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DEKLARAZIO INSTITUZIONALA
Sestao Berri sozietate publikoa da, eta
sozietate honetan Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak % 50eko partaidetza
du eta Sestaoko Udalak beste % 50.
Zerbitzu Karta honen bitartez adierazten da Sestao Berrik konpromisoa duela Sestaoko biztanleekin. Herritarren
arreta hobetu nahi dugu eta eskaintzen
ditugun zerbitzuen kalitatea ere bai. Ez
dugu asmo hutsean gelditu nahi eta horregatik, gure konpromisoa kuantifikatu
eta jendeari horren berri ematen diogu,
erabiltzaile guztiek jakin dezaten uneoro
zer nolako zerbitzuak eskaintzen ditugun eta nola eskaini nahi ditugun.
Kalitateko zerbitzua eskaintzea da gure
lehentasuna. Horregatik, hurrengo urteei begira gure erronka handia helburu
horri eustea eta horren alde lan egitea
da. Sestaoko Udalarekin harremanak
izan behar dituen edonori lagundu nahi
dio Sestao Berrik, eskaintzen ditugun
zerbitzuen kudeaketa egiteko informazioa eskatzeko udalarekin harremanak
izan behar dituen edonori.

Sestaoren etorkizunerako dagoen ideia
da udalerri osoa suspertzeko prozesu bati
berriz ekitea, Sestaok
oreka demografiko, sozial eta ekonomikoa lortu
baitu, eta nahiz eta memoria historikoan egon hiri
industriala izan dela, etorkizunari begiratzeko gai da,
inguruko garapen sozioekonomikoari lotuta dago, erakargarria da, bai jendea eta familia
gazteak bertan bizitzeko, bai
enpresa, merkataritza edo industria arloko ekimen berrien kokagune izateko.

ZEREGINA
Sozietate publikoa gara, batetik Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta bestetik Sestaoko Udalak osatzen duten sozietate publikoa. Gizarte
eta hirigintza arloan Sestao suspertzearen alde egiten dugu lan, udalerriaren garapenari eta ongizateari laguntzeko.

ZEIN ZERBITZU ESKAINTZEN DITUGU?
Sestao Berri 2010 S.A.k orain aldi berean 3 prozesu daramatza gizarte eta hirigintza arloan TXABARRI, URBINAGA, SIMONDROGAS, RIVAS eta LOS BAÑOS auzoak
suspertzeko.
Gure lana egiteko hiru jarduera-ildo jarraitzen ditugu:
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a

Kudeaketak egitea berriz ostatu
emateko
Legeak eskubide hori aitortzen dieten herritar guztiei izapideak egitea
berriz ostatu eman ahal izateko. Etxe
berrira egokitzeko prozesuan herritarrei laguntzea eta dituzten beharrak
asebetetzea eta arreta ematea.

b Zaharberritzeen kudeaketa
Auzo-elkarteei aholkuak ematea
biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko
egokiak diren zaharberritzeak proposatuz, bai zaharberritze osoak bai
partzialak. Alderdi publiko eta pribatuaren artean lankidetza lortzea zaharberritze horien ahalik eta emaitzarik onena lortzeko.

c

Udal etxebizitzak alokatzeko kudeaketa
Alokairu-kontratuak betetzen direla
kudeatzea eta kontrolatzea, eta komunitateei kudeaketa- eta aholkularitza-lanak egitea. Etxebizitzak eta
gune komunak behar bezala erabiltzen direla eta mantentze-lanak egiten direla eta elkarbizitza egokia dela
zaintzea. Horrekin guztiarekin, eta
dagokion laguntzarekin, etxetiarren
bizi-kalitate onena bermatzea.

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

1
2
3
4
•

Informazio eguneratua eskura izatea, web orrialdearen bitartez edo telefonoz edo aurrez aurreko arreta emanez.

•

Sestaoberriko edozein ordezkarik errespetu osoz tratatzea
erabiltzaileak, kontsulta edozein motakoa izanda ere.

•

Erabiltzaileentzat irisgarriak, egokiak eta erosoak diren instalazioak izatea.

•

Jasotako arreta berdintasunean oinarritutakoa izatea, jatorria,
arraza, erlijioa edo generoa kontuan izan gabe.

5
6
•

Datu pertsonalak isilpekoak izatea, indarrean dagen legeriaren
arabera.

•

Zerbitzua hobetze aldera dituen kexei eta iradokizunei erantzuten zaiela ikustea.

ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK

1
-

2
-

3
4
5

Zerbitzuak eskatzeko eta eskaintzeko ematen den informazioa benetakoa eta
osoa izatea, baita informazio hori egiaztatzen duten agiriak ere, eta ezarritako
epean egitea.
Berehalakoan izandako egoera pertsonalen, lekualdatzeen eta bere egoera sozio-ekonomikoaren inguruko edozein aldaketa esanguratsu gertatu bada horren
berri ematea langileei, ematen ari den zerbitzuaren edozein arlotan aldaketarik
ekarriko balu.

-

Ordaindu behar diren zerbitzuak ordaintzea adierazitako epean.

-

Zerbitzua eman denean izan diren baldintzak errespetatzea, eta profesionalen
lana erraztea.

-

Zerbitzua burutzen duen langileak errespetatzea eta horiekiko begirunea izatea,
beraien jatorria, arraza, erlijioa, generoa edo adina kontuan izan gabe.
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LEGE ARAUTZAILEAK

LAGUNTZEKO MODUAK
Zerbitzua erabiltzen dutenek zerbitzu hori hobetzen lagun dezakete aldiro egiten
diren asebetetze-inkestetan iritzia emanez, kexak adieraziz eta hobetzeko iradokizunak eginez, beti ere erabiltzaileei emandako zerbitzuen funtzionamenduari dagozkien iritziak izanik.

1

• 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, etxebizitza eta lurzoruari
dagokionean babes publikoko etxebizitzen eta finantza-neurrien araubide juridikoaren ingurukoa (EHAO, 59. zk. 2008ko
martxoaren 28).

2
IRADOKIZUNAK ETA KEXAK AURKEZTEKO
Kexa, erreklamazio edo iradokizuna
IDATZIZ egin daiteke, eta hori egiteko
gutuna, Sestao Berrin dagoen inprimakia edo web orrian adierazitako helbidea
erabil daiteke.
Ahoz ere aurkez daiteke, edo telefonoz
eta, halakoetan, dagokion prozesuaren
arduradunarekin elkarrizketa bat egongo
da. Kexa adieraziz idatzi bat aurkezten
bada horrek ez du esan nahi egintza ad-

ministratiboen aurka legeak aurreikusten
dituen helegiteak jar ez daitezkeenik.
Sestao Berrin aurkezten diren kexa guztiei gehienez ere hamabost lanegunen
buruan erantzungo zaie, jasotzen diren
egunetik zenbatzen hasita.

• 8/1999 Legea, apirilaren 6koa, Jabetza Horizontalaren Legearen Erreformaren ingurukoa, eta horren arabera arautzen da Jabeen Erkidegoak ondasun komunaren gain dituen eskubide eta
betebeharrak. (BOE 84/1999 zk.).

3
4

• 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, urbanizatutako eta eraikitako ondasunak zaharberritzeko jarduera babestuen.
• 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolaketaren ingurukoa, eta horren arabera arautzen da eraikuntza prozesua, konpromisoa hartzen duten eragileen betebeharrak zein diren zehaztuz eta erabiltzaileen bermeak estaliz. (BOE 266/1999. zk).

5
6

• 10/2003 Legea, maiatzaren 20koa, higiezinen eta garraioen sektorea liberalizatzeko premiazko neurrien ingurukoa. (BOE 121. zk.).
• 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri Errentamenduena, eta hor ezartzen da
etxebizitza izateko edo bestelako erabileretarako izango diren hiri-finken alokairuei ezar dakiekeen araubide juridikoa. (BOE 282. zk., 1994ko azaroaren
25ekoa- Organo jaulkitzailea: Estatuko Buruzagitza).

KOMUNIKAZIOA

Gutuna argitaratu eta/edo editatuko da
horretarako nahikoa bitarteko erabiliz (liburuxka informatiboak, web orrialdea eta
abar) erabiltzaile guztiengana erraz irits
dadin. Urtero gutunaren bertsio eguneratua
editatuko da www.sestaoberri2010.com
orrialdean eta konpromisoak bete direla
edo beharrezkoa balitz berrikusiko direla
adieraziz.

7

• 19/2009 Legea, azaroaren 23koa, alokairu-prozesua sustatzeko eta arintzeko
neurrien eta eraikinen eraginkortasun energetikoaren ingurukoa. (BOE 283. z.
2009ko azaroaren 24koa- Organo jaulkitzailea: Estatuko Buruzagitza).

8
9

• Bizigune Etxebizitza Hutsa Programa.
• 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, eta horren arabera “Etxebizitza Hutsa
Programa” sustatzen eta bultzatzen da, araubide juridikoa ezartzen da eta kudeaketaren ardura ematen zaio “Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./ Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, E.A.” (Visesa) Sozietate Publikoari. (EHAO 249. zk. 2002ko
abenduaren 31koa).

10• 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Norberaren Datuak babestearena.

GURE ZERBITZUAK ERABILTZEN DITUZTENEKIN
HARTZEN DITUGUN KONPROMISOAK

KompromisoA
Erabiltzaile guztiak informatuta izatea
berriz ostatu ematearen prozesu administratiboaren gertaera garrantzitsuak
lortu ondoren:

ADIERAZLEA

KOMPROMISOAREN
KUANTIFIKAZIOA

PROZESUA

100%

3A Berriz ostatu
ematea

100%

3A Berriz ostatu
ematea

100%

3A Berriz ostatu
ematea

100%

3B
Zaharberritzea

100%

3B
Zaharberritzea

100%

3B
Zaharberritzea

>=1

3B
Zaharberritzea

100%

3C Alokairua

100%

3C Alokairua

Bezeroari informazio-gutuna
bidaltzen zaion txostenen %
(EJ-ri bidalitako txostena edo
deskontsignazioen eskaera)

-Berriz ostatu emateko txostena bidaltzea Eusko Jaurlaritzako etxebizitza
sailera.
-Bidezkoa denean Sestaoko Udalari
dagokion deskontsignazioak eskatzea.

• 1720/2007 Errege-dekretua, abenduaren 21ekoa, eta horren arabera abendua-

11 ren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Araudia onartzen da, norberaren datuak
babestearen ingurukoa.

• 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Titulartasun Publikoko Norberaren Datuen eta
Datuak babesteko Euskal Bulegoak sortutako fitxategiena.

12
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13• 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldekoa.

SESTAOBERRIko gizarte teknikari baten
presentzia eta laguntza ematea berriz
ostatu hartzearen etapa desberdinetan:
-Harrera eta hasierako elkarrizketa.
-Eskrituren edo alokairu kontratuaren
sinadura egiten laguntzea.
-Giltzak ematea.
-Etxebizitzan sartu ondoren gizarte
teknikariek bisita egitea.

Teknikoaren presentzia erregistratzen duten txostenen %
(harreran-hasierako elkarrizketan,
eskriturak edo alokairu-kontratua
sinatzean, giltzak ematean)

Apopiloei edo jabe izango direnei etxea
erakustea, beti, eskriturak edo alokairukontratua sinatu aurretik.

Etxeetara bisita izan dela erregistratzen den txostenen %, sinatu
den eguna baino lehen

Etxaldeen administrazio-zerbitzua
eskaintzea guztiz dohainik ARI inguruan
(Txabarri-El Sol) zaharberritzeko dauden
eraikin guztiei.

ARI-n Etxaldeen administraziozerbitzua egiteko eskainitzako
komunitateen %

Zaharberritzeko aurrekontuak egitea hala
eskatzen duten ARIko auzokide guztiei

Erabiltzaileek eskatutakoaren arabera egindako aurrekontuen %

Gertaera tekniko-sozialen inguruko
eskaerei erantzutea, gehienez 3 laneguneko epean

3 lanegun baino lehenago
erantzuna eman zaien gertaera
tekniko-sozialen %

Sestaoberriren ustez herritarrek positiboki baloratzen dute auzoa dinamizatzeko
egiten duen lana, auzoa bera biziberritzen parte hartzen baitute.

Urtean ekimen sozio-komunitario
bat burutzea.

Hezitzaile komunitario baten presentzia
bermatzea SBk kudeatzen dituen udal
etxebizitzen komunitateetako bilera
guztietan.

Sestaoberri bertan egonda izan
diren komunitateko bileren %

Etxaldeen administrazio-zerbitzua dohainik eskaintzea SBk kanpoko administratzailerik gabe kudeatzen dituen udal
etxebizitzen komunitateei.

Zerbitzua eman zaien
komunitateen %

KompromisoA

ADIERAZLEA

Alokairuen kudeaketa-zerbitzua eraginkortasunez burutzea, erabiltzaileen
artean gutxienez %70eko asebetetzea
lortuz.

Alokairuen erabiltzaileen asebetetzearen %

Gertaera tekniko-sozialen inguruko
erreklamazioei erantzuna ematea, %70i
gehienez 3 lanegunetan erantzunez eta
besteei 5 egun baliodunetan.

3 lanegun baino lehenago
erantzuna jaso duten gertaera
tekniko-komunitarioen %.
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Kexak eta erreklamazioak gehienez 15
laneguneko epean erantzuteko zerbitzua
eskaintzea .

5 egun natural baino lehenago
alokairuen kasuan erantzuna jaso
duten gertaera tekniko-komunitarioen %.

KOMPROMISOAREN
KUANTIFIKAZIOA

PROZESUA

GUTUN ZERBITZUAREN PROZESU ARDURADUNA

>=70%

3C Alokairua

Sistema integratuen kudeaketa, berrikuntza eta hobekuntza.

HELBIDEA, SARBIDEA ETA ORDUTEGIA

>= 70%
0

Epearen barruan erantzun diren
kexa eta erreklamazio kopurua.
100%

3C Alokairua

Tres Concejos Enperantza, 1
(sarrera Txabarri, 16-tik)
48910 Sestao – Bizkaia

0 SISTEMA
INTEGRATUA,
BERRIKUNTZA
ETA
HOBEKUNTZA

Internet helbidea:
http: //www.sestaoberri2010.com/

			

e-posta: info@sestaoberri2010.com
Faxa: 946 574 349
Tfnoa.: 94-4064460
zenbakia erabiliz ordua eska dezakezu
aurrez aurre har zaitzaten edo telefonoz,
eta zure eskaeraren araberako profesionalek erantzungo dute.

Ordutegia
Neguko ordutegia:
astelehenetik ostegunera 8:30etik 14:00etara eta
15:00etatik 17:00etara
Ostiraletan: 8:30etik 14:30era
Udako ordutegia:
astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara
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Nola iritsi adierazten duten planoak
eta garraiobideak

IRISTEKO MODUAK ETA GARRAIOA

BIZKAIBUS

Autobusa:
Santurtzi-Bilbao linea
Metroa: 2. linea Geldiunea Sestao
(Camino Txikito irteera)

METRO

Trena: Santurtzi-Bilbao linea
(Geldiunea La iberia)
RENFE

