapenak aurre-
ra eramatea, edozein motako babes ofizialeko etxebizitzen sustapena barne hartzen 
duen hiri lurrean; lur horiek partikularren eskuetan daude, gehien bat. 
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JARDUERA ZEHATZAK 
Ondorioz, aipatutako helburuak lortzeko, Udaleko EAJ/PNV eta PSE-EE talde politikoek 

ondoko jarduera hauek aurrera eramateko konpromisoa hartu dute: 

1. Bitartekoak indartzea, Ondare Sailean, Etxebizitzaren Udal Bulegoan, langile 
berriak (arkitekto 1, administrazio orokorreko teknikari 1 eta administrari la-
guntzailea 1) sartzearen bitartez; hori guztia, ekitaldi honetarako bi talde politi-
koen aurrekontu akordioa betez. 

2. Hiri lurretan mota ezberdinetako babes publikoko etxebizitzen eraikuntza sustat-
zea (Babes Ofizialeko Etxebizitzak, Araubide Tasatuko Babes Ofizialeko Etxebi-
zitzak eta Udal Etxebizitza Tasatuak), babes ofizialeko etxebizitza kopuru bat 
lortze aldera, Amaierako laburpenak jasotakoaren arabera ( I. eranskineko 
eta II. eranskineko xehetasunak) etxebizitzak alokairuan ahalik eta gehien 
bultzatuz. 

3. Aginduzko epeen barruan, gehien bat partikularren eskura dagoen hiri lurraren 
kudeaketa espedienteen izapideak arintzea, etxebizitza babestuak eraikitzeko 
hiri lurrak izate aldera, II. eranskinak jasotakoaren arabera . 

4. Udal etxebizitza tasatua ezartzen eta arautzen duen Tokiko Ordenantza izapi-
detzea . 

5. Enkante publiko bidez, eta legeak salbuespenez baimendutako kasuetan,  tru-
katze bitartez ematea III. eranskinean jasotako etxebizitza librerako Lurraren 
Udal Ondarearen partzelak, Lurraren Udal Ondareak erabilitako lurra areagotze-
ko, eta etxebizitza babestu gehiago eraikitzeko . 

6. Etxebizitza librerako Udalari esleitutako partzelen norakoa aldatzea, etxebizitza 
babestu izateko, IV. eranskinaren arabera .  

7. Hiri lurrak ekuratzea, emakida bidez (hiri kudeaketaren zain dauden Egikaritze 
Unitateetan), edo partzela eraikigarriak erostearen bitartez (ekitatezko banake-
tarako helburu izan diren Egikaritze Unitateetan), V. eranskinaren arabera .  

8. Lursailak eskuratzea urbanizatu daitekeen lurrean, “Lurra erosteko eskaintza 
publiko” baten edo batzuen bitartez. 

9. “Etxebizitzaren behatokiarekin” lankidetzan aritzea, udalerrian dagoen etxebizit-
za eskaera eta higiezinen sektorearen egoera ezagutzeko eta ebaluatzeko, mo-
du iraunkorrean. Egiten diren beste txosten batzuk osatuz (gaur egun prestat-
zen ari dira “lurraldearen azterketa, etxebizitza eta enplegua”).  
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10. Administrazioen arteko lankidetza areagotzea, etxebizitza babestua sustatze aldera. Eta 
horretarako, Etxebizitzaren Udal Bulegoak honako jarduera hauek eraman beharko ditu 
aurrera: etxebizitza babestuak eraikitzeko laguntza publikoak sustatzea, etxebizitza hutsak 
alokairu merkatuan sar daitezen saiatzea (BIZIGUNE Programa), eta baita etxebizitzak eta 
eraikinak berritzeko laguntzak bultzatzea ere, irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzak 
hobetzeko eta energia gehiago aurrezteko. 

11. Lankidetza sustatzea etxebizitza pribatuetako operadoreekin, jabetza pribatua duten lurre-
tan etxebizitza babestuak areagotze aldera. 

12. Partikularrei eraikitzeko edo zaharberritzeko hirigintza betebeharra betetzen laguntzea, eta 
derrigortzea legeak zehaztutako epean egin dezatela, babes publikoko etxebizitzen ere-
muan, horiek betetzea ahalbidetzen duten administrazio izapideak azkartuz. 

13. Etxebizitza politikaren garapenean hiritarren parte-hartzea sustatzeko bitartekoak artiku-
latzea, ekimen, galdetegi, azterketa eta bestelakoen bitartez . 

14. Ekipamendu publikoko partzelen bideragarritasuna aztertzea, hornidura ekipamenduak 
sortze aldera. Eta horiek jasoko dituzten talde jakinen beharrak aztertzea . 
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KOKAPENA LURZORUA ETXEBIZITZA 
KOPURUA 

OHARRAK 

21.1 E.U. ALANGO       
  1-A* / 1-B´  128 - 145  

  IV´ 18   
  VI´ 18   

GUZTIRA   164 - 181   
37.1 E.U. VENANCIO    

Eusko Jaurlaritzarekiko 
balizko trukea  egiteke 

 B* 22 - 32 

  C* 21 - 32 
GUZTIRA    42 - 64   

42.2 E.U. ORMAZA       
  P1-A* 9   
  P1-B* 9   
  P1-C* 12   
  P1-D* 12   
  P2-A* 12   
  P6-A´ 9   
  P6-B´ 9   

GUZTIRA    72   
        
ETXEBIZITZAK GUZTIRA   278 - 317   

• *   BOE-tzat hartutako lurzoruak 

•  __ Udalaren jabetza 

• ´  BPE-rako etxebizitza libreak 

I. ERANSKINA 
Babes Publikoko Etxebizitzen aurreikuspenarekin kudea-

tutako Egikaritze Unitateen zerrenda  
DOITASUNAK :  

⇒ Eranskinean jasotako aurreikuspenek etxebizitza kopuru gorena optimizatuz egin dira, 
eta partzela eraikigarri bakoitzean etxebizitzak egikaritzeko aukeren eta etxebizitza ba-
koitzaren diseinuaren arabera zehaztuko dira . 

⇒ Etxebizitza kuantifikatzeko ez da etxebizitzak egikarituko dituen operadore arteko ezber-
dintasunik egin (publiko nahiz pribatua). . 

⇒ Era berean, udal promozioetan etxebizitza mota (Babes Ofizialeko Etxebizitzak, Udal 
Etxebizitza Tasatuak)   eta emakida erregimena (azalera eskubidea edo alokairua) ze-
haztuko dira Egikaritze Unitate bakoitzeko partzelen azterketa xehatuan . 

⇒ Aintzat hartu beharra dago, eraikitzeko egikaritze epeak direla eta, agian ez direla erai-
kuntzak amaituko legedia amaierarako . 

⇒  Zehaztapen horietan jasoko dira: 
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KOKAPENA  LURZORUA  ETXEBIZITZA KOPURUA OHARRAK 

27.5 E.U. SAN NICOLAS B-5* 9   

  B-4´ 6   

GUZTIRA   15   

36.1 E.U. ZUBILLETA    282 - 410   

31.1 E.U. SARRIKOBASO   62 - 93 Eskuratzea eta  trukea 
Eusko Jaurlaritzarekin 

egiteke 

42.1 E.U. ORMAZA   69 - 105  

16.1 E.U. KONPORTE  52 - 79   

24.2 E.U. ITURRIBARRI II 1* 89 - 134   

  2A* 6 - 10   

  4* 52 - 79   

  5B´ 10 - 15   

  10A´ 6 - 10   

  11B´ 8 - 12   

GUZTIRA    171 - 290   

 ETXEBIZITZAK GUZTIRA   640 - 962   

• *   BOE-tzat hartutako lurzoruak 

•  __ Udalari esleitzeko proposame 

• ´  BPE-rako etxebizitza libreak 

II. ERANSKINA  

Kudeatzeko dauden Egikaritze Unitateak, zeinen lurrak ge-
hienbat partikularren eskuetan dauden eta horien kudeaketa 

sustatu nahi den . 
DOITASUNAK: 

⇒ Eranskinean jasotako aurreikuspenek aintzat hartu dituzte gaur eguneko datuak. Kudeaketa 
amaitu gabe dagoenez, datu horiek alda daitezke. 

⇒ Era berean, udal promozioetan etxebizitza mota (Babes Ofizialeko Etxebizitzak, Udal Etxebizitza 
Tasatuak) eta emakida erregimena (azalera eskubidea edo alokairua) zehaztuko dira azken ba-
tean esleituko diren partzelen azterketa xehatuan . 

⇒ Etxebizitza kuantifikatzeko ez da etxebizitzak egikarituko dituen operadore arteko ezberdintasu-
nik egin (publiko nahiz pribatua). 
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KOKAPENA / UBICACION  

L.U. 10 KORTIÑE, emandako finka: RA-XIII.2 

L.U. 10 KORTIÑE, emandako finka: RA-XII.1 

L.U. 10 KORTIÑE, emandako finka: RA-XII.2 

L.U. 10 KORTIÑE, emandako finka: RA-XII.3 

L.U. 10 KORTIÑE, emandako finka: RA-XII.4 

L.U. 10 AIXERROTA, 13 zenbakidun partzela 

L.U. 10 AIXERROTA, 21 II zenbakidun partzela 

L.U. 10 AIXERROTA, 21 III zenbakidun partzela 

L.U. 9  GOÑIBARRI, emandako finka: XIII 

III. ERANSKINA  

Etxebizitza librerako Lurraren Udal Ondarearen part-
zelak besterentzea  
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KOKAPENA 

21.1 E.U., ALANGO, 1 B partzela 

21.1 E.U., ALANGO, 4 partzela 

21.1 E.U., ALANGO, 6 partzela 

42.2 E.U., ORMAZA 6A partzela 

42.2 E.U., ORMAZA 6B partzela 

24.2 E.U., ITURRIBARRI 5B partzela 

24.2 E.U., ITURRIBARRI 10A partzela 

24.2 E.U., ITURRIBARRI 11B partzela 

IV. ERANSKINA 
Udalari esleitutako partzelak aldatzea etxebizitza libretik 

etxebizitza babestura  
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KOKAPENA 

27.5 E.U. SAN NICOLAS 

36.1 E.U. ZUBILLETA 

31.1 E.U. SARRIKOBASO 

42.1 E.U. ORMAZA 
24.2 E.U. ITURRIBARRI 

42.2 E.U. ORMAZA  

37.1 E.U. VENANCIO  

16.1 E.U. KONPORTE 

V. ERANSKINA 
Eskuratu beharreko partzelak, babes publikoko etxebizit-

zak eraikitzeko  
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Stua.: Luis Almansa Rubio 

Getxoko Alkatea 
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Getxon, 2009ko abenduaren 14an 

KONKLUSIOA 
Etxebizitak guztira 

 
KOKAPENA 

ETXEBIZITZA 
KOPURUA 

27.5 U.E. SAN NICOLAS 15 
36.1 U.E. ZUBILLETA 271 - 410 

31.1 U.E. SARRIKOBASO  62 - 93 
42.1 U.E. ORMAZA 69 - 105 

16.1 U.E. KONPORTE  52 - 79 

24.2 U.E. ITURRIBARRI II 171 - 260 
21.1 U.E. ALANGO 164 - 181 

37.1 U.E. VENANCIO 42 - 64 
42.2 U.E. ORMAZA 72 

 ETXEBIZITZAK GUZTIRA 918 - 1.279 




