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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ERAIKITAKO EHUN 
ETXEBIZITZATIK ZORTZI HUTSIK DAUDE, BAINA ERDIAK 

BESTERIK EZINGO LIRATEKE BIDERATU ALOKAIRU 
SOZIALERA  

 
 Errentak sortzea, familiakoentzat gordetzea, salmenta espekulatiboa eta 

inbertsio hutsa dira etxebizitzak jenderik gabe edukitzeko funtsezko 
arrazoiak 
 

 2015ean faktore berri bat identifikatu da, hutsik dauden etxebizitzen 
parkean eragin nabarmena izan duena: bizitokia gaixotasunaren, 
mendekotasunaren edo gizarte-larrialdiaren ondorioz aldatzea. 

 
 
2015eko amaieran, 86.325 etxebizitza jenderik gabe zeuden Euskal 
Autonomia Erkidegoan, baina erdiak baino gehixeago besterik ezingo 
lituzkete kudeatu Eusko Jaurlaritzaren Bizigune eta ASAP alokairu 
sozialeko programek. Gainerakoak sasoiko etxebizitzak dira edo salgai 
edo alokatzeko daude.  
 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitza Hutsei buruzko 2015eko 
Estatistikak adierazten duenez, higiezinen euskal parkea osatzen duten 
1.039.136 etxebizitzetatik 86.325, % 8,3, jenderik gabe zeuden urtea 
amaitzean. Alabaina, horietako 35.647 besterik ez dira Bizilagun (Bizigune eta 
ASAP) bizitegiko bitartekotza-programaren bitartez alokairu sozialerako 
kudeatzeko modukoak, zeren gainerakoak, edo sasoiko etxebizitzak baitira, edo 
salmentako eta alokairuko merkatuan baitaude.  
 
Azterketak horren inguruan egiaztatzen duenez, 2015ean hutsik zeuden 
etxebizitzen % 7,6 okupatu gabe egon ziren lehenago, % 73,3 okupatuta egon 
ziren uneren batean 2014-2015 aldian, eta, azkenik, % 19 garai hori baino 
lehenago okupatu ziren. Horri guztiari, gainera, orain salgai edo alokatzeko 
dauden etxebizitza hutsen kopuruak izan duen igoera gehitu behar zaio, azken 
modalitate horrek % 81 egin baitu gora azken bi urteetan.  
 
Etxebizitzaren merkatuaren portaerak, funtsean, stock hutsaren zati bat 
errentagarritasun bila alokairurantz mobilizatu duela baitirudi, eta, neurri 
txikiagoan, jabeek etxebizitzak administrazioari lagatzeko joera handiagoak 



 
 

argituko lukete alokairuaren booma eta, horren ondorioz, erabilgarri dauden 
etxebizitza hutsak gutxitu izana.  
 
Errentak sortzea, familiakoentzat gordetzea, salmenta espekulatiboa eta 
inbertsio hutsa dira, oraindik ere, etxebizitzak jenderik gabe edukitzeko 
funtsezko arrazoiak. 2015ean faktore berri bat identifikatu da, hutsik dauden 
etxebizitzen parkean eragin nabarmena izan duena: bizitokia gaixotasunaren, 
mendekotasunaren edo gizarte-larrialdiaren ondorioz aldatzea. Hori bereziki 
esanguratsua da Bilbaon (% 12,7). 
 
 
Biztanle gehiago, etxebizitza hutsen ehuneko txikiagoa 
 
EAEn etxebizitza hutsaren fenomenoa udalerrien tamainarekiko alderantziz 
proportzionala da. Hots, udalerria zenbat eta handiagoa izan, aukera gutxiago 
dago etxebizitza hutsak aurkitzeko. Hala, 10.000 biztanle baino gutxiagoko 
udalerrietan etxebizitza hutsen tasa % 11tik gorakoa da eta 40.001 eta 100.000 
biztanle artekoetan proportzio hori % 5,8ra murrizten da, hots, 100.000 biztanle 
baino gehiagoko udalerriek baino bi hamarren gutxiago.  
 
Hiru probintzia-hiriburuek bilakaera desberdina izan dute 2013 eta 2015 artean. 
Donostia / San Sebastiánen etxebizitza hutsen eraginak 1,6 puntu gainditzen 
du 100.000 biztanle baino gehiagoko euskal hirien batez bestekoa, % 6an 
ezarria. Gipuzkoako hiriburuak % 14,6 handitu du etxebizitza hutsen stocka 
azken bi urteetan, batez ere sasoiko etxebizitza kopuru handiagoaren ondorioz. 
Hortaz, bigarren bizitokirako eta inbertsiorako erakargarritasun berritua duen 
hiria dela esan daiteke. Horren guztiaren ondorioz, alokatzeko etxebizitza 
hutsen eta saltzera bideratutakoen eskaintzaren bat-bateko azelerazioak kudea 
dezakeen etxebizitza kopuruak behera egin du. 
 

Bilbaon etxebizitza hutsen proportzioa % 5ekoa da, Donostia / San 
Sebastiángoa baino 2 puntu txikiagoa. Alde hori gorabehera, 2013 eta 2015 
artean Bilbaon nabarmen egin du gora etxebizitza hutsen mailak (5.128tik 
8.023ra). Aldez aurreko maila oso baxuak izateak eta hiri-dinamismorik 
handiena duen hiriburua izateak argi lezake bilakaera hori. 
 
Bilbaon nabarmen egin dute gora sasoiko erabilerarako edo bigarren 
bizitokirako etxebizitza hutsek. Izan ere, inbertsio-eskaririk handiena erakartzen 
duen hiria da, alde handiarekin gainera.   
 
Azkenik, Vitoria-Gasteizen etxebizitza hutsen proportzioa % 6koa da. Datu hori 
bat dator hiriak 2013 eta 2015 artean izan duen beherakadarekin. Beherakada 
hori jenderik gabeko etxebizitzek behera egin izanari besterik ez zaio egozten, 
sasoiko erabilerak gorantz jarraitzen du-eta. 
 
Kudea daitekeen etxebizitza kopurua murriztu egin da, alokatzeko jartzen diren 
etxebizitza hutsen eskaintzak ikaragarri egin baitu gora. Etxebizitza berrien 



 
 

eskaintza nahikoa ez denez, orain arte inoiz erabili ez ziren etxebizitza hutsen 
stocka ere mobilizatzera iritsi da. Hala, beste garai batzuetako gehiegizko 
eskaintzaren aurrean, EAEko hiriburuak etxebizitza berriak zorrotz murriztuta 
erreakzionatu du, eta, horren ondorioz, hutsik zeuden etxebizitzak merkatuan 
jarri dira.  


