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ETXEBIZITZA HUTSEI BURUZKO 2013 ESTATISTIKA 

 

2013an EAEn, etxebizitzen % 8,7 

hutsik zeuden. 

 
Proportzioan, Araba da etxebizitza hutsen kopuru handiena duen lurraldea. 

Bizkaia aurkako egoeran dago 

Etxebizitza Hutsen 2013ko Estatistikak, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Politika Sailak egin duenak, agerian uzten du 2013an EAEn 91.008 etxebizitza huts 

zeudela, hots, etxebizitzen guztizkoaren % 8,7. 

Araba da etxebizitza hutsen proportzio handiena duen lurraldea, % 11,7rekin. Bertako 

19.420 etxebizitza hutsak EAEko etxebizitza hutsen guztizkoaren % 21,3 dira. 

Gipuzkoan 34.038 etxebizitza huts daude, hots, EAEko etxebizitza hutsen % 37,4; 

lurralde horretako etxebizitzen % 10 hutsik daude. Azkenik, Bizkaian 37.550 

etxebizitza huts daude, hots, EAEko etxebizitzan hutsen guztizkoaren % 41,3.  

% 7arekin, EAEn etxebizitza hutsen ehuneko txikiena duen lurralde historikoa da. 

 

Arabak eta Gipuzkoak etxebizitza hutsen antzeko proportzioa dute, zentzu 

hertsian. 

Etxebizitza hutsen mota kontuan hartuta, etxebizitzen guztizkoaren % 2,8, hau da 

28.988 etxebizitza, sasoikoak dira. Gainerako etxebizitza hutsak (62.020), etxebizitzen 

guztizkoaren % 6, zentzu hertsian hutsik dauden etxebizitzei dagozkie. 

Araban, sasoiko etxebizitza hutsen proportzioa % 4,5 da (hots, etxebizitzen guztizkotik, 

7.525), eta hutsik dauden 11.893 etxebizitzak lurralde horretako guztizkoaren % 7,1 

dira. Gipuzkoan sasoiko 10.607 etxebizitza zenbatu ziren 2013an, hots, etxebizitzen 

guztizkoaren % 3,1. Gainera, 23.431 etxebizitza huts daude, alegia, guztizkoaren % 6,9. 

Bestalde, Bizkaian, etxebizitzen % 2 (10.855) sasoiko etxebizitzak dira. Gainerakoak 

etxebizitza hutsak dira, zentzu hertsian; hots, lurralde horretan, etxebizitzen % 5 

(26.695). 

Ikus daitekeen moduan, etxebizitza hutsak (zentzu hertsian) antzeko kopurutan daude 

Araban eta Gipuzkoan, eta Bizkaian baino bi puntu gehiago hartzen dute. Araban 

etxebizitza hutsek Gipuzkoan baino pisu erlatibo handiagoa dute, Araban sasoiko 

etxebizitza gehiago daudelako. Bi adierazleetan, –sasoiko etxebizitzak eta etxebizitza 

hutsak-, Bizkaian EAEko gainerako lurraldeetan baino kopuru txikiagoak daude. 
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Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2013 

 

Etxebizitza hutsek inpaktu nabarmena dute udalerri txikiagoetan. Bilbon, berriz, 

etxebizitza hutsen proportzio txikia dago. 

Udalerrien tamainaren arabera, EAEko etxebizitza hutsen % 19,1 (17.415) 2.500 

biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan daude, alegia, horietan, etxebizitza hutsen 

proportzioa % 22,5 da. Beste % 21,6, 2.501 eta 10.000 biztanle bitartean dituzten 

udalerrietan daude; guztira, udalerri horietan, etxebizitzen % 13,1 hutsik dago.  

10.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan etxebizitza hutsen proportzioa 

% 40,7koa da, hau da, 100.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien (lurralde historikoen 

hiriburuak, 18.939 etxebizitza) proportzioaren (% 20,8) ia bikoitza. Gasteizen 7.731 

etxebizitza huts erregistratzen dira, hots, udalerriko etxebizitzen guztizkoaren % 6,7. 

Donostian 6.086 etxebizitza huts daude, hau da, etxebizitzen guztizkoaren % 6,8 

(Gasteizen antzeko proportzioa). Bilbon, berriz, etxebizitza hutsen pisu absolutua eta 

erlatiboa txikiagoa da. Bertako 5.123 etxebizitza hutsak EAEko etxebizitza hutsen 

guztizkoaren % 3,2 dira.  

Etxebizitza hutsen gainerako % 38,5 hamar eta ehun mila biztanle bitartean dituzten 

udalerrietan daude. 

Ikus daitekeen moduan, udalerria zenbat eta handiagoa izan, orduan eta txikiagoa da 

etxebizitza hutsen ehunekoa. Udalerri txikiagoetan etxebizitza hutsen tasa % 13tik 

gorakoa den arren, 10.001eta 20.000 biztanle bitarteko herrietan etxebizitza hutsen 

ehunekoa % 9,2koa da; 20.001-40.000 biztanle bitarteko udalerrien kasuan, % 7,8ra 
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jaisten da; % 6,4ra, 40.001 eta 100.000 biztanle bitartekoetan eta% 5,2ra, berriz, 

100.000 biztanletik gorakoetan. 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2013 

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2013 
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Etxebizitza hutsetan gorakada arina egon da 2011 eta 2013 urteen artean, 

Gasteizen modu nabarmenagoan, udalerri txikietan eta 40.001 eta 100.000 biztanle 

bitartekoetan. 

 

2009az geroztik, ikusten da etxebizitza hutsen pisu erlatiboak pixkanaka, baina geratu 

gabe, egin duela gora EAEn. Adierazlea % 7,7 zen 2009an, % 8,4 20011n eta % 8,7 

2013an. 

 

2011 eta 2013 bitartean, etxebizitza hutsen pisu erlatiboaren gorakada handiena Araban 

gertatu zen; lurralde horretan, etxebizitza mota hori 2011n guztizkoaren % 9,7 izatetik, 

2013an % 11,7 izatera igaro da. Bizkaian esan daiteke nolabaiteko egonkortzea gertatu 

dela, gorako joera arinarekin; hala, 2011n, adierazlea % 6,8 zen eta 2013an, berriz, % 7. 

Bestalde, EAEn 2009 eta 2011 urteen artean gertatu den gorakada handiena islatu 

ostean (% 8,9tik % 10,2ra), Gipuzkoan etxebizitza hutsen ehunekoan beherakada arin 

bat erregistratu da, eta adierazlea % 10era jaitsi da 2013an. 

 

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2009-2013 

 

Udalerriaren tamainari dagokionez, zenbait aldaketa nabarmen hauteman dira. Batetik, 

2.500 biztanle baino gutxiago duten udalerrietan 2009 eta 2011 urte bitartean 

etxebizitzen proportzioa egonkor mantendu ostean, etxebizitza horien pisu erlatiboak 

gora egin du, 2009an % 21,2 izatetik, 2013an % 22,5 izatera. 2.501 eta 10.000 biztanle 

bitartean duten udalerrien kasuan ere etxebizitza hutsen ehunekoa handitu egin da, nahiz 
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eta, kasu horretan, modu jarraituan gertatu den 2009az geroztik. Hartara, adierazlea 

2009an % 11,8zen, 2011n % 12,3 zen eta 2013an, berriz, % 13,1. 

 

Udalerri txikiagoetan etxebizitza hutsen proportzioak gora eginagatik ere, 10.001 eta 

20.000 biztanle bitartean duten udalerrietako adierazlea egonkortu egin da (% 9,2tik 

% 9,1era, 2011 eta 2013 urte bitartean). 20.001 eta 40.000 biztanle bitartean duten 

udalerrietan beherakada bat ere hautematen da, etxebizitza hutsen ehunekoa 2011n % 10 

izatetik, 2013an % 7,8 izatera pasa baita.  

 

Udalerri txikiagoetan gertatzen zen moduan, 2011-2013 aldian, etxebizitza hutsen 

pisuak ere gora egin zuen 40.001 eta 100.000 biztanle bitarteko udalerrietan. Udalerri 

horietan, etxebizitza hutsek higiezin-parke guztiarekiko duten ehunekoa 2011n % 4,3 

izatetik, 2013an % 6,4 izatera igaro da. 

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2009-2013 

 

100.000 biztanle baino gehiago duten udalerrietan (gaur egun hiru lurralde 

historikoetako hiriburuekin bat datoz), etxebizitza hutsen ehunekoak arinki gora egin 

duela hautematen da (2011n, % 4,9 eta 2013an, % 5,2).  

 

Dena den, alderdi esanguratsuena hiru hiriburuen dinamika bereizia da. Hala, Bilbon 

etxebizitza hutsek etxebizitzen guztizkoarekiko duten pisua murriztu egin da, 2011n 

% 3,6 izatetik, 2013an % 3,2 izatera pasa baitira. Donostian oso gorakada txikia 

hauteman da eta etxebizitza hutsen pisua udalerriko etxebizitza-parkearen % 6,7 izatetik 
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% 6,8 izatera pasa da. Bilbon ez bezala (2009an % 3,6), Gipuzkoako hiriburuan 

adierazlea egonkor ageri da, 2011n gorakada handia izan ostean (2009ko % 4,3tik). 

 

Gasteiz, berriz, nabarmentzen da 2009az geroztik etxebizitza hutsen parkea etengabe 

hazi delako. Kasu horretan, udalerriko etxebizitza hutsen pisua 2009an % 4,7koa 

izatetik, 2011n % 5,4koa eta 2013an % 6,7koa izatera pasa da. Nolanahi ere, praktikan, 

2011 eta 2013 bitartean gertatutako gorakadak Donostiak 2011n izan zituen mailan 

jartzen du Gasteiz. 

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitza Hutsen Estatistika. 2009-2013 

 

Etxebizitza hutsak egoera horretan bi urtez baino gehiagoz mantentzea ezohikoa 

da. 

 

Nabarmentzekoa den beste datu bat da hamar etxebizitza hutsetik hiru baino gehiago 

(% 31,6) egoera horretan dagoela duela bi urtetik. 

 

Definizioak: 

 

Etxebizitza familiarra: Gela guztiek edo gela multzo guztiek eta horien zatiek txoko 

bat, eraikin bat edo egituraz bereizitako zati bat okupatzen dute eta, horiek eraiki edo 

eraldatu diren modua dela-eta, pertsona bat edo gehiago bizi daitezen pentsatuta daude; 

erreferentzia-datan, ez dira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen. Barrutian 
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familia bat edo zenbait familia bizi daitezke, edota okupaziorik gabe edo hutsik egon. 

Jotzen da etxebizitza bat hutsik dagoela bertan pertsonarik bizi ez denean. 

Barrutia partzialki beste helburu batzuetarako erabil daiteke (kontsulta medikoa, ile-

apaindegia, jostundegia eta abar). Hasiera batean etxebizitza gisa eraiki ziren, estatistika 

egin den unean soilik beste helburu batzuetarako erabiltzen diren barrutiak ez dira 

etxebizitzatzat jasotzen (etxebizitzan erabat bulego, lantegi, biltegi eta abar bihurtu 

direnean). 

Familia-etxebizitzak nagusi eta hutsetan sailkatzen dira eta, azken talde horretan, 

bigarren mailako etxebizitzak eta okupaziorik gabeak daude. 

1. Nagusiak (okupatuak): Urte osoan edo urteko zatirik handienean erabiltzen 

direnean (urtean 6 hilabete baino gehiagoan) pertsona baten edo gehiagoren 

ohiko bizileku gisa (erroldatuta egon zein ez). 

2. Hutsik: etxebizitza nagusitzat hartzen ez diren etxebizitza guztiak. Honela 

sailkatzen dira:  

a. Sasoikoak edo bigarren mailakoak: urtearen zati batean soilik 

erabiltzen dira, aldian-aldian edo noizean behin, eta ez dira pertsona 

baten edo batzuen ohiko bizilekua. Beraz, landa, hondartza edo hiriko 

etxeak izan ahal dira, oporretan, udan asteburuetan, aldi baterako lanetan 

edo beste aukera batzuetan erabiltzen direnak.  

b. Okupatu gabeak: aurri-egoeran edo lehenago aipatutako egoeretako 

batean ere egon ez arren, hutsik egon ohi diren etxebizitzak (horietan 

ez da pertsonarik bizi).  
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