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0. SARRERA 

 

Europak eta Estatu kideek etxebizitza-alorrean duten politika aztertu du agiri honek. 

Halaber, Europako herrialde batzuetan −ia gehienak EB-27ko kideak− etxebizitza-
kooperatiben alorrean dagoen garapen-mailari buruzko azterketa sakona ere egin da. 

 

Lehen kapituluan, erkidego osoko etxebizitza-politiken deskribapena egin da.  Jakinekoa 

denez, etxebizitza-politika ez dago EBren eskumenen artean; alabaina, Europako 

instituzioek sustatutako hainbat esparruk eta programek zuzeneko eta zeharkako 

eragina dute Europako herritarrek etxebizitza eskuratzeko baldintzetan eta, bereziki, 

Europako hainbat eta hainbat hiritako hiri-garapenerako ekimen berritzaileen 

garapenean. 

 

Bigarren kapituluan, Europako herrialdeetako etxebizitza-politikari buruzko ikuspegi 

zabala egin da, horren barruan hartuta EB-27ko Estatu kideak eta EBrekin harreman 

estua duten Europako beste herrialde batzuk, hau da, Europako Esparru Ekonomikoko 

edo Schengen akordioko kideak eta EBn atxikitzeko hautagaiak. 

 

Horretarako, abiapuntu gisa, herrialde horietako bakoitzean etxebizitza eskuratzeko eta 

bertan bizitzeko baldintzen inguruan herritarrek dituzten arazoei buruz Eurostatek 

kaleratutako informaziorik berrituena aurkeztu da.  

 

Argitaratutako estatistika berri horiek arreta berezia jarri dute Europako etxebizitza-

bazterketa aztertzen, eta hain zuzen egoera horri heldu diogu bigarren kapituluan. 

 

Jarraian, Europako herrialdeetan etxebizitza-kooperatibak garatzeko prozesu historikoa 

deskribatu da eta, horretarako, herrialde bakoitzeko eredu kooperatiboaren ezaugarriak 

aztertu dira.  

 

Hirugarren kapituluan, etxebizitza-kooperatibismoaren alorreko jokabide egokien 

hautaketa egin dugu, hautatutako herrialde bakoitzaren esparruan. Arreta berezia jarri 

nahi izan dugu erabileraren lagapena garatu duten proiektu kooperatiboetan, oraindik 

Espainian ezarri ez den modalitate interesgarria delakoan. 

 

Azkenik, azken kapituluan txostenaren ondorio nagusiak aurkeztu dira. 
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1. ETXEBIZITZA POLITIKA EBko PROGRAMETAN 

 

Gaur egun etxebizitza-politika Europar Batasunaren eskumen-esparrua ez den arren, 

azken urteetan, erkidego esparruko araudiek geroz eta garrantzi handiagoa hartu dute 

Estatuetako etxebizitza-politikei zuzenean eragiten dieten eremuetan. 

 

Kapituluaren lehen atalean, EB osorako balioko duen etxebizitza sozialaren definizioa 

bilatzeko egin diren aurrerakuntzak aurkeztu dira, eta ondoren, 2007-3013 

programazio-aldiari heldu zaio bereziki. Programazio horretan URBAN ekimena 

desagertu egin den arren, haren filosofiak bere horretan jarraitzen du Eskualdeko 

Programa Operatiboetan txertatutako Toki eta Hiri Garapenaren oinarrian eta, zehazki, 

URBACT IIaren bidez. 

 

Azken bi ataletan, EBko politikan hiri-garapenari loturiko berrikuntzak behatu dira. Hori 

egiteko, Europar Estrategia 2020 eta 2014-2020 programazio-aldi berriaren helburuak 

aztertu dira. 

 

 



 

6 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

1.1.  Etxebizitza sozialaren kontzeptua Europar Batasunean  

 

EBko Estatu kideek dute, oraindik orain, etxebizitza-politikako eskumenen muina. 

Erkidegoko araudiak estatuetako politikei eragiten die, baina zeharkako alderdien bidez. 

Hain zuzen, horixe aztertuko dugu jarraian. 

 

Erkidegoko araudiak bi oinarrizko ardatzei lotutako esparruen bidez eragin zien 

lehenengoz Estatuetako etxebizitza-politikei: Europako zerga-harmonizazioaren bidez 

eta erkidegoko merkatuko lehiakortasunari buruzko legeriaren bidez.  

 

Zerga-legeriaren harira, BEZ murriztu mota bakarra zehazteko premiak Estatu kide 

guztietan etxebizitza sozialaren definizio harmonizatua izatearen komenigarritasuna 

sorrarazi zuen. 

 

Gaur egun, EB osoan BEZ murriztua duten produktu eta zerbitzuen zerrenda itxian dago 

etxebizitza soziala. Horretarako, estatu- eta gobernu-buru guztiek etxebizitza sozialaren 

honako definizio hau adostu zuten: “gizarte-politikaren barruan egindako etxebizitzen 

eskaintza, eraikuntza, berrikuntza eta aldakuntza”.  

 

Definizio horren bidez, etxebizitza sozialaren kontzeptuari buruz zeuden ikuspegi 

nazional desberdinak bateratu nahi ziren, zerga-karga txikiagoa merezi duten premia-

premiazko zerbitzu eta produktuen zerrenda berean sartzeko moduan. 

 

Era osagarrian, Europako Batzordeak Europako merkatuetako lehiakortasunari buruzko 

araudian garatu du etxebizitza sozialaren kontzeptu hori. Halatan, estatuetako 

etxebizitza-politiken barruan etxebizitza sozialak hornitu eta sustatzen dituzten 

enpresentzako laguntza publikoei buruzko estatu-araudiak arautu eta harmonizatu nahi 

izan ditu EBk.  

 

2005ean, Lehiaren Zuzendaritza Nagusiak interes orokorreko zerbitzu ekonomikotzat jo 

zuen etxebizitza soziala, estatuko araudiak halakotzat jasotzen zuten kasuetan. Kasu 

horietan, estatuek etxebizitza sozialak hornitzen dituzten enpresei emandako diru-

laguntzak EBk lehia-alorrean duen araudiarekin bateragarriak dira. 

 

Batzordeak garatutako definizioak ezaugarri bereziak ditu eta, horri esker, etxebizitza 

sozialaren kontzeptua zehazkiago koka daiteke Europa mailan. Hain zuzen, honako 

hauei lotuta agertzen da: 

- Interes ekonomiko orokorreko zerbitzua eskaintzea. Definizio horretatik 

abiatuta, Europan gizarte-asmo horretan ari ziren 20.000 enpresa zeudela 

onartu zen. 

 

- Zerbitzu hori pertsona edo kolektibo ahulei edo gizartean arazoak zituzten 

taldeei lotuta egotea, etxebizitza merkatuko baldintzetan eskuratzeko ezintasuna 

dutelakoan.  
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Etxebizitza sozialaren onuradun izan zitezkeen kolektiboen erkidegoko definizio hori 

estatuetako etxebizitza-politikekin bateragarria da. Izan ere, Estatu kide bakoitzak 

kontzeptu hori edukiz bete eta garatu egin dezake, besteak beste, etxebizitza soziala 

eskuratzeko eskubidea duten kolektibo ahulak zein diren zehaztuz. 

 

Definizio horren abantaila zera da: oso argi bereizten dituela merkatu aske edo 

komertzialaren esparrua, batetik, eta interes orokorreko zerbitzuen esparruan (eta 

beraz etxebizitza sozialaren esparruan) bereziki kokatzen diren jarduerak eta 

zerbitzuak, bestetik. 

 

Interesgarria da nabarmentzea 2009ko Lisboako Tratatuan zehaztu zirela interes 

orokorreko zerbitzu ekonomikoak (eta horien artean etxebizitza sozialari lotutakoak) 

arautuko zituzten printzipioak.  

 

Hartara, Tratatuari erantsitako Protokolo batean printzipio horiek zerrendatzen dira: 

besteak beste, Estatu kideekiko EBren eskumenak kokatzen diren esparru 

instituzionalaren joko-arauak. Honako taula honetan jaso direnak, hain zuzen: 

 

1. artikulu: 

 

EBko funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 16. artikuluaren arabera, honako 

hauek dira, funtsean, EBko balio erkideak interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen 

harira: 

 

• Interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak hornitzean, egikaritzean eta 

antolatzean, nazioko, eskualdeko eta tokiko agintariek duten funtsezko 

eginkizuna eta eskumena aitortzea. 

• Interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen aniztasuna, eta erabiltzaileen 

premia eta lehentasunetan Estatuen artean egon daitezkeen 

desberdintasunak, egoera geografiko, sozial eta kultural berezien ondorioz. 

• Eskuratzeko aukera unibertsala, eta erabiltzailearen eskubideak sustatzean 

dagoen kalitate-, segurtasun-, eskuragarritasun- eta tratuaren berdintasun-

maila altua. 

 

2. artikulu: 

 

Tratatuetako xedapenek ez diote inolaz eragiten izaera ekonomikoa ez duten 

interes orokorreko zerbitzuak sustatzeko, egikaritzeko edo antolatzeko Estatu 

kideen eskumenari. 
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1.2.  EBko gizarte-inklusio eta energia-alorreko estrategiek estatuetako 

etxebizitza-politiketan duten geroz eta eragin handiagoa 

 

Aurreko atalean aipaturiko esparruez gain, EBko estrategiek eta zuzentarauek beste bi 

arlotan ere eragiten diote estatu kideetako etxebizitza-politikari: gizarte-esklusioaren 

eta energia-eraginkortasunaren esparruetan, hain zuzen.  

 

 1.2.1. Gizarte-gaiaren garrantzia etxebizitza-politiketan 

 

Erkidegoko politikaren esparruan, etxebizitza-esklusioaren aurkako borrokak geroz eta 

garrantzi handiagoa du erkidegoko agendan. 

 

Ildo horretan, Europako Gizarte Funtsa erabili ohi da enplegua sustatzera eta gizarte-

esklusioaren aurka aritzera bideratutako politika eta programak finantzatzeko. Helburu 

horiek Europako politikaren lehen-lehen mailan kokatu dira Lisboako Tratatuaz geroztik, 

eta 2007-2013ko programazio-aldirako funtsezko helburutzat jo dira. 

 

Hiri-garapenaren esparru zehatzean, Europako Gizarte Funtsak (EGF) osagai sozial 

handiko ekintzak finantzatzea jasotzen du 2007-2013 aldirako. Zehazki, honako hauek 

bultzatzeko bideratu nahi dira ekintzak1: 

 

- Hirien eginkizuna indartzea, Lisboako Estrategiaren helburuak ezartzeko hazkunde-

guneak izan daitezen. 

 

- Hirietako esku-hartzeen gobernantza eta enplegugarritasuna hobetzea, eta tokiko 

gobernuen eginkizuna bultzatzea. 

 

- Hirien eta auzoen, eta gizarte-taldeen arteko (gazteak, emakumeak, etorkinak, 

gutxiengo etnikoak) desberdintasunak murriztea. 

 

- Gizarte Babeserako Sistemen barruan, etxebizitzaren arloan premia duten 

kolektiboei eraginkortasunez laguntzeko gizarte-laguntzak eskaintzeko baliabideak 

indartzea. 

 

- Enplegua sortzen laguntzea eta horretarako eraikuntza-sektoreko prestakuntza 

hobetzea, premia gehien duten hiriguneetan etxebizitza sozialak zaharberritzera 

bideratzeko asmoz.  

                                                           
1 Ildo horiei buruzko azterketa sakonagoa aurki daiteke “Guide sur la dimension urbaine et les 
instruments de la politique de cohésión” delakoan. Europako Batzordea. 2010 
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Europako Batzordeak gizarte-babesari eta gizarte-inklusioari buruz 2009an egindako 

Txosten bateratuak arreta berezia eskaini zion EBko etxebizitza-esklusioari. Halatan, 

etxerik gabeko pertsonen egoera aztertu eta familiarik pobreenen etxeen egoera 

deskribatu zuen. Ildo beretik, arazo hori konpontzera bideratutako politiken joera 

nagusiak ere aztertu zituen. 

 

Lisboako Tratatuak berak EBko politiken lehen-lehen mailan kokatu du gizarte-auzia. 

Oinarrizko Eskubideen Gutunak etxebizitzak eskuratzeko laguntzak jasotzeko eskubidea 

sartu du Europako politiken legezko oinarrian. Etxebizitza-politikaren ikuspegi 

sozialerako norabide hori indartu egin da 2010ean, Europan pobreziaren aurkako urtea 

izendatu delako. 
 

Jarduera-eremu horretan, erkidegoko esparruan indartu egin dira erkidegoko beste 

instituzio batzuek, hala nola Europako Legebiltzarrak berak, gizarte-helburuetako 

etxebizitza sustatzeko ekimenak. Adibidez, 2010eko apirilean, Estatu kide guztietako 

auzo baztertuetan etxebizitza gastuetarako erabiliko diren Egitura Funtsak aukeratzeko 

irizpideak onartu zituen erakunde horrek.  

 

Erkidegoko politikaren ardatz estrategikoen artean dago, gainera, energia-alorrari 

loturikoa, hurrengo atalean aztertuko duguna. Nolanahi ere, gizarte-kudeaketaren 

ikuspuntutik, geroz eta indar handiagoa jartzen da kolektiborik ahulenei edo esklusio-

arriskuan daudenei energia elektrikoa eta gasa prezio eskuragarriagoetan eskaintzea 

helburu duten gizarte-politiketan.  

 

Hain zuzen, esparru horretan ‘energia-pobrezia' izeneko kontzeptua landu izan da, 

Europako herritarrek etxebizitza erabiltzeko dituzten baldintzak aztertzen direnean 

kontuan hartu beharreko aldagaietako bat delakoan. 

 

 1.2.2.  Europako etxebizitza-politika energia-alorrean 

 

Azken urteetan, geroz eta gehiago dira erkidegoko instituzioek sustatuta, energia-

segurtasuna eta klima-aldaketaren aurkako borroka bultzatzen duten programak eta 

neurriak.  

 

Duela urte batzuetatik hona, erkidegoko energia-ekintzarako planek etxebizitzari 

loturiko lehentasunak finkatu dituzte: adibidez, eraikuntzen energia-efizientzia. Politika 

hori 2002/91/EE Zuzentarauan gauzatu da. Berrikitan, 2010eko Ekainean, 2010/31/EB 

zuzentarauaren bidez aipaturiko zuzentaraua bateratu egin da. Izan ere, 2010/31/EB 

zuzentarau horrek energia-efizientziako egiaztagiriak homologatzeko baldintzak 

arautzen ditu, eta 2020. urterako, eraikitako eraikuntza guztiek ia hutsaren pareko 

energia-kontsumoa izan beharko dutela agintzen du. 
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Era osagarrian, 2002an kaleraturiko eraikuntzen energia-efizientziari buruzko 

Zuzentarauak hainbat alorretako esperientziak trukatzeko laguntza-ildoak sustatu ditu, 

adibidez eraikinak birgaitzeko bideak, eraikuntza efizienteagoak egiteko material 

berriak, birgaikuntza ekoefizientea izenekoa, eta dagoeneko eraikita dauden 

eraikuntzetan energia berriztagarriak ezartzea. 

 

Energia-efizientzia sustatzeko politikak finantzatzean, Egitura Funtsen ohiko diru-

laguntzez gain edo era osagarrian, finantzazio-iturri berriak bilatzeko ekimen 

berritzaileak jartzen ari dira indarrean. 

 

Testuinguru horretan, 2009an onartutako susperraldi ekonomikorako Europako Planak 

aldaketak egin zituen Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (FEDER) kudeatzeko 

irizpideetan. Izan ere, etxeetako energia-birgaikuntzaren eta energia berriztagarrien 

erabileraren bidez, energia- eta ingurumen-alorretan arreta berezia jarriko zuten 

Estatuen birgaikuntza-politikak bultzatu nahi ziren aldaketa horien bidez. Araudi 

horretan xedatutako eskakizunak betetzen dituzten estatuetako etxebizitza-politikek 

Estatu kide bakoitzari esleitutako Funtsen % 4 ere eskuratu ahal izango dute. 

 

2009az geroztik, FEDERen araudia aldatuz joan da, Estatu kide guztiek bertako funtsak 

erabili ahal izan ditzaten hormen, teilatuen edo leihoen isolamendua hobetzea behar 

duten etxebizitzetan bizi diren kolektibo ahulei zuzenduriko nazioko, eskualdeko edo 

tokiko programak finantzatzen laguntzeko. Ildo horretan, gainera, eguzki-panelak 

ezartzera eta galdara zaharrak aldatzera bideratutako programei ere ematen zaizkie 

laguntzak. Era berean, FEDERen araudi berriari esker, eraikin publikoak diru-sarrera 

txikiak dituzten pertsonentzako etxebizitza bihurtzeko aukera ere eskaintzen da. 

 

Jarduera-ildo berrien artean dago, gainera, Jessica programa. Energia-birgaikuntzaren 

esparruan finantzazio-bide berriak ezartzeko erkidego mailako ekimen aitzindaria da, 

eta Egitura Funtsei loturiko diru-laguntzen logika tradizionala gainditzea du helburu.  

 

Hartara, Estatu kideen energia-efizientzia hobetzera zuzenduriko hiri-garapeneko 

programak zuzenean finantzatzeko, mailegu bereziak sortzea aurreikusten du 

programak. Europako Batzordeak bultzatutako ekimen hori Europako Inbertsio 

Bankuarekin (EIB) eta Europako Batzordearen Garapen Bankuarekin (EBGB) batera 

garatu da. 

 

Jessica bezalako finantzazio-bide berriei esker, Estatu kideek EBtik jasotako Egitura 

Funtsen zati bat berriz itzuli beharreko funtsetan inbertitzeko aukera dute, finantza-

baliabideak berriz erabiltzen lagundu eta Europako hiriguneetan inbertsioak areagotzeko 

asmoz. Zehazki, Jessicak laguntza-teknikoko ildoak eskaintzen ditu, honako alderdi 

hauetarako, besteak beste: 
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- Hiri-azpiegiturak, barruan sartuta garraioa, ura/hondakinak, energia, etab. 

- Ondare historiko edo kulturala, turismorako edo bestelako erabilera 

iraunkorretarako. 

- Utzitako industria-lurrak egokitzea, barruan hartuta garbiketa eta 

deskontaminazioa. 

- ETEei, eta informazio-teknologiako eta I+Gko sektoreei zuzenduko merkataritza-

jardueretarako eremu berriak sortzea. 

- Unibertsitate-eraikinak, hala nola, medikuntzan, bioteknologian eta abarretan 

espezializatutako instalazioak. 

- Energia-efizientzia hobetzea. 

 

Etorkizunari begira, 2020rako negutegi-efektuko gasak murrizteko eta energia 

berriztagarrien erabilera eta energia-efizientzia areagotzeko helburu garrantzitsuak 

finkatu ditu EBk.  

 

Politika horiek eragin zuzena dute estatuetako etxebizitza-politiketan, batez ere Estatu 

kideetako etxebizitzetarako eraikuntza-sektorean. Izan ere, sektore horrek, energia 

asko kontsumitzeaz gain, ingurumena erruz kutsatzen du.  

 

Alor horretan aparteko garrantzia du klima-ekintzarako eta energia berriztagarrietarako 

europar araudiak (CARE); izan ere, hainbat sektoretan (adibidez, etxebizitzaren 

sektorean), karbono-isuriak murriztea da helburuetako bat. 
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1.3.  Hiri-garapenerako politika 2007-2013ko programazio-aldian 

 

Kohesio-politikarako erkidegoko ildo estrategikoek (EBren Aldizkari Ofiziala, 

2006/702/EE) zehaztu dute esparru ekonomikoan, sozialean eta lurraldekoan 2007-

2013an EBk garatu duen politika. 

 

Estatu kideek ildo horietatik abiatuta zehazten dituzte 2007-2013 aldirako lehentasun 

eta plan estrategiko nazionalak, “Erreferentziako Esparru Estrategiko Nazionalak” 

(EEEN) izenekoak. Ildo horien arabera, Lisboako estrategia berrituarekin bat, 2007-

2013 tartean kohesio-politikaren laguntzaz finantzatu diren programek hiru 

lehentasunetan oinarritu behar izan dute:  

 

- Estatu kideen, eskualdeen eta hirien erakarpen-indarra hobetzea eta, horretarako, 

irismena hobetzea, zerbitzu-kalitate eta -maila egokia bermatzea eta ingurumen-

potentzialari eustea. 

- Berrikuntza, enpresa-izpiritua eta ezagutzaren ekonomiaren hazkundea indartzea, 

ikerkuntza eta berrikuntza bultzatuz. 

- Enplegu gehiago eta kalitatea hobeagokoak sortzea eta, horretarako, pertsona 

gehiago erakartzea lan-merkatura edo enpresa-sorkuntzara.  

 

Ildo horien arabera, politikak ezartzean, kohesio-politikaren lurralde-dimentsioa oso 

kontuan hartu beharreko zeharkako esparru estrategikoa da. Gainera, 2007-2013 aldi 

horretan, programa nazionalak prestatu eta lehentasunak ezartzean lurralde-alderdia 

funtsezkoa izango dela azpimarratzen da.  

 

Testuinguru horretan, ildo horietako puntu zehatz bezala ezarri zen hiriek hazkundean 

eta enpleguan egin beharreko ekarpena, eta bereziki zehaztu zen politikek eta 

programek hiriguneetako arazo bereziak, batez ere langabezia eta gizarte-esklusioa, 

hartu behar zituztela kontuan. 

 

Horretarako, hiriguneetara bideratutako programetan honako hauek lortzera 

zuzendutako ekintzak sartzea ezarri zen: 

 

- Hiriak eskualde-garapenaren motorrak izatea eta, beraz, lehiakortasuna, enpresa-

izpiritua, berrikuntza eta zerbitzuen garapena, eta hirien erakartzeko gaitasuna 

bultzatzea helburu zuten ekintzak sustatzea. 

 

- Krisian dauden auzoen barne-kohesioa indartzea eta, horretarako, inguru fisikoa 

birgaitu eta industria-eremuak eremu urbanizagarri bihurtzeko jarduketak egitea.  

 

- Gune anitzeko hiri-garapen orekatua sustatzea, eta nazio eta Europa mailako hiri-

sareak bultzatzea. 
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FEDERen 316 programa operatiboen bidez hiri-garapenari egindako ekarpenak 

aztertzeko, 2008an Batzordeko Eskualde Politikako Zuzendaritza Nagusiak egindako 

lehen balantzearen arabera2, aldi horretan hiriek askoz ere eskuragarriago izan dituzte 

Egitura Funtsak.  

 

Zehazki, FEDERen araudiaren 8. artikuluari esker, arazo konplexuak zituzten 

hiriguneetan ezartzekoak ziren eta alderdi sozialak, ekonomikoa, ingurumenekoak 

etab. kontuan hartuko zituzten estrategia parte-hartzaileetan txertatutako hiri-

garapenerako proiektuak zuzenean finantzatzeko aukera egon da. Azken batean, 

URBAN erkidego-ekimenean ikasitako esku hartzeko metodologia arrakastatsuak era 

estrukturalean ezartzeko aukera egon da. 

 

Erkidegoko politikaren historian lehen aldiz, hiriek eurek zuzenean eskuratu dituzte 

FEDEReko funtsak, eta aldi horretan 10.0000 euro eskuratu dituztela zenbatetsi da 

(FEDEReko aurrekontu osoaren % 3). 

 

Hiri-garapenari loturiko europar politikaren beste alderdi garrantzitsuenetako bat zera 

izan da: Europa nahiz nazio mailan alor horretako truke- eta lankidetza-sareak abian 

jarri izana, Egitura Funtsek finantzatuta. Zehazki, lau programa gauzatu dira 2007-

2013 aldian:  

 
- URBACT II, geroago sakonago aztertuko duguna, duen garrantzia dela-eta. 

 

- INTERREG IVC, hainbat arlotan, hala nola ekonomian edo ingurumenean, 

jokabide egokiak partekatzeko asmoz, eskualdeen arteko lankidetza bultzatzeko 

helburua duena. 

 

- ESPON 2013 edota Europako Lurralde Antolakuntzaren behaketa-sarea. 

 

- INTERACT (I eta II), lurralde-lankidetzako programen kudeaketa 

eraginkorrerako esperientziak eskaintzeko asmoa duena. 

 

 

                                                           
2 Programazio-aldi hori sakonago azter daiteke honako agiri honetan: Renforcer la dimension urbaine: 
analyse des programmes cofinancés par le FEDER 2007-2013. 
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1.3.1.  URBACT: hiri-garapenaren ikuspegi berria  

 

2007-2013 aldian URBAN ekimena bera Europako agendatik desagertu egin den arren, 

haren filosofia beste programa batzuetan txertatu da, hala nola, Eskualde Programa 

Operatiboetan, Toki eta Hiri Garapenaren Ardatzaren barruan. Programa horien bidez, 

hiri-berritzearen alderdiak garrantzi handikoa izaten jarraitzen du EBko politiken 

esparruan. 

 

Gaur egun, Europako Batzordea URBAN ekimenaren inpaktua ebaluatzeko prozesuak 

garatzen ari da eta, behin emaitzak argitaratutakoan, toki mailan hiri-garapenerako 

programek zer eragin zuzen eta zeharkako dituzten ikasteko garrantzitsua izan daiteke. 

 

FEDERek nahiz hiri parte-hartzaileetako Estatuek finantzatzen dute URBACT programa. 

FEDERen kasuan, 55,3 milioi euroko diru-laguntza esleitu dio. Dagoeneko abian diren bi 

deialdietan 29 herrialdetako 300 hiri inguruk hartu dute parte, eta 5.000 lagun inguru 

ari dira hori txertatzeko lanetan.  

 

URBACT II 50.000 biztanletik gorako hirietara bideratu da edota, bestela, probintzia-

hiriburuak izanik, hainbat irizpide eta baldintzen arabera (langabezia, pobrezia, 

hezkuntza-maila apala, immigrante-kolektibo zabala, gutxiengo etnikoak, etab.) arazo 

larriak dituzten hirietara. 

 

Haren lau oinarrizko helburuak honako jarduera-esparruei lotuta daude. 

 

- Hiri-garapenerako proiektuen inguruko jokabide egokiak trukatzea. 

- Garatutako esperientziak kapitalizatzea. 

- Ezagutzak eragile guztien artean hedatzea. 

- Hiri-politiken arduradunen ezagutzak zabaltzea. 

 

Horretarako, programak hiru ardatz nagusiren inguruan antolatzen dira: 

 

- 1. ardatza.- Hiriak, hazkundearen eta lanaren motorrak. 

- 2. ardatza.- Hiri erakargarri eta kohesionatuak. 

- 3. ardatza.- Laguntza teknikoa. 

 

Bi urtean behin, elkarrekin jokabideak, tresnak, hiri-gobernantzaren ereduak eta 

herritarren parte-hartzearen inguruko jokabide egokiak trukatu nahi dituzten hirien sare 

berriak sortzeko deialdiak egiten ditu URBACTek3.  

                                                           
3 Txertatutako sare eta esperientzien artean, etxebizitzaren alorrari bereziki lotuta dauden esperientzia 
batzuek aparteko interesa dute. Adibidez: 

- HOPUS (Housing Praxis for Urban Sustainability)  
 http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/hopus/homepage/ 

- SUITE (Social and Urban Inclusion Through Housing) 
 http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/suite/homepage/ 

- CASH (Cities Action for Sustainable Housing) 
 http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/cash/homepage/ 
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Gaur egun, URBACT II oso garatuta dago, eta hirugarren proiektu-esleipena abian dago 

dagoeneko (aurretik beste bi egin baitira). 2012ko apirilaren 23an izandako Jarraipen 

Batzordearen bileran, hainbat esparru hartzen dituzten 19 proiektuak hautatu ziren (I. 

eranskinean agertzen da proiektu horien zerrenda). 

 

Une honetan, hautatutako proiektuak garapen-fasearen hasieran daude, lankidetza-

esparrua zabaldu eta bertan parte hartu nahi duten beste hiri batzuei ere aukera hori 

eskaintzeko. 
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1.4.  EBko hiri-garapenerako politikaren etorkizuna: Europar Estrategia 2020  

 

Europako Batzordeak proposaturiko EBko 2020ko estrategiak hamarkada horretan 

gauzatu beharreko politika eta programa multzoa bideratzen du, erkidego osoan nahiz 

estatuetan.  

 

Estrategia horrek EB osoan "hazkunde adimentsu eta iraunkorra" garatzea du helburu, 

eta asmo hori Estatu kide bakoitzak lortu beharreko 5 helburu handitan gauzatzen da.  

 

- 20 eta 64 urte bitarteko herritarren % 75ek lanpostua izan behar du. 

- BPGaren % 3 I+Gean inbertitu beharko da. 

- Klimaren eta energia berriztagarrien esparruan 20/20/20 helburua lortzea. 

- Eskola uztearen tasak % 10en azpitik egon behar du eta belaunaldi gazteen % 

40k, gutxienez, goi mailako diploma bat izan behar du. 

- Pobrezia-arriskuan dauden pertsona-kopurua murriztea: 20 milioi gutxiago. 

 

2020. urterako estrategia berri horren esparruan, eta hiri-garapenerako politikei eta 

programei bereziki dagokienez, hainbat ekimen garatu dira azken urteotan. Horien 

artean, 2010ean Toledon Estatu kideetako Etxebizitza Ministroek egindako Adierazpena 

nabarmentzen da. 

 

Ministroek adierazpen horren edukia estatuetan ezartzea erabaki zuten eta, modu 

horretan, hiri-eredu adimentsuagoa, iraunkorragoa, inklusiboagoa egiteko tresna 

estrategiko bihurtu zuten Hiri Birgaikuntza Integratua. Eta, bereziki, gaur egungo hiri-

erronkei aurre egin eta Europa 2020 estrategiaren helburuak gauzatzeko tresna bihurtu 

zuten. 

 

Adierazpen horren bidez, EB osorako 2020. urterako hiri-garapenaren funtsezko 

erronkak 3 oinarrizko helbururen inguruan kokatu nahi dira. Honako hauek, hain zuzen: 
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TOLEDOKO ADIERAZPENA  

 
Erabaki nagusiak 

 

1.-  Gaur egungo hiri-erronkei aurre egin eta, hiri-garapen adimentsuagoa, 

iraunkorragoa eta inklusiboagoa eskuratuz, Europa 2020 estrategia 

ezartzeko moduaz. 

 

1.1.-  Hiri-garapenerako politiketan ikuspegi bateratua ezartzeko egokitasuna, eta 
haren inguruko adostasuna lortzeko premia. Horretarako, kontzeptu 
homologatua eskuratu beharra dago eta horrek, berriz, “hiri-garapenaren 
ikuspegi bateratua” eta adierazle berezi bateratuak izatea eskatzen du, Estatu 
kide guztietan hiri-iraunkortasunaren jarraipena eta ebaluazioa egin ahal 
izateko. 

 
1.2.  Hiri-birgaikuntza integratuaren garrantzia, eta Europan hiri-garapen 

adimentsuagoa, iraunkorragoa eta inklusiboagoa lortzeko duen potentzial 
estrategikoa, horren inguruko lan-ildoak garatuz. 

  
2.-  Marseillako prozesua jarraitzeko laguntza eta hiri iraunkorraren Europako 

erreferentzia-esparrua garatzea.  

 

3.   Etorkizunean europar hiri-agenda finkatzeko premiaz. Ministroek honako 

ekintza bateratu hauek sustatu eta bultzatzeko konpromisoa hartu zuten:  
 

3.1.  Kohesio Politikan hiri-dimentsioa indartzea.  

3.2.  Lurralde- eta hiri-gaietan eta beraien Agendetan, koherentzia handiagoa 

bultzatzea eta, horretarako, lurralde-kohesioaren testuinguruan hiri-dimentsioa 

sustatzea.  

3.3.  Hiri-gaiei buruzko ikerketak, azterketa konparatiboak eta estatistikak eta 

Jokabide egokien trukaketa eta ezagutzaren hedapena bultzatzen jarraitzea.  

3.4.  Hiri-garapen iraunkorra eta ikuspegi bateratuak sustatzea eta, horretarako, 

maila guztietan Leipzigeko Gutuna gauzatzeko tresnak indartu eta garatzea.   

3.5.  Etorkizunean Europako hiriek izango dituzten erronka nagusiak kontuan 

hartzea, hala nola, klima-aldaketak hirietan izango duen eragina eta erronka 

demografikoa. 

 

 

Adostutako hirugarren gaiari dagokionez, EBn Agenda horren garapena landu da, eta 

honako hauek dira azken bi urteetan izandako mugarri nagusiak: 

 

a.- ’Kohesio Politikaren barruan eta 2014-2020 programazio-aldi berriaren barruan 

hiri-dimentsioa indartzea’ helburuaren esparruan, etorkizuneko kohesio-

politikoaren eszenatokiaren inguruan hitz egiten hasi da, europar aurrekontuari 

buruzko eta Europa 2020 estrategiari buruzko eztabaidaren baitan.  
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Testuinguru horretan, “Ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioari buruzko 

bosgarren Txostenak" hainbat ideia aurkeztu ditu 2014tik aurrerako eszenario 

berriari buruz. Gainera, etorkizuneko kohesio-politika hezurmamitu eta lege-

proposamenak prestatzeko asmoz, kontsulta publikoko prozesua ireki du.  

 

Proposamen horiek 2011ko erdialdean aurkeztu ziren eta 2012an eta 2013an 

Kontseiluan eta Europako Legebiltzarrean negoziatuko dira, harik eta 2014an 

arau berriak indarrean sartuko diren arte. Eztabaida elikatu duten agirien artean 

nabarmentzekoak dira “Barca Txostena” (2009) eta “Lurralde-kohesioaren 

Liburu Berdea” (2009).  

 

b.-  ‘Hiri-gaiei buruzko ikerketak, azterketa konparatiboak eta estatistikak, eta 

Jokabide Egokien eta Ezagutzaren hedapena bultzatzen jarraitzea' helburuari 

lotuta, “Urban Research & Knowledge” (UR&K) lan-talde berezia sortu da. 

Gobernu-arteko ekimenen artean nabarmentzekoa da URBAN-NET eta ‘Urban 

Europe’ Programazio Bateratuko Ekimena (JPI: Joint Programming Initiativa). 

 

c.-  ‘Hiri-garapen iraunkorra eta ikuspegi bateratuak sustatzea, eta horretarako, 

maila guztietan Leipzigeko Gutuna gauzatzeko tresnak indartu eta garatzea’ 

helburuaren esparruan, 2011n Maila anitzeko hiri-gobernantzako eredu berriei 

buruzko Konferentzia egin da, eta hainbat argitalpen kaleratu dira hari lotuta.  

 

d.-  ‘Etorkizunean Europako hiriek izango dituzten erronka nagusiak kontuan 

hartzea, hala nola, klima-aldaketa eta erronka demografikoak’ izeneko 

helburuaren harira, hainbat ahalegin egin dira Hungariako Presidentzia-aldian 

zehar. Emaitza nabarmenen artean daude Budapesteko Agiria (2011), ‘Climate 

Friencly Cities’ Eskuliburua (011), Europako hiriek klima-aldaketari lotuta 

dituzten erronka eta aukerei buruzko, eta ‘Hiri- eta lurralde-garapenean erronka 

demografikoek izango duten inpaktuari buruzko Txosten Laburtua’ (2001).  
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1.5. Hiri-garapena 2014-2020ko programazio-aldi berrian 

 

Hiri-garapenaren arloan 2014-2020 aldirako kohesio-politika berria garatzeko 

Batzordearen proposamen nagusiak hiri-politika bateratuak bultzatzera bideratuko dira, 

hiriek kohesio-politikaren esparruan betetzen duten eginkizuna indartzeko asmoz. 

 

Batzordeak Esparru Estrategiko Erkidea ezartzea proposatzen du, EBren inbertsioen 

inpaktua maximizatuko duen Egitura Funtsen konbinaziorik egokiena lortu ahal izateko. 

 

Asmoa zera da: Estatuek ikuspegi integral batetik bermatzea FEDERen eta FSEren 

txertaketa, bide horretatik, funts horiek jasotzeko aukera duten hiri-eremuetan 

integratutako estrategietan, enpleguari, hezkuntzari, gizarte-inklusioari eta ahalmen 

instituzionalari loturiko neurriak ezarri ahal izateko. 

 

2014-2020 programazio-aldi berrian Egitura Funtsak ezartzeko ondorioetarako, 

hirigunearen kontzeptu zabala erabiliko da, eta auzoak edo barruti txikiak nahiz 

eskualde-hiriak edota inguruko landa-eskualdeak hartuko dituzten metropoli-eremuak 

sartuko dira kontzeptu horren barruan. 

 

Hiri-estrategia integralak garatzeko, Estatu bakoitzak gutxienez FEDEReko baliabideen 

% 5 bideratu beharko du horretara, Lurralde Inbertsio Integratua (LII) izeneko 

tresnaren bidez. Tresna horren kudeaketa eta gauzapena hirien esku utziko da, Estatu 

bakoitzak erabakiko duen lankidetza-ereduen arabera.   

 

Aurreko programazio-aldian ez bezala, aldi berrian aurreikusita dagoenez, estrategia 

guztiz integratuak diseinatu eta ezartzeko aukera emango diete Estatuek hiriei, 

lehentasuneko ardatzetako eta programa operatiboetako baliabideak konbinatuta. 

 

LII, finantzazio-bide gisa, Programa Operatibo bateko edo batzuetako lehentasunezko 

ardatzetako funtsak integratzera bideratuko da, dimentsio anitzeko edo sektore arteko 

esku-hartzeak egin ahal izateko. LII mekanismo berberak gai/helburu desberdinetara 

bideratutako finantzazioa konbinatzeko aukera ematen du; besteak beste, 

lehentasuneko ardatz horien eta FEDERek, EGFk eta Kohesio Funtsak babestutako 

programa operatiboen finantzazioa konbinatzeko aukera. 
 
Batzordearen ustez, hazkunde adimentsurako, iraunkorrerako eta bateratzailerako 
Europar Estrategia 2020 horren baitan, hirietako bertako sektore-inbertsiorako 
lehentasun bereziek (hiri-eremuetan karbono isuriak murrizteko estrategiak sustatzea, 
hirigunea hobetzea, hiri-mugikortasun iraunkorra sustatzea eta hiri-eremu pobretuen 
birgaikuntza fisiko eta ekonomikoa babestuz, gizarte-inklusioa bultzatzea) babestutako 
ekintzak eta hiri-garapen integratuaren estrategian sartzen direnak konbinatzea komeni 
da hirien estrategia integraletan.  
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Asmoa zera da: EBko politikek gizarte-gaietan geroz eta arreta handiagoa jartzen 
dutelarik, estrategia horiek pobreziak jotako eremu geografikoetara edota bazterketa- 
edo esklusio-arriskurik handiena duten taldeetara bideratzea. 
 
Aurreikusten denez, estrategia horiek guztiak Europa mailako hiri-garapenerako 
plataforma batean txertatuko ditu Batzordeak. 300 hiritako proiektuak bilduko dira 
bertan, hirien arteko politikara bideratuko den hiri-garapenari buruzko eztabaida 
indartzeko. 
 

Hiriek Estatu kideetatik jasoko duten finantzazioaz gain, Batzordeak berak FEDERen 

zenbateko osoaren % 0,2raino erabili ahal izango du hiri-garapen iraunkorrerako neurri 

berritzaileak bultzatzera.  
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2. EUROPAKO ETXEBIZITZA POLITIKA KOOPERATIBISMOAREN 

ESPARRUAN 

 

Jarraian, Europako etxebizitza-politiken testuingurua deskribatuko dugu, aldian-aldian 

Eurostatek etxebizitzari buruz egiten dituen Estatistiketan oinarrituz. 

 

Eurostatek berrikitan eguneratu dituen adierazle eta aldagai guztiak aztertuta, berretsi 

egiten da etxebizitza-bazterketari loturiko gizarte-arazoek geroz eta garrantzi 

handiagoa dutela EBn etxebizitzari buruz egiten diren ikerlan eta estatistiketan. 

 

Horregatik, 2010ean, EB-27 osatzen duten Estatu kideetako eta Europar Esparru 

Ekonomikoko, Schengen eremuko edo EBn sartzeko hautagaiak diren Estatuetako 

herritarren egoera alderatzeko aukera ematen duten erkidego mailako aldagai eta 

adierazle homogeneoen emaitzak argitaratu ditu Eurostatek berak. 

 

Kapitulu honetako bigarren atalean, Europako herrialde hautatu batzuetan etxebizitza-

kooperatibismoaren egoera zein den aztertu dugu. Atal horrek sarbidea ematen dio 

hirugarren kapituluari, bertan zehazten diren etxebizitza-kooperatiben jokabide egokiak 

euren testuinguruan sendotasun handiagoz kokatzeko aukera ematen baitu. 

 



 

22 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

2.1.  Europako herritarrek etxebizitza eskuratu eta erabiltzeko baldintzak 

 

2010ean, EB-27ko biztanleen % 41,8 etxebizitzetan bizi zen, eta % 54,7, berriz, familia 

bakarreko etxe edo etxebizitzetan. Estatuka behatuz gero, Letonian, Espainian (% 64,5) 

eta Estonian (% 64,5) daude etxebizitzetan bizi diren pertsonen ehunekorik handienak.  

 

Aitzitik, etxebizitzetan bizi diren biztanleen kopururik txikienak Irlandak (% 4,2), 

Norvegiak (% 7,4) eta Britainia Handiak (% 14,0) dituzte. 

 

2.1. grafikoa. Europako herrialdeetako biztanleriaren banaketa, etxebizitza motaren 
arabera, 2010 
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Europako herrialdeetan jabetza-erregimena da nagusi, argi eta garbi, Suitzan izan ezik. 

EB-27 osatzen duten herrialdeetako pertsonen % 70,7 jabetza-erregimeneko etxeetan 

bizi da, eta % 29,3, alokairu-erregimenean. 

 

Ia Estatu guztietan jabetza-erregimenaren pisu erlatiboa nagusitzen bada ere, beren 

jabetzako etxeetan bizi diren pertsonen ehunekoa are handiagoa da Errumanian (% 

97,5) eta Lituanian (% 93,1). Espainian ere oso handia da beren jabetzako etxeetan bizi 

diren pertsonen ehunekoa (% 83,0). 

 

Europako biztanleen ehuneko nabarmenak jasaten duen egoera ekonomiko konplexua 

dela-eta, garrantzitsua da jakitea jabetzako etxebizitzaren kategoriaren barruan 

zenbatek ez duten guztiz ordaindu euren etxebizitzaren hipoteka. 

 

Eurostatek 2010eko datuetan oinarrituz emandako informazioaren arabera, EB-27ko lau 

biztanletatik bat (% 27,9) oraindik ordaintzeke dagoen mailegu edo hipoteka bat duen 

etxeetan bizi da, eta biztanleen ia erdia (% 42,9) mailegurik edo hipotekarik ez duen 

etxebizitza propioan. 

 

Europan, guztiz ordaintzeke dagoen hipotekadun etxeetan bizi diren pertsonen 

ehunekorik handienak Suedian (% 68,0), Islandian (% 67,6), Norvegian (% 61,1) eta 

Holandan (% 59,5) daude. 

 

Aldiz, guztiz ordainduta dauden etxeetan bizi diren pertsonen ehunekorik handienak 

Lituanian (% 85,3), Bulgarian (% 85,1), Kroazian (% 84,7) eta Letonian (% 76,5) 

daude. 
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2.2. grafikoa. Europako herrialdeetako biztanleriaren banaketa, jabetza-erregimenaren 
arabera, 2010 
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Jabetza-erregimenaren azterketari dagokionez, agerian dago alokairuak oso eragin 

desberdina duela aztertutako herrialdeen arabera. Etxebizitza alokairu bidez 

eskuratzeko pisu erlatibo nagusia gizarte- eta ekonomia-garapen mailarik handieneko 

herrialdeetan antzematen da: adibidez, Suitzan (% 55,7), Alemanian (% 46,8), 

Austrian (% 42,6), Frantzian (% 38,0), Danimarkan (% 33,4) eta Holandan (% 32,8). 
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Alokairuko etxebizitzen kategoriaren barruan, EB-27ko biztanleen % 17,8 merkatu-

prezioko alokairuko etxebizitzetan bizi zen, eta % 11,4, aldiz, alokairu babestuko edo 

doako erregimeneko etxebizitzetan. 

 

Alokairu babestuko erregimenaren garrantzia desberdina da herrialdeen arabera, eta 

nabarmena da Maltan (% 18,5), Erresuma Batuan (% 18,1), Eslovenian (% 16,9), 

Polonian (% 16,2), Txekiar Errepublikan (% 16,2), Austrian (% 15,9) eta Finlandian (% 

15,6). 

 

2010ean, EB-27ko biztanleen % 10,1 errenta eskuragarriaren % 40 edo gehiago 

etxebizitza ordaintzera bideratzen zuten etxebizitzetan bizi zen. Errenta eskuragarriaren 

% 40 baino gehiago etxebizitza-alorrera bideratzen zuten europarren ehunekoa are 

handiagoa da merkatu-prezioko alokairuak ordaintzen dituzten errentarien kasuan 

(kolektibo horretako % 26,5), gainerako jabetza-erregimenetan ehunekoa txikiagoa 

baita. 

 
2.3. grafikoa. Errentaren % 40 edo gehiago etxebizitzara bideratzen duten europar 

herritarren ehunekoa, 2010 
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Iturria:Eurostat 

 

 

Errenta eskuragarriagoaren % 40tik gorako kostuak dakartzaten etxebizitzetan bizi 

diren pertsonen ehunekorik handienak honako herrialde hauek dituzte, ordenan: 

Danimarkak (% 21,9), Greziak (% 18,1), Britainia Handiak (% 16,5) eta Errumaniak (% 

15,0). 

 

Aitzitik, etxebizitza ordaintzeko arazo gutxien dituzten biztanleen pisu erlatiborik 

txikienak Zipren (% 2,5), Maltan (% 3,3), Finlandian (% 4,2) eta Portugalen (% 4,2) 

daude. 
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2.4. grafikoa. Errentaren % 40 edo gehiago etxebizitzara bideratzen duten europar 
herritarren ehunekoa, Europako herrialdeetan, 2010 
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2.5. grafikoa. Pilaketa-tasa Europako herrialdeetan, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria:Eurostat 
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EB-27 osoan, aipaturiko kolektiboaren (diru-sarrera gutxien dutenak) pilaketa-tasa % 

29,2koa zen. Hau da, gainerako europar herritarren pilaketa-tasaren bikoitza (% 15,2). 

Pobrezia-arriskuan dauden herritarren pilaketa-tasarik handienak Hungarian (% 69,7), 

Letonian (% 67,6), Polonian (% 65,6) eta Errumanian (% 65,2) daude. Aitzitik, 

adierazle hori txiki-txikia da Herbehereetan (% 4,5), Txipren (% 5,9), Maltan (% 6,0), 

Espainian (% 6,8) eta Irlandan (% 6,8). 
 
2.6. grafikoa.  
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Azkenik, Eurostatek argitaratutako informazio estatistikoak etxebizitzen kalitatea ere 

aztertzen du. Horretarako, ‘etxebizitza-gabezia larrien tasa' (housingdeprivationrate) 

izeneko adierazlea erabiltzen du. 

 

Adierazle horrek oinarrizko elementuen eskuragarritasun-maila aztertzen du: adibidez 

bainugela- edo komun-gabeziarik, itoginik edo argi-gabeziarik ote dagoen. Honelaxe 

definitzen da: gainokupatutzat jotzen diren eta, gainera, aipaturiko gabeziaren bat 

duten etxebizitzetan bizi diren pertsonen ehunekoa. 2010eko datuek adierazten 

dutenez, EB-27ko biztanleen % 5,1ek gabezia larriren bat zuen bere etxebizitzan. 

 

Familia motaren arabera, alde handiak antzematen dira etxebizitzen kalitatean. EB-27ko 

biztanleen % 15,9 gabezia larriak dituzten etxebizitzetan bizi da, eta familia horietan 

hiru heldu edo gehiago eta haien menpe dauden seme-alabak biltzen dira. Tasa hori oso 

altua da bi helduk eta menpeko hiru seme-alabak edo gehiagok osatutako familietan (% 

19,7), bai eta guraso bakarreko familietan ere (% 9,2). 

 
2.7. grafikoa. Etxebizitza-gabezia larrien tasak Europan, familia motaren arabera, 2010 
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Iturria:Eurostat 
 

Gabezia horien eragina oso desberdina da aztertutako herrialdeen arabera. Errumanian, 

Hungarian eta Eslovenian, biztanleen % 15ek baino gehiagok jasaten zuen gabezia 

larriren bat etxebizitzaren alorrean. 

 

Aitzitik, Finlandian, Herbehereetan eta Irlandan, gabezia larriak zituzten etxebizitzetan 

bizi ziren herritarrak % 1 baino gutxiago ziren. 
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2.8. grafikoa. Etxebizitza-gabezia larrien tasak Europako herrialdeetan, 2010 
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2.2.  Politika nazionalak kooperatibismoaren esparruan  

 
Atal honetan, hautatuko europar herrialde batzuei erreparatuko diegu, horietako 

bakoitzeko etxebizitza-kooperatibismoaren ezaugarri nagusiak deskribatzeko. 

 

Aztertutako herrialdeetan etxebizitza-kooperatibek garapen instituzional eta operatibo 

desberdina dute; izan ere, garapen bereizi hori historian herrialdeek izan duten 

etxebizitza-politikari, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko moduari eta herrialde 

bakoitzaren errealitate sozial eta kulturalari lotuta dago.  

 

Herrialde batzuetan, hala nola Danimarkan, Suedian edo Alemanian, etxebizitza-

kooperatibismoa oso errotuta dago: 150 urteko historia izanik, gaur egun oso hedatuta 

dago biztanleriaren eta etxebizitza-parkearen zati handi batean. 

 

DECODHASen (Europako etxebizitza sozial, publiko eta kooperatiboen Federazioa) 

azken txostenetako batean agertzen denez (Logement Social Européen 2012), zaila da 

kooperatiba-erregimenean sustatutako etxebizitzek Europako herrialdeetan duten 

benetako pisua zein den jakitea, ez dagoelako hori egiteko aukera emango duen 

informazio kuantitatibo homologaturik.  

 

Hori lortzeko bi arazo nagusi daude: alde batetik, herrialde guztietan etxebizitza-

kooperatiben eta bazkideen kopuruari buruzko datu zehatzak ez izatea eta, beste 

aldetik, halako etxebizitzen sailkapen homogeneorik ez egotea. Halatan, herrialde 

batzuetan, kooperatibek sustatutako etxebizitzak jabetza-erregimeneko etxebizitzen 

tipologiaren barruan sartzen dituzte; beste batzuetan, aldiz, etxebizitza sozialaren 

kategoriaren barruan. Ildo beretik, etxebizitza-kooperatiben kategoriak sailkatzeko 

hainbat eredu eta izen erabiltzen dira. 

 

Horregatik, ezinbestekoa da fenomeno horren azterketa konparatiboa era kualitatiboa 

egitea, jakinik estatu bakoitzeko errealitateak historia eta eredu instituzional bereizi bati 

erantzungo diola. Nolanahi ere, badago Europako etxebizitza-kooperatiba guztiak 

biltzen dituen ezaugarri bateratua: kontsumo-kooperatiben kategorian sailkatzeko 

erakundetzat har daitezkeela, eta, azkenean zer jabetza-erregimen izango den alde 

batera utzita, bazkideei etxebizitza erosteko aukera eskaintzean espezializatu direla.  

 

Horregatik, kooperatiba guztiak herrialde guztietako legerian baliagarriak diren 

kooperatibismoaren funtsezko printzipioetan oinarritzen dira. Honako taula honetan 

laburtzen diren printzipioak, alegia: 
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NAZIOARTEKO KOOPERATIBA ALIANTZAREN PRINTZIPIOAK 

 

1. printzipioa. Bazkidetza irekia eta borondatezkoa 

Kooperatibak borondatezko erakundeak dira, eta haien zerbitzuak erabiltzeko eta 

bazkidetzak dakartzan ardurak hartzeko prest dauden pertsona guztientzat irekita daude, 

inolako bazterkeriarik gabe, generoa, arraza, gizarte-klasea, jarrera politikoa edo erlijiosoa 

edozein dela ere. 

 

2. printzipioa. Bazkideen kontrol demokratikoa  

Bazkideek demokratikoki kontrolatzen dituzte kooperatibak eta, beraz, bazkideek 

partaidetza aktiboa dute politikak zehaztean eta erabakiak hartzean. Kooperatiba 

ordezkatzeko aukeratutako gizon-emakumeek gainerako bazkideen aurrean erantzun behar 

dute. Kooperatibetan bazkide guztiek dute boto-eskubide bera (bazkide bat, boto bat). 

 

3. printzipioa. Bazkideen partaidetza ekonomikoa 

Bazkideek berdintasunez ordaintzen dute, eta demokratikoki kontrolatzen dute 

kooperatibaren kapitala. Kapital horren zati bat, gutxienez, kooperatibaren jabetza erkidea 

da.  

 

4. printzipioa. Autonomia eta independentzia 

Kooperatibak elkar laguntzarako erakunde autonomoak dira, eta bazkideek kontrolatzen 

dituzte. Beste erakunde batzuekin (gobernuak barne) hitzarmenak eginez gero edo kanpo-

iturrietatik kapitala lortzen badute, kontu egingo dute bazkideen kontrol demokratikoari 

nahiz kooperatibaren autonomiari eutsiko zaiola. 

 

5. printzipioa. Hezkuntza, prestakuntza eta informazioa  

Kooperatibek hezkuntza eta prestakuntza eskaintzen dizkiete bazkideei, zuzendari 

hautatuei, kudeatzaileei eta langileei, guzti-guztiek kooperatiben garapenean laguntza 

eraginkorra eskain dezaten.  

 

6. printzipioa. Kooperatiben arteko lankidetza 

Tokiko, nazioko, eskualdeko edo nazioarteko egituren bidez lankidetzan arituz, kooperatibek 

zerbitzu hobea eskaintzen diete bazkideei, eta kooperatiba-mugimendua indartzen dute.  

 

7. printzipioa. Komunitatearekiko konpromisoa 

Kooperatibak bere komunitateak garapen iraunkorra izan dezan egiten du lan, eta 

horretarako bazkideek onarturiko politikak erabiltzen ditu.  

 

Iturria: NKA http://www.ica.coop/es/coop/principios.html 
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Printzipio orokor horietatik harago, ondoren azalduko ditugun etxebizitza-kooperatiben 

ereduaren ezaugarririk nabarmenetako bat zera da: etxebizitza-kooperatiben bi 

funtsezko tipologia garatu eta ezarri direla. Honako hauek, alegia: 

 

a.-  Ia erabat etxebizitzak eraikitzera bideratuta dauden etxebizitza-

kooperatibak. Halakoetan, etxebizitzak amaitu eta bazkideei esleitu 

ondoren, kooperatibak desegin egiten dira edota zerbitzu erkideen 

administratzaile huts bihurtzen dira. 

 

b.-  Etxebizitza eraiki ondoren ere, beraren jabetza mantentzen duten 

etxebizitza-kooperatibak. Halatan, bazkideek etxebizitza hori erabiltzeko 

eskubidea baizik ez dute, eta horretarako errenta, kontribuzioa edo 

alokairua ordaintzen dute. Eredu hori lagapen-kontzeptuari lotuta dago, eta 

Danimarkako 'andel’ izeneko ereduari ere lotzen zaio. 

 

Ondoren aurkeztuko dugun informazioa kontuan hartuta, ondoriozta dezakegu 

erabilera-lagapenerako kooperatibak ez direla berdin garatu Europako herrialde 

guztietan. Etxebizitza-kooperatibismoan tradiziorik handiena duten herrialdeetan garatu 

eta hedatu dira gehien andel edo erabilpen-lagapeneko ereduari loturiko kooperatibak.  

 

Halatan, erabilera-lagapeneko eredurik adierazgarrienetako bat 'andel’ izenekoa da, 

Danimarkako kooperatibei buruzko atalean zehatz azalduko dena. XX. mendean, daniar 

jatorriko eredu hori Europako beste herrialde batzuetara hedatu zen, batez ere 

Eskandinavian eta Europako iparraldean, hala nola, Suedian. 

 

Aldiz, Europako beste herrialde batzuetan, hala nola Portugalen eta bereziki Espainian, 

etxebizitza-kooperatiben ereduak ez ditu orain arte erabilera-lagapeneko kooperatibak 

barneratu, nahiz eta lege-esparruak halakoak garatzeko aukera eman.  

 

Espainiako etxebizitza-kooperatibek eraginkortasuna galtzen dute etxebizitzak bazkideei 

esleitzen zaizkien unean. Ondorioz, etxebizitzak eraikitzen diren bitartean baino ez dute 

indarrik edota, kasu batzuetan, oso bazterreko jarduerari baizik ez diote eusten jabetza 

bazkideei saldu ondoen: elementu erkideak kudeatzea, hain zuzen.  

 

Europan interes mistoko beste tipologia eta eredu batzuk garatzen ari dira, etxebizitza 

zuzenean eskuratzeko arazo handienak dituzten kolektiboetako kideei aukera hori 

eskaintzeko asmoz. 

 

Adibidez, Irlandan jabetza partekatuaren eredua ezartzen ari da. Eredu horretan, 

bazkide bihurtu nahi duten pertsonek etxebizitzaren jabetzaren % 50 erosten dute, eta 

kooperatibak hipoteka eskuratzen laguntzen die. Etxebizitzaren gainerako % 50 

sozietate kooperatiboaren esku gelditzen da. 
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2.2.1. Etxebizitza-kooperatibak Alemanian 

 

a.-  Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Britainiako ereduen eraginaren ondorioz, Alemaniako lehen etxebizitza-

kooperatibak XIX. mendean eratu ziren, 1889ko kooperatiben legea onartu 

zenean.  

 

Nolanahi ere, kooperatibismoaren gorakadarik handiena Bigarren Mundu Gerra 

amaitu ondoren etorri zen, Europako gainerako herrialdeetan bezala, Alemanian 

ere etxebizitza-gabezia nabarmena zegoela.  

 

Mendebaldeko Alemanian, kooperatiben gorakadarik handiena 1949 eta 1970 

bitartean gertatu zen. Kooperatiba horietatik gehienak Alemaniako etxebizitza 

sozialen sistemaren bidez finantzatu ziren.  

 

Ekialdeko Alemanian, etxebizitza-kooperatiben mugarririk handiena zera izan 

zen: 1953an Kooperatiba-langileen Legea onartzea. Kooperatiba horiek sistema 

publikoaren finantzazio handia jasotzen zuten, eta ez zuten irabazi-asmorik. 

80ko hamarkadan, nabarmen murriztu zen etxebizitza-kooperatibak garatzeko 

partaidetza publikoa. 

 

Ekialdeko eta Mendebaldeko Alemania batu zirenean, Ekialdeko Alemaniako 

etxebizitza-kooperatibentzako Estatuaren finantzazio-laguntza handitu egin zen, 

etxebizitza-parkea birgaitzeko eta mantentzeko programak sustatzeko 

finantzazio-iturriak ugaldu zirelako. 

2002. urtean, Gobernu Federalak aditu-batzordea eratu zuen, etxebizitza-

kooperatibak garatu eta indartzeko asmoz, alokairuko eta jabetzako 

etxebizitzaren ordezko aukera izan zitezen.  

 

Etxebizitza-kooperatibak etxebizitza eskuratzeko funtsezko moduak direla 

aitortuko zuten neurriak sustatzeko premia azpimarratu zuten batzordearen 

gomendioek. Horretaz gain, kooperatiben garapena bermatzeko finantza- eta 

lege-neurriak abian jartzeko premia ere nabarmendu zuten.  

 

Ildo beretik, beste bi gomendio ere egin zituen batzordeak: batetik, herritarren 

artean kooperatibei buruzko informazioa hedatzeko neurriak hartzeko 

gomendioa eta, bestetik, kooperatibetako kideen prestakuntza hobetuz eta 

kudeaketa-modu berriaz ezarriz, etxebizitza-kooperatiben lehiakortasuna 

areagotzeko gomendioa. 
 



 

35 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

Honako hauek dira etxebizitza-kooperatiben sektorea arautzen duten bitarteko 

juridikoak: 

 

• Kooperatiben Legea, 1889an lehen aldiz onartu eta 2006an aldatu zena. 

Araudi horrek antolakuntza-arauak xedatzen ditu, enpresa-kudeaketa barne. 

• Alokairua arautzeko Legea, alokairuko etxebizitzen jabe guztien (etxebizitza-

kooperatibak barne) betebeharrak eta ardurak arautzen dituena. 

 

b.-  Kooperatibei buruzko zifra handiak Alemanian 

 

Gaur egun 2.000 etxebizitza-kooperatiba inguru daude, horietatik 1.200 

Mendebaldeko Alemanian eta 800 Ekialdeko Alemanian. Indarrean dauden 

kooperatiba gehienak antzinatasun handikoak dira, horien erdiak 1949 eta 1970 

bitartean eratu baitziren.  

 

Kooperatiba-mugimenduak hedapen nabarmena du, etxebizitza-parkeari 

dagokionez nahiz biztanleriari dagokionez: 

 

• Gutxi gorabehera 5 milioi pertsona bizi dira etxebizitza-kooperatibetan, hau 

da, biztanle guztien % 6. 

• Etxebizitza-kooperatibek alokairuko etxebizitza-parke osoaren % 10 hartzen 

dute. Zenbateko esanguratsua da, 2.000.000 egoitza-unitate eta 3.000.000 

bazkide biltzen baitituzte. 

 

Alemaniako kooperatiben profilari dagokionez, agerikoa da zer-nolako tamaina 

handikoak diren, batez ere Ekialdeko Alemanian: 

 

• Ekialdeko Alemanian, kooperatiben % 75ek 7.500 kooperatiba-etxebizitza 

ditu.  

• Mendebaldeko Alemanian, etxebizitza-kooperatiben % 66k 1.000 unitate ditu 

kooperatiba bakoitzeko. 

 

c.-  Alemaniako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak  

 

Jabetza-erregimena da Alemaniako kooperatiben tipologia argi eta garbi 

bereizten duen ezaugarria. Izan ere, errenta ordaintzearen truke lagapen-

erregimeneko alokairuari lotzen zaizkio ia kasu guztietan. 

 

Ezaugarri horrek eragin zuzena du bazkideek etxebizitza eskuratzeko duten 

moduari. Hartara, kooperatibak dira eraikuntzaren eta etxebizitzen jabeak, eta 

kooperatibako bazkideak alokairu-erregimenean egon ohi dira (errentariak dira). 

 



 

36 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

Betirako emakida baten bidez, sistemak etxebizitza izango duela ziurtatzen dio 

errentariari, betiere hitzarmenean jasotakoa betetzen badu. 

 

Azken urteetan, Alemaniako etxebizitza-kooperatiba batzuen zerbitzuak zabaldu 

egin dira, eta bestelako zerbitzu osagarriak ere eskaintzen dizkiete bazkideei, 

hala nola, hirugarren adineko pertsonentzako zerbitzuak, haurtzaindegi-

zerbitzuak, etab. Alemaniako kooperatibek sustatutako eraikuntzek eta 

etxebizitzek honako ezaugarri hauek dituzte:  

 

• Mendebaldeko Alemanian, altuera txikiko eraikinak sustatu dira, eta 

Ekialdeko Alemanian, berriz, altuera handiagoko blokeak, askotan 

aurrefabrikatutako bloke bidez eraikitakoak.  

 

• Kooperatibak batez ere hiri-eremuetan garatu dira, landa-eremuetan 

etxebizitza-kooperatiba gutxiago sustatu baita. 

 

 

d.-  Finantzazio-ereduak eta laguntza publikoak 

 

Bazkideek egindako ekarpenek finantzatzen dituzte, batez ere, etxebizitza-

kooperatibek egindako sustapenak. Alokairuko etxebizitza-kooperatibetarako 

onura fiskal batzuk dira etxebizitza-kooperatibei laguntzeko indarrean dagoen 

finantzazio publiko bakarra.  

 

Alemaniako kooperatibek ezin dute diru-irabazi asmorik izan, eta etekinik 

badute, ezin dituzte bazkideen artean banatu. Hartara, Batzar Nazionalak 

sozietatea kapitalizatzeko, prestakuntza-ekintzak egiteko eta abarrerako 

bideratzen ditu soberakinak. 

 

Kooperatiban sartzean, bazkideek sozietatearen partaidetzak erosten dituzte 

eta, ondorioz, kapital-zuzkidura egiten dute. Bazkideak kooperatiba uzten 

duenean, zuzkidura hori balio nominalean itzultzen diote. 

 

Nolanahi ere, sozietateen oinarrizko finantzazioa etxebizitza horietan bizi diren 

bazkideen alokairuetatik dator. Alokairu horien zenbatekoa araututa dago eta 

ezin da muga batetik gorakoa izan, nahiz eta, muga horien barruan, aldeak egon 

daitezkeen kooperatiba batetik bestera. 

 

Kapitalizazio-sistemaz eta alokairuengatiko sarrerez gain, Alemaniako 

kooperatiba batzuetan etxebizitzak sustatzeko finantzazio-eredu propioak bilatu 

dituzte.  
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Testuinguru horretan, kooperatibek eurek sortutako finantza-erakundeen 

bidezko finantzazio-eredu autonomoak nabarmendu behar dira. Alemaniako 40 

etxebizitza-kooperatiba inguruk euren banketxe propioak eratu dituzte. Eredu 

horri esker, kooperatibek kaudimen- eta finantzazio-alorreko sendotasun handia 

eskura dezakete, euren baliabide propioak erabiliz. 

 

Kasu horietan, bazkide kooperatibistek banku horietan kokatzen dituzte beren 

aurrezkiak epe ertain eta luzerako inbertsioak egiteko, eta trukean banku 

komertzialek eskaintzen dutena baino interes-tasa altuxeagoa eskuratzen dute. 

Inbertsio-hitzarmenaren amaieran, sortutako interesak jasotzen dituzte 

bazkideek. Finantzazio-iturri horrek kapital-zuzkidura osagarria eskaintzen die 

etxebizitza-kooperatibei, kooperatiba mantentzeko eta modernizatzeko 

erabiltzen dutena. 

 

Alemaniako etxebizitza-kooperatiba gehien-gehienetan dago etxebizitzetan bizi 

ez den bazkidearen figura (pertsona indibidualak nahiz erakunde juridikoak 

izaten dira). Dirua etxebizitza-kooperatibetan inbertituz laguntzen duten bazkide 

sustatzaileak dira. Kooperatibak dibidendu mugatuak ordaintzen ditu 

akzioengatik (% 4). Pertsona horiek Batzar Nagusietan parte hartzeko aukera 

dute, baina ez dute botorik. 

 

2.2.2. Etxebizitza-kooperatibak Danimarkan 

 

a.-  Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Ingalaterran jaiotako mugimenduari jarraituz hedatu zen sistema kooperatiboa 

Danimarkan eta Eskandinavian. Hala, 1844an Rochdalen Ehungintza Sektoreko 

lehen Kooperatiba sortu zen.  

 

Mugimendu kooperatibistak Danimarkan izan zuen lehen jarduera-sektorea 

etxebizitza-kooperatiben sektorea edo ‘andel’ izan zen. Eredu horrek hirugarren 

bide bat ireki zuen jabetzeko etxebizitzaren eta alokairuko bizitzaren artean. 

 

1866an, Danimarkako lehen kooperatiba sortu zen, eta gertakizun horrek 

ekonomiako hainbat sektoretan izan zuen eragina. 1912an, bazkide bakoitzaren 

hasierako ekarpena etxebizitzaren tamainaren araberakoa izango zelako 

printzipioa ezarri zuen Arbejdernes Andels Boligforening sindikatuak. Sistema 

horren bidez, bazkide bakoitzak etxebizitzaren ezaugarrien arabera hasieran 

egin beharreko ordainketaren zenbatekoa zehazteaz gain, alokairuaren 

zenbatekoa urtez urte murrizten zen, eraikuntzaren kostua amortizatu ahala. 

 

1913tik aurrera Arbejdernes Koperative Byggeforening (Langileentzako 

Etxebizitza Kooperatiba) eratu zen, langileek eragin zuzena izan zezaten 

etxebizitza-kooperatiben eraikuntzan.  
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XX. mendeko hurrengo hamarkadetan hainbat etxebizitza-kooperatiba ezarri 

ziren Danimarka osoan, ‘andel’ ereduari jarriki. Halako kooperatibak sortzea 

bultzatzen zuten laguntza publikoen sistemak sustatu zuen prozesua. 

 

Etxebizitza-kooperatiben garapen horrek are bultzada handiagoa izan zuen 

1976an, estatuko araudi berri batek xedatu zuenean alokairu-erregimenean 

zeuden eraikuntza eta etxebizitzak saldu nahi izanez gero, lehengo eta behin 

errentariei eskaini behar zitzaizkiela, ‘andel’ bat sor zezaten.  

 

Horrela, gaur egun Danimarkan dauden kooperatibetako asko azken 25 urteetan 

sortu dira, alokairuko etxeetako errentariak zirenen eskutik. 

 

Gaur egun, andeletan eragina duen lege-esparrua bereziki horretarako egindako 

lege batean oinarritzen da. Danieraz, Bekendtgörelse af lov om 

andelboligforeninger og andre bolligfaelleskaber deritzo.  

 

Oinarrizko lege horrekin batera, andelei buruzko erreferentzia bereziak agertzen 

dira etxebizitzen inguruko Danimarkako lege guztietan, hala nola: jabetzako 

etxebizitzaren legea, alokairuko etxebizitzaren legea, hipoteken legea, etab. 

 

b.- Kooperatibei buruzko zifra handiak Danimarkan 

 

Danimarkan, gaur egun, 125.000 etxebizitza inguru kudeatzen dira andel 

(erabilera-lagapen) ereduari jarraiki. Etxebizitza mota horren pisu erlatiboa 

nabarmena da, kontuan hartzen badugu Danimarkak 5.500.000 biztanle inguru 

dituela. 

 

Orain arte, hiri-eremuetan ezarri da batez ere andel eredua. Adibidez, 

Kopenhagen biltzen dira andel gehienak, eta garrantzi erlatibo nabarmena dute 

herrialde osoan eredu horren arabera kudeatzen diren etxebizitza guztiekiko 

(halako 74.000 etxebizitza daude Danimarkako hiriburuan, eta 125.000 

herrialde osoan). 

 

Andeletako bizilagunen ezaugarriei dagokienez, gehienak etxebizitza-alorreko 

premia bereziak dituzten kolektiboetako pertsonak dira: adibidez, pertsonarik 

gazteenak (erosteko zailtasunak baitituzte) eta zaharrenak (irismenari eta 

menpekotasunari lotutako arazoak baitituzte).  

 

Hartara, andeletan bizi diren pertsonen % 36k 34 urte baino gutxiago ditu, eta 

% 25ek 67 urte baino gehiago. Tarteko bizilagunek osatzen duten gainerako % 

39a. 
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Andeletako bizilagunen banaketaren ehunekoak, kideen adinaren arabera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Andel: El model escandinau d’accés a l’habitatge. Raül Turmo. 

 

c.- Danimarkako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak  

 

Lehen aipatu dugunez, andela alokairuaren eta jabetzaren bitarteko hirugarren 

bidetzat jo daiteke, haren arabera, biztanle guztiak direlako eraikinaren jabe, 

eta etxebizitza bat erabiltzeko eskubidea dutelako. 

 

Bazkide berri guztiek sarrera ordaindu behar dute, eta zenbateko hori itzuli 

egiten zaie kooperatiban baja hartzen dutenean. Gainera, hileko errenta edo 

alokairua ordaindu behar dute etxebizitzaren tamainaren arabera. Diru hori 

eraikuntza egiteko eta mantentzeko gastuak ordaintzeko erabiltzen da. 

 

Andela ezin izango da inoiz bihurtu jabetza pribatu tradizionala, bazkideak 

etxebizitza mugagabe erabiltzeko eskubidea jasotzen duelako. Bazkideek ezingo 

dute inoiz puntu hori ezabatu funtzionamendu-printzipioetatik.  

 

Nolanahi ere, kooperatibako bazkideak ohiko errentariak baino eskubide gehiago 

ditu; izan ere, etxebizitza oinordekoei uzteko eta aldi zehatz batean hirugarren 

pertsonei alokatzeko eskubidea du. 

 

Danimarkako kooperatibek eraikitako etxebizitza horien ezaugarriak aztertzean, 

tamaina nabarmentzen da, ondoko grafikoan ikus daitekeenez. Etxebizitza 

gehienek 80 metro koadro baino tamaina txikiagoa dute (% 57), baina tamaina 

handiko etxebizitzen ehunekoa ere handia da (% 14k 100 metro koadro baino 
gehiago dituzte).
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Danimarkako andel etxebizitzen sailkapena, tamainaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Andel: El model escandinau d’accés a l’habitatge. Raül Turmo. 

 

Andelen antolakuntza-eredua aztertuz gero, agerian gelditzen da izaera 

demokratiko nabarmena dutela, Batzar Nagusian, antolakuntza horretako 

erabaki-organo gorenean, bazkide guztiek parte hartzeko aukera dutelako. 

 

Etxebizitzak erabiltzeko eskubidean aldaketak egiteko, itxaronzerrenda 

publikoak zehazten dira, eta andel bateko bazkideek horien bidez etxebizitza 

handiagoa eskuratzeko aukera izaten dute, dela andel berean, dela beste andel 

batean, euren premia berrien arabera. 

 

Etxea eskuratzeko sistema horren bidez, ekitate printzipioa bermatzen da eta, 

aldi berean, pertsonen mugikortasuna errazten da, dela etxebizitza handiagoa 

behar dutenean, dela auzoz edo hiriz aldatzen direnean.  

 

d.-  Finantzazio-eredua 

 

Bazkide bihurtu eta etxebizitza eskuratzeko hasierako ordainketa desberdina 

izaten da, etxebizitzaren ezaugarrien arabera. Adibidez, Kopenhagen bazkide 

berriak 3.000 eta 30.000 euro bitarteko hasierako ordainketa egiten du, 

etxebizitzaren tamainaren eta kokapen geografikoaren arabera. Hasierako 

ekarpen hori itzuli egiten da bazkideak baja hartzen duenean.  

 

Andel etxebizitzaren hartzaile nagusiak errenta mugatua duten baina etxebizitza 

sozialik behar ez duten pertsonak dira. Sistema horri esker, pertsona horiek 

Kopenhagen etxebizitza eskuratzeko aukera izango dute, soldataren zati handi 

bat eskatuko liokeen hipotekarik sinatu behar izan gabe.  
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Adibidez, merkatu librean 140.000 €-ko kostua izango lukeen etxebizitza baten 

kasuan, andel ereduan nahikoa da hasieran 7.000 € eta gero hilean 220 € 

ordaintzea. Hileroko zenbatekoa murriztuz joango da, eraikuntzaren hasierako 

kostua amortizatzen den neurrian. 

 

2.2.3. Etxebizitza-kooperatibak Espainian 

 

a.- Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Espainiako lehen etxebizitza-kooperatibak XX. mendearen hasieran sortu ziren, 

etxebizitza arautzen zuten Estatuko lehen legeen esparruan.  

 

1970eko hamarkadara arte, baina, ez zen kooperatibismoaren garapen 

esanguratsurik gertatu. Garai horretan sortu zen forma juridiko hori, etxebizitza 

sozialaren oinarri izango zen etxebizitza babestuari buruzko legeria indarrean 

sartu zenean. 

 

1980ko hamarkadan etxebizitza alorreko kooperatiba-erregimena hedatu egin 

zen, tokiko erakundeek eta geroago erkidegoetako gobernuek emandako 

bultzada handiari esker. 

 

Geroago, XXI. mendearen hasieran, Espainiako eraikuntza-jardueraren 

hazkunde handia eman zen, eta etxebizitza sozialaren garapenean atzerapausoa 

ekarri zuen. Halatan, etxebizitza sustatzeko jarduerak jabetza-erregimeneko 

etxebizitza librea ekoiztera bideratu ziren.  

 

Horrekin batera, etxebizitza alorreko kooperatibismo-ekimenak murriztu egin 

ziren, Espainiako eredu instituzionalak eta etxebizitzaren merkatuak berak 

gizarte-aldagairik gabeko ekimen pribatuen garapena errazten zuelako. 

 

2008tik aurrera, higiezinen krisia areagotu zelarik, berriz azaleratu ziren 

kooperatibismoaren pareko ekimenak, hainbat kolektibok etxebizitza eskuratu 

ahal izatea errazten duten ordezko bideak diren heinean. Kolektibo horien artean 

aipa daitezke, adibidez, hipoteka-kreditua eskuratzeko zailtasuna duten 

pertsonak, etxebizitza txikiagoa behar dutenak, edota irismen-arazoak dituzten 

etxebizitzetan bizi diren pertsona nagusiak.  

 

Kooperatibei buruzko 27/1999 Legea da Espainian etxebizitza-kooperatibak 

arautzen dituen oinarrizko legea. Lege horren arabera, erakunde publikoek 

kooperatiba bateko bazkideak izateko aukera dute. Aukera bera dute, era 

berean, diru-irabazi asmorik gabeko erakundeek ere, baldin eta lanaren edo 

eginkizunaren ondorioz, sustapen kooperatibo batean bizitzeko premia duten 

menpeko pertsonak badituzte edota beren jarduerak burutzeko lokalak behar 

badituzte. 
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Ildo beretik, legeak higiezinen alorreko jarduera-aukera zabala aitortzen die 

kooperatibei. Adibidez, euren xede soziala garatzeko, etxebizitza-kooperatibek 

lurzoruak erosi, partzelatu eta urbanizatzeko aukera ez ezik, xede sozial hori 

betetzeko behar diren jarduera-lan guztiak egiteko aukera ere badute. 

 

2011n, Gizarte Ekonomiari buruzko 5/2011 Legeak Gizarte Ekonomiaren barruan 

sartzen diren erakunde guztietarako (eta beraz, Etxebizitza Kooperatibetarako) 

esparru bateratua ezarri zuen. Erakunde horiek sustatzeko neurriak bildu zituen, 

baina betiere horietako bakoitzaren arau-esparrua errespetatuz. 

 

Espainiako lege-esparrua bazkideei jabetzako etxebizitzak hornitzera bideratuta 

dago, batik bat. Zentzu horretan, legeak dioenez, zuzenbideak onartzen duen 

edozein tituluren bidez esleitu edo laga dakieke bazkideei etxebizitzen eta 

lokalen jabetza eta erabilera. 

 

Halere, kooperatibek eraikitako etxebizitzen jabetza gordetzeko aukera ere 

jasotzen du Espainiako legeriak. Kasu horietan, Kooperatiben Estatutuek 

zehaztuko dute nola arautuko den bazkideek etxebizitzak erabiltzeko eskubidea. 

Era osagarrian, kooperatibak nahiz bazkideek jabetza transmititzeko aukera 

aitortzen du legeak, betiere zenbait baldintza betez gero4.  

 

c. Espainiako etxebizitza-kooperatiben zifra handiak 

 

Bi iturri nagusi ditugu Espainiako etxebizitza-kooperatiben magnitude nagusiak 

aztertzeko: Concovik, sektoreko elkarte nagusiak, emandako informazioa, eta 

Gizarte Segurantzaren datuetatik abiatuz Enplegu eta Gizarte Segurantza 

Ministerioak eskainitakoa. 

 

1998an eratu zen Espainiako Etxebizitza Kooperatibismoaren Konfederazioak 

(Concovi) ordezkatzen ditu etxebizitza-kooperatibak estatuan eta nazioartean. 

Euren interesak defendatu, eta etxebizitzak sustatzeko eginkizuna duten gizarte-

eragileekin lankidetzan jarduten du.  

 

                                                           
4  Bazkideak ez diren hirugarrenei lokal komertzialak eta euren jabetzako instalazio eta 

eraikuntzak besterentzeko edo alokatzeko aukera ere aurreikusten da. 92. artikuluak 
etxebizitza edo lokalarekiko eskubideak bizidunen artean transmititzeko aukera eskaintzen die 
bazkideei. Halere, salmentarako muga bat ere ezarri da, lehenengo okupazio-baimena eman 
denetik edo babes ofizialeko etxebizitzen behin betiko kalifikazio-egunetik eta hurrengo bost 
urteetan. Epealdi horretan, kooperatibak atzera eskuratzeko eskubidea du eta, ondorioz, 
bazkideak ezin die saldu hirugarrenei. 
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Concovik emandako datuen arabera, 2010ean, 4.319 etxebizitza-kooperatiba 

biltzen zituzten 7 federazio zeuden sektoreko erakunde horretan. Guztira 2.274 

milioi euro fakturatu zituzten, eta 149.680 langilerentzako zeharkako enplegua 

sortu zuten.   

 

Iturri beraren arabera, azken urteetan eta 2010. urtera arte, langileak ez ziren 

1.512.000 bazkideei (kooperatibistei) esleitu zitzaien etxebizitza, Concovin 

biltzen diren etxebizitza-kooperatiben jardueraren ondorioz.  

 

Halere, bilakaera kontuan hartuz gero, ohartuko gara azken urteetan Espainian 

askoz ere etxebizitza-kooperatiba gutxiago eratu direla joan den hamarkadan 

baino. Halatan, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak emandako 

informazio estatistikoaren arabera, 2011n 174 etxebizitza-kooperatiba eratu 

ziren Espainian, eta 193 izan ziren 2010ean.  

 

2002-2006 tartean, Espainian 290 etxebizitza-kooperatiba baino gehiago eratu 

ziren urtean. Hurrengo grafikoan, azken hamarkadan etxebizitza-kooperatiben 

eraketan izan den bilakaera ikusten da. 

 
Espainian 2000-2011 aldian eratutako etxebizitza-kooperatiba kopurua 
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Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa 
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d. Espainiako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak 

 

Espainiako etxebizitza-kooperatiben eredua oso anitza da, Europako herrialde 

askotan ikusitako ereduaren aldean. Izan ere, erabilera-lagapeneko 

kooperatibek oso presentzia apala dute, jabetzako kooperatiben aldean. 

 

Horrela, Espainiako eredua, ia erabat, etxebizitzak eraiki eta bazkideei jabetza-

erregimenean esleitzera mugatzen da. Hori egin ondoren, kasu gehienetan 

kooperatiba desegin egiten da. Halatan, etxea merkeago eskuratzeko modutzat 

erabiltzen da, batez ere. 

 

Kooperatibek erosten dituzte etxebizitzak eraikiko diren lurzoruak eta 

eraikuntza-prozesu osoa kudeatzen dute. Etxebizitzen eta eranskinen gutxi 

gorabeherako kostua ezarri, eta hori burutzeko epeak eta finantzazio-programa 

zehazten dute. Eskuarki, kooperatibak berak negoziatzen du finantza-

erakundeekin zer baldintza izango dituzten sustapena finantzatzeko programek. 

 

Kooperatibak bermatu egin behar du bazkideek etxebizitza finantzatzeko 

aurretik jarritako zenbatekoak itzuli egingo zaizkiela, baldin eta proiektua bertan 

behera gelditzen bada. Espainiako legeriak, Eraikuntza Antolatzeko Legearen 

bidez eta etxebizitzak eraikitzeko aurretik emandako zenbatekoak arautzen 

dituen Uztailaren 27ko 57/1968 Legearen bidez, bermatu egiten du bazkideari 

zenbateko horiek itzuli egingo zaizkiola. Horrek esan nahi du kooperatibak 

banku-abala eman behar diola bazkideari, aurretiaz emandako zenbatekoen 

truke. 

 

Etxebizitzak eraiki eta esleitzeko fasea amaitu ostean desegin ez diren 

kooperatiben kasuan ere, oso jarduera mugatua izaten dute, kasu gehienetan 

eraikitako elementu erkideak kudeatzera eta mantentzera mugatzen baitira. 
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 2.2.4. Etxebizitza-kooperatibak Irlandan 

 

a.-  Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Irlandan 1950eko hamarkadan eratu ziren lehenengo etxebizitza-kooperatibak. 

Tokiko kooperatibak ziren, autokudeatuak eta jabetza pribatukoak, eta bazkideei 

etxebizitza merkeak eskaintzea zuten helburu.  

 

60ko hamarkadan eta 70eko hamarkadaren hasieran, geroz eta bikote gazte 

gehiagok nahi zuten jabetzeko etxebizitza bat hedatzen ari ziren landa-herrietan 

eta hirigune berrietan. Ondorioz, halako kooperatibak ugaldu egin ziren.  

 

1973an, Kooperatibak Sustatzeko Elkarte Nazionala (NABCo) eratu zen, tokiko 

etxebizitza-kooperatibak nazioan ordezkatzeko eginkizuna betetzeko. NABCon 

eskualdeko edo barrutiko 8 kooperatiba-sozietate eta tokiko 30 etxebizitza-

kooperatiba biltzen dira.  

 

1922an Irlandako estatua eratu zenetik, etxebizitzara bideratutako laguntzak 

tokiko agintarien esku gelditu ziren, eta esparru horretan gizarte-alokairuko 

etxebizitzak sustatu zituzten. Halere, 80ko hamarkadan etxebizitzari loturiko 

gizarte-premia berriak azaldu eta laguntza-programetan gabeziak antzeman 

ziren. Ondorioz, etxebizitzak sustatzeko eskumena Gobernu Zentralera aldatzeko 

prozesua jarri zen abian.  

 

Testuinguru horretan, 1984an, alokairuko etxebizitzak bultzatzeko finantza-

programa berri bat sortu zen, eta diru-irabazi asmorik gabeko erakundeei parte 

hartzeko aukera eskaini zitzaien. Programa horri esker, Kooperatibak Sustatzeko 

Elkarte Nazionalak bere gain hartu zuen lehenengo alokairuko etxebizitza-

kooperatibak (erabilera-lagapenekoak) sustatzeko jarduna.  

 

1991ko etxebizitza sozialeko planaren eta 1992ko Etxebizitzen Legearen bidez, 

Gobernu Zentralak esparru horretako eskumen asko hartu zituen bere gain, 

etxebizitza sozialetarako diru-laguntzen programa medio. Horien artean zeuden 

etxebizitza-kooperatiben proiektuak, besteak beste.  

 

Nolanahi ere, tokiko agintariek etxebizitza sozialak sustatzeko eginkizun 

garrantzitsua betetzen jarraitu dute, besteak beste, diru-laguntzako linea 

horietatik zetozen fondoak jasoko dituzten erakundeak aukeratzen eta fondoak 

esleitzen. 
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2011n abian jarri zen etxebizitza sozialaren alorreko araudi-garapenari esker, 

sustatzaile pribatuek eginkizun garrantzitsua hartu zuten etxebizitza sozialeko 

proiektuak kudeatzen. Besteak beste, euren sustapenen % 20raino etxebizitza 

sozial eta merkera bideratzeko asmoz, tokiko agintariekin hitzarmenak egiteko 

gaitasuna aitortu zien Legeak.  

 

Era berean, 2006an, Gizarte Akordiorako Elkarte Nazionalak gobernuko 

ordezkariekin, enpresariekin, sindikatuekin eta gizarteko eta erkidegoko 

sektoreekin (Kooperatibak Sustatzeko Elkarte Nazionala Barne) alokairuko 

etxebizitza-parkea eta jabetzako etxebizitza merkeen eskaintza hobetzeko 

akordioa negoziatu zuen. 

 

Lege-esparruari dagokionez, Irlandako kooperatibak 1893-1978ko industria-

elkarteen legearen pean jardun dute. Lege horrek kooperatibak berez onartzen 

ez dituen arren, halako sozietateak erregistratzea ahalbidetzen du. 

 

Gainera, etxebizitzari buruzko legerian etxebizitza-kooperatibak sortzea 

bultzatzen duten xedapenak daude. Horretarako, bazkideen eta komunitateen 

etxebizitza-premiak bete nahi dituzten diru-irabazi asmorik gabeko erakundeei 

baimenak ematen dizkie, eta tokiko agintariek kudeatutako finantza-laguntzak 

eska ditzakete. 

 

 

b.-  Kooperatibei buruzko zifra handiak Irlandan 

 

Tokiko etxebizitza-kooperatibek etxebizitza-kopuru txikia sustatu ohi dute: 10 

eta 80 etxebizitza-unitate bitartean. Baten batzuk handiagoak dira eta bolumen 

handixeagoa izan dezakete, 200 unitateraino.  

 

Europako beste etxebizitza-kooperatiba ereduen aldean, Irlandako kooperatibek 

alokairu-erregimeneko etxebizitzak, erabilera-lagapenekoak nahiz jabetzakoak 

hartzen dituzten sustapenak bultzatzen dituzte. 

 

Orain arte, 3.500 etxebizitza inguru eskaini dituzte tokiko etxebizitza-

kooperatibek; alokairu-erregimenekoak, berriz, gutxiago dira: 1.200 etxebizitza.  

 

Alokairuko etxebizitzak gutxiago garatu diren arren, azken urteetako bilakaera 

aztertuz antzematen da alokairu kooperatiboko etxebizitza-parkea goraka 

datorrela Irlandan. 
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c.-  Irlandako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak 

 

Kooperatibismoaren ohiko tipologien (jabetzako etxebizitzak, alokairukoak edo 

erabilera-lagapenekoak) era osagarrian, Irlandan etxebizitza partekatua izeneko 

beste kooperatiba-eredu bat ere jartzen ari da abian. 

 

Partekatutako etxebizitza-eredu hori diru-sarrera mugatuak dituzten bazkideei 

zuzentzen zaie, merkatu-prezioetan etxebizitza eskuratzeko aukerarik ez 

dutelarik, jabetzako etxebizitza merkea eskaini nahi baitzaie. Etxebizitza 

partekatuko kooperatiba deritzo, kooperatiba-erregimeneko etxebizitza 

bakoitzaren jabetza kooperatibaren eta bazkideen artean erdibana partekatzen 

delako. 

 

Etxebizitza-kooperatiba partekatuaren jardunbide horren bidez, bazkideek 

etxebizitzen jabetzaren % 50 eskuratzen dute, hipoteka-mailegu bigun bati 

esker. Jabetzaren gainerako % 50 sozietate kooperatiboaren esku gelditzen da. 

 

Kooperatibetako bazkideak etxeko biztanleak eurak izaten dira. Irlandako 

etxebizitza-kooperatibetako beste ezaugarri batzuk ere nabarmen daitezke, 

bazkideen eskubide eta betebeharren inguruan: 

 

• Etxebizitza-kooperatibetan ez da dibidendurik banatzen, eta edozein 

soberakin badago, inbertitu egiten da. 

• Kooperatibako bazkide bakoitzak boto bat du, eta Administrazio Kontseiluan 

edo Zuzendaritza Batzordean egoteko hauta dezakete.  

• Alokairu kooperatiboko erregimeneko etxebizitzen kasu zehatzean, etxe 

horiek ezin dira erosi edo saldu.  

 

Azken urteetan, kooperatibek bazkideei eskaintzen dizkieten zerbitzuen eta 

jardueren aukera zabaldu egin da eta, halatan, tokiko kooperatiba batzuek 

bestelako zerbitzu profesionalak ere eskaintzen dituzte, hala nola, umeak 

zaintzea eta familiei laguntzea. 
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d.-  Finantzazio-ereduak eta laguntza publikoak 

 

Irlandako estatuak etxebizitza-kooperatibak bultzatzen ditu eta, beraz, legezko 

eraketaren eta printzipioen ondorioz, enpresa-jarduera bera duten beste 

sozietate batzuek beren gain hartu behar dituzten zergetatik eta 

betebeharretatik salbuetsita daude. 

 

Tokiko erakundeek dute baliabiderik gabeko pertsonen etxebizitza-premia 

ebaluatzeko eta alokairuko etxebizitza sozialen programa eskaintzeko ardura 

eta, ondorioz, euren esku dago etxebizitza-kooperatiben sustapena. 

 

Toki mailako diagnostiko horietatik abiatuta, alokairuko edo erabilera-

lagapeneko kooperatibak sustatzeko programak garatzen dira. Programa horien 

esparruan, etxebizitzak eraikitzeko kostuaren % 100 finantzatzen du Estatuak. 

 

Premien diagnostikoetan oinarrituz, tokiko agintariek etxebizitza sozialerako 

itxaron-zerrendak osatzen dituzte, eta zerrenda horietatik aukeratzen dituzte 

alokairuko kooperatibetako bazkideak izango direnak.  

 

Estatuaren laguntzak jaso ahal izateko, ezinbestekoa da zerrenda horietan 

egotea. Era berean, etxebizitza bat eskuratzeko interesa duten pertsona guztiek 

kooperatibei buruzko prestakuntza-programa batean parte hartu behar dute 

ezinbestez, eta horren ondoren, kooperatiban onartuak izatea eskatu eta 

errenta-akordioa sina dezakete.  

 

Bazkide bakoitzaren urteko diru-sarreren arabera zehazten da etxebizitzaren 

alokairuaren zenbatekoa. Alokairu-sariak merkatuko prezioen batez bestekoaren 

oso azpitik egoten dira.  

 

Jabetza-erregimeneko kooperatibek sustatutako etxebizitzen kasuan, bazkideek 

hipoteka-mailegua eskatu behar dute, euren aurrezki pertsonalekin batuta 

etxebizitzaren truke ordaindu beharreko zenbateko osoa lortzeko.  

 

Aurrezki pertsonalen ehunekoa etxebizitzaren kostu osoaren % 10 ingurukoa 

izaten da, eta hipoteka-maileguaren epea 20-25 urte ingurukoa. Hipoteka-

maileguaren zenbatekoa erabakitzeko, hileroko kuota eskatzailearen diru-

sarreren % 35 baino txikiagoa izatea finkatu ohi da, normalean. 
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 2.2.5. Etxebizitza-kooperatibak Portugalen 

 

a.-  Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Portugalen etxebizitza-kooperatibek Bigarren Mundu Gerraren ondoren sustatu 

zituzten lehen eraikinak, Lisboan eta Porton. Kooperatiba horiek pertsona-

elkarteak ziren: hilean ekarpen bat ordaintzen zioten kooperatibari, erakunde 

horrek sustaturiko etxebizitza bat eskuratzeko. 

 

Garai hartan kooperatibak sustatzeko edo beraietan parte hartzea bultzatzeko 

diru-laguntzarik ez zegoenez, bazkide kooperatibistek finantza-gaitasun propioa 

behar zuten. Kanpo gelditzen ziren, beraz, diru-sarrera txikiak zituzten 

pertsonak.  

 

30eko hamarkadaren amaieratik eta 70eko hamarkadaren erdialdera arte, 

Portugaleko estatuak etxebizitza merkeak sustatzen zituzten etxebizitza 

sozialeko programak onartu zituen, eta asmo hori burutzeko lege-, finantza- eta 

zerga-neurriak xedatu zituen.  

 

Halere, hamarkada horietan kooperatibek bazterreko eginkizuna izan zuten, 

kooperatibetan filosofia demokratikoa, berdintasunezkoa eta irekia zegoelako, 

hain zuzen, Portugaleko estatuan nagusi ziren printzipioen kontrakoa. 

 

1974ko iraultzaren ondoren, Gobernu berriak bete-betean onartu zuen 

Portugaleko herritarren zati handi batek etxebizitza eskuratzeko zuen arazoa 

konpontzeko lege-neurriak ezartzeko premia zegoela. Garai hartan, lau 

biztanletatik bat aldirietan bizi zen, etxebizitza- eta gizarte-baldintza eskasetan. 

 

Etxebizitza-kooperatiba berrien (Etxebizitza Merkeen Kooperatibak, CHE) 

erregimena, printzipio eta arauak zehaztea izan zen iraultza osteko gobernuak 

hartutako lehenengo neurrietako bat.  

 

Bigarren neurririk garrantzitsuena kooperatibismoa bultzatzeko estatu-laguntza 

multzo bat sustatzea izan zen. Horren barruan zeuden, besteak beste, zergetatik 

salbuestea, finantza-abantaila batzuk, lurzoruak kooperatiba-sustatzaileen esku 

uztea, etab. Udalek ere eginkizun garrantzitsua izan zuten, erabilera-

eskubiderako hitzarmenen bidez edo desjabetzeen bidez, lurzorua jarri zutelako 

kooperatiben esku.  
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Neurri horiei guztiei esker, 70eko hamarkadako amaieratik aurrera kooperatibek 

garapen handia izan zuten, eta 80ko hamarkadako amaieran heldu zen punturik 

gorena, Administrazio Zentralak eta Tokiko Administrazioek etxebizitza 

sozialaren sustapen deszentralizatuan zeukaten garrantzia aitortu zietelako 

kooperatibei.  

 

Portugalen kooperatibismoaren garapenik handiena bi alditan gertatu zen: 

1976tik 1980ra eta 1985etik 1988ra. Bi aldi horietan, kooperatibek 30.000 

etxebizitza inguru sustatu zituzten. Garai bereko etxebizitzen merkatu-

prezioarekin alderatuz, % 30-40 merkeagoak ziren. 

 

90eko hamarkadan, Estatua kooperatibentzako laguntza murrizten hasi zen, eta 

bizileku prekarioak erauzteko asmoz, etxebizitzak sustatzeko beste programa 

batzuk onartu zituen. Programa horietan Estatuak eta udalek parte-hartze 

zuzenagoa zuten.  

 

Pizgarriak desagertzearen, programa batzuetarako finantzazioa eskuratzeko 

ezarri ziren mugen, geroz eta lurzoru gutxiago egotearen eta espekulazioaren 

ondorioz, kooperatibek bezero mota aldatu behar izan zuten, eta klase ertain eta 

altuko pertsonengana bideratu ziren. 

 

2009az geroztik, etxebizitza-plan estrategikoak herritarren eta familien premia 

desberdinei egokituko zaizkien etxebizitzak sortzeko helburua finkatu du. Politika 

horrek hiru ardatz ditu: etxebizitzen kostua kontrolatzea, gaur egungo 

etxebizitza-parkea birgaitzea, eta alokairuko merkatua sustatzea.  

 

Testuinguru horretan, 1980an sortutako Etxebizitza Merkeen Kooperatiben 

Federazio Nazionala (FENACHE) da Portugaleko etxebizitza-kooperatibak biltzen 

dituen erakunde nazionala. 1990eko hamarkadan, Federazio horrek Etxebizitza 

Kooperatiben Kalitate Gutuna garatu zuen. Agiri horrek etxebizitza iraunkorrak 

eraiki eta birgaitzeko kooperatiben arauak ezarri eta beraietan kudeaketa egokia 

bultzatzeko kalitate-sistema zehaztu du.  

 

Gaur egun, honako hauek dira Portugaleko etxebizitza-kooperatiben sektorea 

arautzen duten baliabide juridikoak: 

• Portugaleko Konstituzioaren 65. artikuluak berariaz sustatzen ditu 

etxebizitza-kooperatibak: “etxebizitza-arazoak konpontzeko, etxebizitza-

kooperatiben sorrera sustatzeko eta bere eraikuntza-proiektu propioak 

bultzatzeko tokiko erkidegoen ekimenak bultzatu eta laguntzea". 

• Kode Zibileko arau orokorrak, nortasun juridikoari, ahalmenari, 

ordezkaritzari, gobernantzari eta ardurari lotuta. 

• 51/96 kooperatiben kodea, nazioarteko printzipio kooperatibistak berresten 

dituena. 
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b.-  Portugaleko etxebizitza-kooperatiben zifra handiak 

 

Azken 30 urteetan 180.000 etxebizitza-unitate inguru eraiki dira Portugalen 

kooperatiba-erregimenaren esparruan, hau da, 6.000 unitate inguru urtean.  

 

Guztira 600.000 lagun bizi dira kooperatiba-ereduaren bidez sustaturiko 

etxebizitzetan: biztanleria osoaren % 6 inguru. 

 

Azken bi urteetan 100 etxebizitza-kooperatiba eratu dira Portugalen, horietarik 

90 FENACHEko kideak. Etxebizitzak batez ere hiriguneetan daude, eta 

etxebizitza sozialen parkearen herena osatzen dute. 

 

Kooperatibak dira eraikuntza iraunkorraren aitzindariak, eta merkatuaren 

kostuaren azpitik dagoen kalitateko etxebizitzak eskaintzen dira. Gutxi 

gorabehera, merkatu-prezioa baino % 20 merkeagoak izaten dira. 

 

Portugaleko kooperatiben batez besteko tamaina txikia da: batez beste, 100 

unitate kudeatzen ditu etxebizitza-kooperatiba bakoitzak. 

 
c.-  Portugaleko etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak 

 

Kooperatibek saltzeko, alokatzeko edo erabilera-lagapenerako etxebizitzak eraiki 

ditzakete. Iraganean, Estatuak alokairuko etxebizitzak sustatzeko laguntza 

eskasa eskaintzen zuenez eta bankuen interes-tasak erakargarriak zirenez, 

kooperatibek batez ere jabetza-erregimeneko etxebizitzak sustatzen zituzten.  

 

Etxebizitza-kooperatiben jabetza norbanakoarena edo kolektiboa izan daiteke: 

lehenengo kasuan, salerosketa-hitzarmen indibidualaren bidez, etxebizitza 

bazkideari esleitzen zaio; bigarren kasuan, bazkideak etxebizitzan bizi eta 

erabiltzeko eskubidea eskura dezake (eskritura publiko baten bidez) edo 

errentari bihur daiteke. 

 

Kooperatiben proiektu ia guztietan, berdeguneekiko, kirol eta gizarte-

ekipamenduekiko eta biztanleen egunerokotasunean behar diren zerbitzuekiko 

(haurtzaindegiak, pertsona nagusien arreta, jolas-, aisialdi- eta kultura-

jarduerak...) kezka agertzen da.  

 

d.-  Finantzazio-ereduak eta laguntza publikoak 

 

1980ko hamarkadaren hasieran, ekonomia liberalizatuaren eta NDFren 

murrizketen testuinguruan, Portugalen etxebizitza sozialak garatzeko finantza-

laguntzak sortzen hasi ziren. 
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Prozesu osoan laguntzen zuen Etxebizitzak Sustatzeko Fondoaren (FFH) bidez 

bideratzen ziren laguntza horiek, azpiegituren kostutik hasi eta eraikuntzaren 

kostuaren % 90-95eraino, epe luzerako maileguak tarteko.  

 

Fondo hori ordezkatzeko eratu zen Etxebizitzen Institutu Nazionala (INH), 

etxebizitza sozialak eraikitzen laguntzeko asmoa zuena. Bestelako arau batzuk 

ezarri zituen, ordea, eraikuntzako kostuak baino ez zituelako finantzatzen, eta 

epe laburrerako maileguak eskaintzen zituelako. Erosleek Kreditu Institutu 

Berezietan (IEC) −Estatuak baimendutako 3 edo 4 bankuk osatutako taldean− 
lortu behar zituzten maileguak. 

 

Gaur egun, Portugaleko etxebizitza-kooperatiben sektoreak honako finantza-

laguntza hauek eskura ditzake: 

• BEZ murriztua (% 20tik % 5era) etxebizitza sozialak eraikitzeko. 

• Lurzoruak erosteagatiko zerga-salbuespena. 

• Etxebizitza sozialak eraiki edo erosteko maileguetarako diru-laguntzak 

interes-tasetan. Finantza-hobari horiek are handiagoak dira, kolektibo 

hartzaileak diru-sarrera apalagoak baditu, edo beste etxebizitza batean 

kokatzeko premian badago.  

• Gobernu Zentralak eta udalek kudeatutako bizileku prekarioak erauzteko 

programan sartzeko aukera. Erakunde horiek baldintza eskasetan bizi diren 

familientzako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko finantza-laguntza 

eskaintzen dute. 

 

Abantaila horien truke, kooperatiben legeak merkataritza-sozietate arrunt batek 

duen etekin-marjinatik kanpo kokatzen ditu kooperatibak. Hartara, urteko 

soberakin garbirik badago, Derrigorrezko Erreserba Fondoan, Hezkuntza eta 

Sustapen Kooperatiborako Fondoan, Kontserbazio, Konponketa eta Eraikuntza 

Fondoan eta Gizarte Erreserbako Fondoan ezarri behar da. 

 

Jabetza-erregimenaren kasuan, etxebizitzen azken salmenta-prezioa ezin da 

izan eraikuntza-kostu guztiak (administrazio-gastuak, zergak, baimena...) baino  

% 30 altuagoa.  

 

Bazkide batek kooperatiba uzten duenean, aurrezkiak balio nominalean itzultzen 

zaizkio. Nolanahi ere, bazkideek hilean ordaintzen duten kuotaren % 10 

erreserba-fondo batera bideratzen da, eraikuntzak eta etxebizitzak konpondu 

eta birgaitzeko. 

 

Pertsona indibidualentzako etxebizitza-laguntzak ere badaude, pertsona 

bakoitzaren diru-sarreren, adinaren eta jarduera profesionalaren arabera. 

Erreserba fondoak (eraikuntza-kostuen % 10) azken kostuei eransteko aukera 

dago, beste gizarte- edo kirol ekipamendu batzuk edo haurtzaindegiak 

eraikitzeko, edota etxebizitza-proiektu berriak garatzeko. 
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2.2.6. Etxebizitza-kooperatibak Suedian 

 

a.- Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

XX. mendearen hasieran, Suediako etxebizitza-kooperatibismoari bide eman zion 

gizarte-mugimendua jarri zen abian, etxebizitza pribatuetan bizi zen errentari-

talde baten ekimenez. Mugimendu hori erakunde publikoen laguntza zuzenik 

gabe jaio zen, herritar arruntek batez ere hiriguneetan etxebizitza duina 

eskuratzeko zituzten arazoei aurre egiteko asmoarekin. 

 

Zehazki, mugimendua 1923an sortu zen formalki, Stockholmen Aurrezkirako eta 

Eraikuntzarako Biztanleen Elkartea eratu zenean. Elkarte horrek kooperatiba 

baten esparruko lehen eraikuntza jarri zuen abian, eta 1924an amaitu zuen. 

 

 1924an, HSB Federazio Nazionala, sortu eta berehala, Suediako higiezinen 

merkatuan eraikuntza-esparruko erakunde garrantzitsu bihurtu zen. HSB 

Federazio Nazionala diru-irabazi asmorik gabeko etxebizitza-kooperatiben 

elkarte gisa jaio zen; bazkideak ziren jabeak eta ez zeukan inolako 

menpekotasunik erakunde publikoekin. Honako hauek ziren erakundearen 

hasierako asmoak: ahalmen ekonomikoa edozein izanik ere, pertsona guztiei 

etxebizitza duina eskaintzea, eta erabiltzaileei beren etxebizitzarekiko kontrola 

ematea.  

 

 Izaera pribatuko lehen bultzadaren ondoren, kooperatibek erakunde publikoen 

laguntza eskatu zuten. Hartara, HSB barruan zeuden etxebizitza-kooperatibek 

etxebizitzaren esparruan inplikazio handiagoa eskatu zieten erakunde publikoei. 

Ondorioz, etxebizitza-sustapen berriak eraikitzeko, garatzeko eta kudeatzeko 

lankidetza publiko-pribatua planteatu zuten.  

 

Handik aurrera, bere proiektu propioak ez ezik, etxebizitzako udal enpresen 

sustapen publikoak ere kudeatzen ditu HSBk. 

  

 Bigarren Mundu Gerraren ondoren, etxebizitza-kooperatibek eginkizun 

garrantzitsua izan zuten Suediako etxebizitza-sustapenen alorrean, eta herrialde 

horretako higiezinen sektorearen garapenean funtsezko faktore bilakatu ziren. 

Aldi berean, etxebizitza-kooperatiba berriak sortzen hasi ziren, horietako batzuk 

gremioei lotutakoak, hala nola, eraikuntza-sektoreko langileek sortutako 

Riksbyggen.  

 

  



 

54 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 1945ean, Gobernuak erabaki historiko bat hartu zuen: etxebizitzarako laguntza 

berdinak eskainiko zituen, eskuratzeko modua edozein izanik ere. Halatan, 

etxebizitza-kooperatibak alokairu-erregimeneko edo jabetza-erregimeneko 

etxebizitzen lerrun bera eskuratu zuen. Jabetza-erregimenaren inguruko 

neutraltasun hori dela-eta, euren egoera pertsonal eta familiarrera hobekien 

egokitzen den eredua aukera dezakete erabiltzaileek.  

 

 Hartara, Suediako kooperatiba-mugimendua urteetan zehar sortutako premia 

berriei egokituz joan da, eraikinean bertan edo auzoan dauden gizarte-premiak 

betetzeko lanean. Adibidez, Federazio Nazionala auzoetako lehen 

haurtzaindegiak sortzen aitzindaria izan zen, eta 15 urtez Suediako haur-

eskoletako hezitzaileen lehen eskola finantzatu zuen. 

 

Gaur egun, bizi-itxaropena gora doala, bazkiderik adinekoenei zerbitzuak 

eskaintzeko lan egiten dute, eta jende nagusiarentzako etxebizitza-kooperatiba 

bereziak sortu dira. 

 

Etxebizitza-kooperatibak hainbat elkartetan biltzen dira nazioan, baina horietatik 

% 75 aurretik aipaturiko bi erakunde handietan egituratuta daude: HSB eta 

Riksbyggen. HSB da bietan handiena, Suedian gaur egun kooperatiba-

erregimenean dauden etxebizitza guztien % 50 biltzen baitu.  

 

Suediako etxebizitza-kooperatibak xedatzen dituen arau-esparrua hiru legetan 

oinarritzen da: 

 

• Etxebizitza-kooperatiben Legea: kooperatibak antolatzeko arauak xedatzen 

dituen oinarrizko legea da. 

• Sozietate ekonomikoen Legea: sozietate guztien, eta horien barruan 

kooperatiben, egitura juridikoari buruzko oinarrizko arauak ezartzen ditu. 

• Biztanle-jabeen elkarteen legea: sozietate ekonomikoen legearen osagarria 

da, etxebizitza-kooperatibetan zuzeneko eragina duten arau bereziekin. 

 

 

b.- Kooperatibei buruzko zifra handiak Suedian 

 

Suediako etxebizitza-kooperatibek pisu erlatibo nabarmena dute. Adibidez, 

Suedian 8.000.000 lagun inguru bizi direlarik, XX. mendearen amaieran HSBk 

400.000 etxebizitza inguru kudeatzen zituen, horietatik 310.000 jabe-

erabiltzaileen elkarteenak eta 90.000 udal enpresenak.  

 

Aurretiaz adierazi dugun bezala, HSB da kopuruetan garrantzirik handiena duen 

elkartea, eta 548.000 bazkide ditu, 31 eskualde-elkartetan biltzen diren 900 

etxebizitza-kooperatibetan. 
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Beste elkarte handiak, Riksbyggenek, 1.700 kooperatibatako 500.000 bazkide 

ditu, 35 organo ordezkari eta 30 toki-elkarte. 

 

Kooperatiba bakoitzaren tamaina txiki samarra da, eskuarki 20 eta 100 

etxebizitza bitartekoa. Batez beste, 80 etxebizitza izaten dituzte. 1.000 bazkide 

baino gehiago dituen kooperatiba bat baino ez dago. 

 

Bi elkarte nagusien artean 5.500 etxebizitza-kooperatiba inguru kudeatzen 

dituzte, hau da, Suediako etxebizitza-parkearen % 18 (750.000 etxebizitza). 

Horietatik gehienak familia askotako etxebizitza-unitateak dira, eta hiriguneetan 

daude. 

 

c.-  Suediako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak  

 

Suediako kooperatiben garrantzia ez dago soilik pisu kuantitatibo handiari 

lotuta; horretaz gain, alderdi kualitatibo azpimarragarriak ere baditu, adibidez 

sustatutako etxebizitza batzuen ezaugarriak direla-eta. Halatan, etxebizitza-

sektoreko alderdi askotan aitzindaria da kooperatibismoa. Zehatzago, HSBk beti 

defendatu du kalitatea etxebizitzen diseinuan, eraikuntzako materialetan eta 

kooperatiben kudeaketan. 

 

Kooperatiben kudeaketari dagokionez, HSB hiru mailatan egituratzen da: 

bizilagunen jabetzako etxebizitza-kooperatibak eurak, tokiko edo eskualdeko 

elkarteak eta Federazio Nazionala. 

 

Antolakuntza-esparru horretan, Federazio Nazionalak arazo teknikoak, 

administratiboak, finantzarioak, hezkuntzakoak eta juridikoak ebazteko 

aholkularitza eskaintzen die kooperatibei. Horretarako, aholkularitza-talde 

independentea du kooperatiba bakoitzaren kontuak aztertzeko, bazkideen 

aurrezkia kudeatzen du, eta banku-lana ere betetzen du. Federazioak, gainera, 

eraikinean edo auzoan gizarte-zerbitzuak ezartzea sustatzen du.  

 

HSBko kooperatiba guztiek euren jarduera arautzen duten estatutu berdinak 

dituzte. Beraz, HSBn integratutako kooperatiba guztiek funtzionamendu-arau 

erkideak dituztenez, helburu eta lan-metodo berdinak ezartzen dituzte. 
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d.-  Finantzazio-eredua 

 

Gaur egun, Suediako etxebizitza-kooperatibek ez dute finantzatzeko laguntza 

publikorik. 

 

Bazkide bakoitzak etxebizitzen kostuaren % 30-% 50 bitartean finantzatu behar 

du. Gainerako finantzazioa kooperatibak negoziatzen du, banku edo finantza-

erakunde pribatuen bidez. Bazkide kooperatibista diren bizilagunek banku-

erakundeen mailegua eskura dezakete, hasierako ordainketaren % 75 - % 90 

estaltzeko. 

 

HSBk nahiz Riksbyggenek aurrezki-mekanismoak ezarri dituzte eta, horien 

bidez, bazkideek etxebizitza-kooperatiba bateko etorkizuneko akzioak erosteko 

aurrezten dute. Bide horren alde egiten duten pertsonek lehentasuna dute 

proiektu berrietan, eta prezio hobeak eskura ditzakete. 

 

Biztanleen jabetzako etxebizitza-kooperatibak etxebizitza izateko eskubidea 

bermatzen du eta ondareaz arduratzen da. Etxebizitzaren barrualdearen 

mantentze-lana, ordea, bazkide bakoitzaren esku gelditzen da. Estatutuen 

arabera, urteko aurrekontuaren zati bat bazkideen esku dago, konponketak egin 

ditzaten. 

 

Bazkide bakoitzak berak nahi duen pertsonari transferi diezaioke etxebizitza 

okupatzeko eskubidea, merkatu-prezioan, eta herentzian ere eman dezake. 

Eraikin berrietan, lehen hiru urteetan, okupazio-eskubidea halabeharrez 

kooperatibari saldu behar zaio, kostu-prezioan, KPIren arabera eguneratuta. 

 

 

2.2.7. Etxebizitza-kooperatibak Suitzan 

 

a.-  Hurbilpen historikoa eta eredu instituzionala 

 

Suitzan XIX. mendearen amaieran jarri ziren abian etxebizitza-kooperatibak. 

Europako gainerako herrialdeetan bezala, Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean 

gertatu zen etxebizitza-kooperatiben sorkuntzarik handiena.  

 

70 hamarkadatik aurrera, etxebizitza-alorreko kooperatiba-mugimenduaren 

beherako joera hasi zen. Azken urteotan, ordea, halako kooperatiba-ekimenak 

goraka datoz berriro, eta are gehiago hiri handietan.  

 

Suitzako Etxebizitzen Elkartea (SVW) da Etxebizitza Kooperatiben Federazio 

Nazionalik handiena eta zaharrena. 2008ko ekainean, 140.000 etxebizitza-

unitate eta 1.000 kooperatiba kide zituen.  
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Elkarte horrekin batera, eskualde-esparruko tamaina txikiagoko beste elkarte 

batzuk ere badaude, adibidez, Suitzako Eraikuntza Kooperatiben Elkartea (VLB) 

eta Suitzako Etxebizitza eta Jabetza Sustatzeko Elkartea. 

 

Hiru erakunde horiek Suitzako diru-irabazi asmorik gabeko etxebizitza-

erakundeen Gutuna onartu zuten. Bertan, euren jarduera ez ezik, elkarteen 

baitan dauden etxebizitza-kooperatibak ere zuzentzen dituzten printzipioak 

ezarri zituzten. 

 

1991n, interes-tasak handiak zirela eta finantza-sisteman enpresek kreditua 

eskuratzeko arazoak zituztela, erreferentziazko hiru erakunde horiek Bonuak 

Jaulkitzeko Kooperatiba eratu zuten, Etxebizitzaren Bulego Federalarekin batera. 

2007. urtean, 350 sozietate kooperatibo erakunde horretako kideak ziren, eta 

1991. urteaz geroztik, 30.000 etxebizitzatik gora finantzatu dira haren bidez. 

 

Aipaturiko hiru erakunde handien arteko harremanak sendotzeko prozesua 

2003an gauzatu zen, Federhabitation Konfederazioa eratu zenean. 

 

Suitzako arau-esparruak honako legeria honen bidez eusten dio etxebizitza-

alorreko kooperatiben forma juridikoaren sustapenari eta garapen 

instituzionalari: 

 

• Suitzako Konstituzioa bera. 

• Suitzako betebeharren kodea. 

• 2003ko Etxebizitzaren Lege Federala.  

• Kantoietako legeria bereziak. 

 

Gaur egun, etxebizitza-kooperatiben sektoreak hainbat erronka ditu aurrean, eta 

bazkideen premiei erantzuteko eta errealitate berriei egokitzeko eredu berriak 

bilatzen ditu. 

 

Premia eta erronka berri horien artean, aipagarriak dira eraikuntza-gastuen 

garestitzeari aurre egin beharra, lurzoru eraikigarrien eskasia, familien osaeran 

gertatutako aldaketak eta etxebizitza-parkea berritzeko premia. 

 

b.-  Kooperatibei buruzko zifra handiak Suitzan 

 

Europako iparraldeko eta erdialdeko beste herrialde batzuekin (Alemania, 

Danimarka eta Suediarekin) alderatuz gero, Suitzako etxebizitza-

kooperatibismoak garrantzi erlatibo txikiagoa du. Suitzako etxebizitza-parkearen 

% 35 jabetza-erregimenekoa da, % 56 alokairu pribatukoa, eta % 9 diru-irabazi 

asmorik gabeko alokairuko etxebizitzak dira. Azken talde horretan sartutako 

etxebizitzen % 5 etxebizitza-kooperatibak dira. 
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Kooperatiba-erregimeneko etxebizitzen banaketa geografikoari dagokionez, 

etxebizitza-kooperatiben % 63 hiri handietan daude.  

 

Inguru batzuetan, kooperatiba-erregimenean sustatutako etxebizitza-parkeak 

pisu erlatibo handia du. Adibidez, Zuricheko etxebizitza-parkearen % 20 

etxebizitza-kooperatibak dira.   

 

Suitzako etxebizitza-kooperatiben % 70 tamaina txikikoak dira (100 etxebizitza 

baino gutxiago dituzte). 25 kooperatibak soilik dituzte 1.000 unitate baino 

gehiago, eta handienak, Zurichekoak, 4.600 etxebizitza ditu. 

 

Etxebizitza-kooperatibetako alokairuak alokairu libreko etxebizitzetakoak baino 

askoz ere txikiagoak dira, batez ere hiri handietan, alokairu libreko prezioa 

handiagoa baita beraietan. Gauzak horrela, kooperatibetako alokairua, batez 

beste, hiri handietako alokairu libreko prezioa baino % 50 txikiagoa da. 

Gainerako udalerrietan, % 20 txikiagoa izaten da. 

 

c.-  Irlandako etxebizitza-kooperatiben ezaugarri nagusiak  

 

Honako hauek dira "partaideen" etxebizitza-kooperatibetako (bizilagunak 

kooperatibako bazkideak direnak) ezaugarri nagusiak: 

 

• Kooperatiba horiek etxebizitza izateko segurtasun handia eskaintzen diete 

bizilagunei; gainera, alokairu eskuragarriak eta kooperatiba-proiektuan parte 

hartzeko aukera ere eskaintzen diete. 

• Bazkideak kooperatiba uztea erabakitzen duenean, hasieran inbertitutako 

zenbatekoa itzultzen zaio. 

• Halako kooperatibek ez dute diru-irabazi asmorik, alokairuen zenbatekoa 

kostu operatiboetan oinarritzen delako; hau da, ez da ordaintzen 

dibidendurik edo interesik. 

 

Antolatzeko moduari dagokionez, Batzar Nagusietan bazkideek boto bana dute, 

bakoitzak zenbat akzio dituen kontuan hartu gabe. 

 

Zuzendaritza Batzordeak botere exekutibo eta administratiboa du. Normalean 5 

edo 7 kide izaten dituzte (legez, 3 kide izan behar ditu gutxienez). Batzar 

Nagusiak aukeratzen ditu kideak, eskuarki bost urteko aldi baterako. 
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d.-  Finantzazio-ereduak eta laguntza publikoak 

 

Etxebizitza-kooperatiben sektoreak lankidetza estua du Etxebizitzaren Bulego 

Federalarekin eta tokiko agintari publikoekin. Lankidetza horren adibide bat 

Elkarte Publiko Kooperatiboaren sorrera da. Haren bidez, udalerriek lurzoru 

eraikigarriak ematen dizkiete kooperatibei, erabilera-eskubidean. 

 

Federhabitation Konfederazioak laguntza finantzarioa eskaintzen die etxebizitza-

kooperatibei, honako hauen bidez: 

 

• Herrialdeko 3 kooperatiba-erakunde nagusiek txandaka kudeatutako fondoak 

finantzatzen ditu, eta fondo horien bidez interes baxuko maileguak 

eskaintzen dizkie gainerako kooperatibei. 

• Bonoak Jaulkitzeko Kooperatibak jaulkitako fondoak bermatzen ditu. 

• Kooperatibek sustapen berriak egiteko eskatzen dituzten hipotekak 

bermatzen ditu, inbertsio osoaren % 90eraino. 

 

Bonoak Jaulkitzeko Kooperatibaren tamainari esker, kapital-merkatuan fondoak 

interes-tasa lehiakorrean eskuratzeko aukera du, 7 eta 10 urte bitarteko bonoak 

jaulkiz. Etxebizitza-kooperatibetako kideek interes-tasa baxuak eskura ditzakete 

fondo horietan eta, hartara, bazkide kooperatibistek interes-tasa baxuko 

maileguak eskura ditzakete, proiektuak finantzatu eta kostuak murrizteko 

moduan. Mailegu horiek etxebizitza berriak eraikitzeko edota eraikuntzak 

egiteko eta etxebizitzak birgaitzeko eskura daitezke, hainbat baldintza betez 

gero. 

 

Era osagarrian, kantoi batzuek laguntza finantzarioa eskaintzen dute, errentak 

murrizteko laguntzen bidez eta lurzoru eraikigarriak eskainiz.  
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3. EUROPAKO KOOPERATIBISMO ALORREKO JOKABIDE EGOKIEN 

AZTERKETA 

 

Azken kapitulu honetan, aurreko atalean aztertutako herrialdeetan etxebizitza-

kooperatiben alorrean identifikatu diren jokabide egokiak aurkeztuko dira. 

 

Alemaniako kasuan izan ezik, jokabide egoki bakarra identifikatu dugu herrialde 

bakoitzean, aztertutako kasuen aniztasuna areagotzeko asmoz.  

 

Aurkeztuko ditugun kasuek proiektu berezia agertarazten dute, historia eta ezaugarri 

propioak dituena; hartara, etxebizitza-kooperatiben kasuistika eta eredu ugari ikusiko 

dira. Zentzu horretan, egindako azterketa aurreko kapituluan aurkezturiko 

kooperatibismoaren esparru instituzionalaren testuinguruan ulertu behar da. 

 

Adibidez, Danimarkan eta Suedian, deskribatu diren adibideak proiektu finkatuak dira, 

tokian eta eskualdean tradizio eta hedapen handia dutenak. Garapen ekonomiko eta 

kalitate tekniko handiko proiektuak dira, eta sendotasuna eskaintzen dieten finantza-

aurrezkirako tresnak jasotzen dituzten finantzazio-sistemetan oinarritzen dira. 

 

Aztertutako beste kasu batzuetan, apustu soziala nabarmentzen da, etxebizitza 

eskuratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboetara zuzentzen baitira; adibidez, 

Espainian, Murtziako proiektua gazteei zuzentzen zaie eta Irlandan, etxebizitza 

sozialaren premia dutenei. 

 

Azkenik, kasu batzuk oso interesgarriak dira, adibidez Irlandakoa, kooperatibista 

bihurtzeko finantzaziorako eredu mistoen instituzionalizazioan aurrera egiten duelako. 

Eredu horretan, bazkidea eta kooperatiba dira etxebizitzaren jabeak, erdibana, eta 

pertsona bakoitzak ordaindu beharreko % 50 hori finantzatzeko aukera erraztu egiten 

da, banketxeekin baldintza berezietan negoziatzen baitira hipotekak. 
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3.1.  Alemania  

 

3.1.1.  Amaryllis etxebizitza-kooperatiba, belaunaldi anitzeko 

etxebizitza-proiektua 

 

1.- Ezaugarritzea  

 

2005ko ekainean eratutako Amaryllis eG etxebizitza-kooperatibak belaunaldi 

anitzetarako etxebizitza-proiektua garatu du Bonn-Beuelen, Bonn hiriko barruti 

batean. Etxebizitza proiektu horretan pertsona helduen eta gazteen arteko 

bizikidetzaren aldeko apustua egin da, denak "teilatu beraren azpian" bizi 

daitezen, familia-tipologia zabal baten testuinguruan. 

 

Finantzazio-kontzeptua, forma juridikoa eta proiektua sustatu eta garatzeko 

aholkularitza jasotzeko asmoz, WohnBund-Beratung NRW GmbH-ren laguntza 

profesionala eskatu zuten5.  

 

Ipar Renaniako Estatu Federaleko Eraikuntza eta Garraio Ministerioak 

finantzatutako bideragarritasunari buruzko ikerlanean oinarrituta, proiektuaren 

antolakuntza eta finantzazioa zehaztu zen.  

 

 

b.- Proiektua sortu zen testuingurua  

 

1992an, bi familiak zahartzaroan beste pertsona batzuekin batera bizitzeko ideia 

azaldu zuten artikulu batean. Hainbat pertsona eurekin harremanetan jarri eta 

Amaryllis e.V elkartea sortu zuten. Ondoren, hirugarren adinerako etxebizitza-

proiektu bat garatzeko egokia izango zen eraikin zahar bat bilatzeari ekin zioten.  

 

Denbora joan ahala, hasierako ideia garatu eta belaunaldi anitzeko 

etxebizitzaren proiektura egin zuen, ikuspegi sozial, solidario eta ekologiko 

batekin. Iragarkien, Interneten eta jardunaldi irekien bidez, proiektuan interesa 

izango zuen jendea bilatu zuten, eta Bonn ingurutik askoz haragoko jendea ere 

biltzea lortu zuten.  

 

Kooperatibak sustatzaileak bilatzeko lan handia egin zuen eta azkenean, 

Amaryllisen lagun-taldeko 180 pertsonak, abal txikien eta GLS 

Gemeinschaftsbank eG bankuko aurrezki-zedulen bidez, proiektua sustatzen 

laguntzea lortu zuten.  

 

                                                           
5 http://www.wbb-nrw.de/ 
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2005eko martxoan, lurzoru bat erosi zuten Bonn hiriko barruti batean (Beuel, 

Villich-Müldorf). Eremu horretan 8.000 etxebizitzako parke bat eraikitzeko udal 

arteko proiektu bat zegoen aurretiaz. Urte bereko ekainean kooperatiba eratu 

eta 2006ko azaroaren hasieran etxebizitzak eraikitzeko lanak abiatu ziren. 

2007an, berriz, etxeak amaitu egin zituzten. 

 

 

c.- Kooperatiba zifratan  

 

Proiektuaren helburuetako bat zera zen: kooperatiba beraren barruan hainbat 

adin eta belaunalditako pertsonen arteko bizikidetza sustatzea. Gaur egun, 

kooperatibak 45 bazkide heldu (26-85 urte bitartekoak) eta 17 ume eta 

adingabe biltzen ditu. 

 

Etxebizitza-kopuruari dagokionez, proiektuak hiru eraikuntza ditu; 60 lagun 

ingururentzako 30 etxebizitza guztira. Etxebizitza horietatik 24k finantzazio 

pribatua dute, eta gainerako seiak etxebizitza sozialen programaren bidez 

finantzatu dira.  

 

Proiektua 3.438 m2-ko eremu batean dago, eta horietatik 1.300 m2 inguru 

eraikita daude. Hiru eraikinak arkupeen bidez konektatuta daude, inolako 

arkitektura-oztoporik gabe, eta lorategi-eremuak dituzte inguruan.  

 

Kooperatiban hainbat etxebizitza mota daude, 40 m2-tik hasi eta 136 m2-

rainokoak. Batez beste, etxebizitza bakoitzak 82 m2 eta jangela, 3 logela, 

bainugela, komuna, sukaldea eta terraza ditu.  

 

Filosofiaren ezaugarrien barruan aipa daiteke 170 m2 uzten direla eremu 

erkideetarako, hala nola sukaldea, jangela eta tailer-gela, bai eta bestelako 

ekipamenduak ere, adibidez gonbidatuentzako gelak eta ikuztegia. 

 

Etxebizitzen diseinua egin zuen arkitektura-estudioa eskuz esku aritu zen 

geroago etxeetan biziko ziren pertsonekin, etxebizitzak familien premietara 

egoki zitezen.  
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d.- Finantzazio-eredua 

 

Kooperatibako bazkide bihurtu eta etxebizitza eskuratzeko eskubidea izateko, 

hasierako ekarpena ordaindu behar da. Zenbateko hori etxebizitzaren 

zabaleraren arabera zehazten da (etxebizitzaren kostu osoaren % 15 inguru).  

 

Bazkideek honako zenbateko hauek ordaindu behar dituzte: 

• Finantzazio pribatua duen etxebizitza: 5.000 + 300 euro m2 bakoitzeko 

• Sustapen sozialeko etxebizitzak: 3.000 + 220 euro m2 bakoitzeko 

 

Hasierako zenbatekoa (5.000 edo 3.000 euro) kooperatiban sartu eta berehala 

ordaindu behar zaie kooperatibako fondoei. Gainerako zenbatekoa hiru 

hilabetean ordain daiteke. Kooperatiba utziz gero, dirua itzuli egiten da, baina 

interesik gabe.  

 

Aparteko egoeretan, zailtasunak dituzten pertsonei ordaintzeko aukera errazteko 

irtenbideak bilatzen dira. Sustapen sozialeko etxebizitzak eskuratzen dituzten 

pertsonei interes gabeko maileguak eskaintzen zaizkie kooperatibaren 

elkartasun-fondoaren bidez. 

 

Kooperatibaren finantza-oinarria sendotzeko borondatezko ekarpenak egiteko 

aukera ere badago. Kasu horretan, kooperatiba uzten denean, emandako dirua 

gehi interesak itzultzen dira.  

 

Bazkideek etxebizitzak eskuratzen dituztenean, errenta bat ordaindu behar 

izaten dute. Etxebizitza pribatuen kasuan, 8,20 euro metro koadro bakoitzeko, 

eta etxebizitza sozialetan, 4,80 euro. Zenbateko horretaz gain, metro koadroko 

beste 2 euro ordaintzen dira, berokuntza, komunitate-gastuak eta eremu 

erkideen mantentzea ordaintzeko. 

 

2009an, bazkide-inbertsiogilearen figura onartu zen. Figura hori kooperatibaren 

oinarrizko kapitala indartu eta sendotasun ekonomikoa areagotzeko tresna da, 

kooperatibaren barruan bertan kapital propioaren pisua handitzen laguntzen 

duelako.  

 

Tresna horren bidez, etxebizitza eskuratzeko interesik ez duten baina 

proiektuarekiko interesa duten pertsonek kapitala inbertitzeko aukera dute.  

Bazkide horiek ez dute botoa emateko eskubiderik, baina biltzarretan parte har 

dezakete. Akzioen gutxieneko zenbatekoa 5.000 eurotakoa da (500 euroko 10 

akzio). Akzio horien interesen zenbatekoa urteko Batzar Nagusiko zuzendaritza-

batzordean erabakitzen da, eta % 1 eta % 4 bitartean egoten da.   
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e.- Antolakuntza  

 

Kooperatibaren antolakuntza-egitura aztertuz gero, honako organo hauek bereiz 

daitezke:  

• Zuzendaritza Batzordea, 2-5 pertsonaz osatua. 

• Administrazio Kontseilua, 3 pertsonaz osatua.  

• Batzar Nagusia, kooperatibako bazkide guztiez osatua.  

• Auzo-bilerak, kooperatibako eraikin bakoitzean egiten direnak. 

 

Eraikuntzen eta kanpoko eremuen kudeaketa eta mantentze-lan guztia 

kooperatibako bazkideek eurek egiten dute, lan-taldeen bidez. 

 

Bazkide bakoitzak astean behin biltzen diren talde batean parte hartzeko 

konpromisoa hartu behar du. Batzar Nagusiak 14 egunean behin egiten dira. 

 

Belaunaldi guztiak bildu eta bazkideen arteko harremana mantenduko duen 

erkidegoa sortzeko indar berezia jartzen du kooperatibak. Asmo hori lortzeko, 

eguneroko jardueretan elkarri laguntzea bultzatzen du: adibidez, pertsona 

helduek haurrak zaintzea, eta adinean aurrera doazen edo arreta behar duten 

biztanleak zaintzea.  

 

Batzarrak, lan-taldeak, eta inguruko aire zabaleko eremuetan egiten diren 

bazkari erkide eta kirol jarduerak erkidegoko eguneroko bizitzan txertatzen dira. 

 

Bestalde, balio ekologiko eta sozialek proiektuan duten garrantzia ere 

azpimarratu behar da. Eraikinak ingurumen-estandar handien arabera eraiki dira 

(kontsumo gutxiko eraikinak; euri-ura jasotzeko sistema; erkidegoaren tresna 

elektriko handiak elkarrekin erabiltzea; hormak, ateak eta leihoak 

eraginkortasunez isolatuta daude; berokuntzarako erregaiak energia 

berriztagarriak erabiltzen ditu, etab.). 

 

Era osagarrian, mugikortasunaren kontzeptua ere landu da. Honako hauek dira 

planteamendu horren hiru ardatz nagusiak: bizikleta erabiltzea, garraio 

publikoan ibiltzea eta bazkideen artean autoa partekatzea. 
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3.1.2. Ludwing Frank alokairu-kooperatiba 

 

a.- Ezaugarritzea  

 

Ludwing Frank Kooperatiba 1990ean eratu zen Manehin hirian. Hainbat 

nazionalitateko biztanleek guztiz narriatuta zeuden eraikinak birgaitzearen 

aldeko apustua egin zuten Neckarstad-Ost eta Lindenhof auzoetan. 

 

Kooperatibaren oinarrizko printzipioa etxebizitzen kalitatea mantendu eta 

hobetzea da, eta alokairu-errenta baxuak eskaintzen ditu. Biztanleak gizartean 

integratzea da beste helburuetako bat; horretarako eratu zuten, hain zuzen, 

"Neckarstad-Ost Topagunea" Elkartea. Kooperatibako instalazioetan dago eta 

hainbat jarduera eskaintzen dizkie bazkideei, biztanleen premia eta arazoei 

erantzuteko eta pertsonek elkar aditzeko. 

 

Kooperatiba baten bidez hirigune narriatua nola aldaraz daitekeen ikusteko 

eredutzat har daiteke proiektua. Hala, pertsonak gizartean integratzen eta euren 

baldintza ekonomiko, kultural eta sozialak hobetzen laguntzen du.  

 

 

b.- Proiektua sortu zen testuingurua  

 

Nekarstadt eta Lindenhof auzoak 1940 eta 1950 bitartean eraiki ziren, Manheim 

berriz eraikitzeko proiektuaren barruan. 80ko hamarkadan, berriz, gizarte-arazo 

larriak agertu ziren, eta biztanleetako askok −batez ere alemaniarrek− auzoetatik 
alde egin zuten. 

 

Ondorioz, auzo horietan gizarte-talde zaurgarriak hasi ziren pilatzen, geroz eta 

gehiago (baliabide ekonomiko urriko pertsonak, etorkinak, langabeak...), eta 

biztanleen joan-etorriak areagotu egin ziren. Pixkanaka-pixkanaka, geroz eta 

etxe gehiago hustu ziren (kooperatiba eratu zenean 100 eraikin baino gehixeago 

hutsik zeuden eta ez-bizigarritzat jotzen ziren). 

 

80ko hamarkadaren amaieran, etxebizitza-enpresek mantentze-lanik egiten ez 

zutenez, eraikinak eraisteko beharra ikusi zen. Zehazki, Neckarstadt auzoko 280 

etxebizitza eta Lindenhof auzoko 120 etxebizitza eraitsi behar ziren.  

 

Biztanleetako batzuek ez zuten hori onartu, besteak beste une horretan oso zaila 

zelako beste etxebizitzarik eskuratzea. Ondorioz, lan-talde bat osatu zuten 

etxebizitza horiek birgaitzeko apustua egiteko. 
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Herritarren ekimen horrek alokairu-kooperatiba bat eratu zuen, eta 400 

etxebizitza mantendu ahal izan zituen. Horretarako, Udal Kontseiluaren eta 

Walter Pahl jaunaren laguntza eskuratu zuten. Walter Pahl Nazioarteko 

Kooperatiba Elkarteko kidea zen, eskarmentu nahikoa zuen, eta proiektuaren 

garrantzi sozialarekin konprometituta zegoen.  

 

 

c.- Kooperatiba zifratan  

 

Kooperatiba eratu zenean, bazkideen % 65 atzerritarrak ziren, 14 nazionalitate 

desberdinetakoak. Gaur egun, kooperatibak 520 bazkide ditu, horietatik % 75 

atzerritarrak, 21 herrialde desberdinetakoak. Turkiar jatorriko pertsonek dute 

pisurik handiena. 

 

Kooperatibak 397 etxebizitza ditu Lindenhof eta Neckarstadt auzoetan, 5 

solairuko 27 eraikinetan. Etxebizitza mota asko daude, batzuk gela bakarrekoak 

eta beste batzuk 3 gelatakoak. Etxebizitzez gain, kooperatibak 30 garaje-leku 

ere baditu. 

 

Ingurumena eta energia-eraginkortasuna zaintzea izan da proiektua garatzean 

arreta egin zaion ardatzetako bat. Halatan, etxebizitzak birgaitu zirenean, 

hobekuntzak egin ziren energia-eraginkortasunaren eta etxebizitzen kalitatearen 

alorrean (adibidez, beira bakarreko leihoen ordez beira bikoitzekoak eta 

pertsianak jarri ziren; etxebizitzaren isolamendu termikoa egin zen; etxebizitza 

guztietan balkoiak jarri ziren, etab.). 

 

Horrekin batera, kanpoko inguruak hobetzeko lana ere egin zen, eta berdegune 

berri bat sortu zuten auzoaren erdigunean. Birgaikuntza-lanen zati handi bat 

biztanleek eurek egin zuten, eta obrarik handienak kanpoko enpresei esleitu 

zitzaizkien.  

 

 

d.- Finantzazio-eredua 

 

Erakunde publikoen eginkizuna funtsezkoa izan da proiektua abian jarri ahal 

izateko. Kooperatiba eratu zenean, Manheimeko udalak 99 urterako laga zuen 

eraikinen erabilera, eta 5 milioi markoko (2.556.459 euro) diru-laguntza aitortu 

zuen birgaikuntza-lanak egin ahal izateko. Beste aldetik, proiektuak 19.000 

euroko diru-laguntza jaso zuen Europar Batasuneko funtsetatik, eta Baden-

Wüttemberg Estatu Federalak interes-tasa murritzeko (% 5,75) mailegua eskaini 

zuen. 
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Kooperatiban sartzen den bazkide bakoitzak akzio bat erosi behar du gutxienez 

(akzio bakoitzak 500 euro balio du). Zuzendaritza Batzordeak ordainketa epeka 

egitea onar dezake. Kasu horretan, bazkide bihurtu eta berehala 50 euro 

ordaindu behar dira, eta hilaren hasiera guztietan 10 euro, zor guztia kitatu arte. 

 

Zenbat eta gela gehiago izan, orduan eta akzio gehiago erosi behar dira 

etxebizitzaren truke. Akzio horiek ere epeka ordain daitezke. Derrigorrezko 

partaidetza horietaz gain, bazkideek akzio gehiago erosteko aukera dute.  

 

Manheim hiriko beste leku batzuetan dauden bizitza sozialengatik ordaintzen 

diren zenbatekoak baino gutxiago ordaintzen dute bazkideek alokairuaren truke. 

Errenta-maila apalei eustea ahalbidetu zuen moduetako bat zera izan zen: 

etxebizitza barruko dekorazio-lan guztiak biztanleek eurek egin behar izatea.  

 

1993an, 4,5 marko (2,3 euro) ordaintzen ziren hilean metro koadroko; hiriko 

beste gune batzuetan, berriz, bikoitza ordaintzen zen. Gaur egun, batez beste 4 

euroko errenta ordaintzen da metro koadroko, gehi urtean beste 30 euro metro 

koadroko, bestelako gastuetarako.  

 

Etxebizitzen alokairuagatik eskuratzen den diruaren zati bat etxebizitzak 

mantentzera eta modernizatzera bideratzen da. Etxebizitza eskuratzeko 

premiarik izan ez arren, bere printzipioekin bat datozen partikularren edo 

enpresen kapital pribatua mugiarazi du Kooperatibak. Halakoei bazkide 

sustatzaile deritze, eta kooperatibaren akzioen zati bat dute euren esku 

(kooperatibaren akzio guztien % 2 inguru). 

 

“Neckarstadt – Ost Topagunea” Elkartearen finantzazioari dagokionez, 

funtzionamendurako fondoak babesleen, dohaintzen eta kuoten bidez eskuratzen 

dira: 15.000 euro urtean, gutxi gorabehera.  

 

 

e.- Antolakuntza  

 

Kooperatibaren antolakuntza-egituran oinarrizko hiru organo bereizten dira: 

• Zuzendaritza Batzordea, gutxienez bi pertsonaz osatua. 

• Administrazio Kontseilua, gutxienez 12 pertsonaz osatua.  

• Kooperatibako bazkideen Batzarra. Bazkideek boto bana dute, zenbat 

akzio dituzten kontuan hartu gabe. 

 

Udalak eraikinak doan uzten dituen arren, erakunde horrek bere gain gordetzen 

du etxebizitzen % 50 baliabide gutxi duten pertsonei esleitzeko eskubidea. 

Udalak hiru hautagai proposatzen ditu etxebizitzetarako, eta kooperatibak 

erabakitzen du horietako zein aukeratzen duen bazkidetzat. 
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"Neckarstadt-Ost Topagunea” Elkarteari dagokionez, azpimarratu egin behar da 

obra sozial gisa eratu dela eta lankidetza estua duela etxebizitza-

kooperatibarekin. Elkartean soldatapeko langileak eta langile boluntarioak 

daude, batez ere udalerriko gazteak. Besteak beste, helduentzako hezkuntza-

zentro bat kudeatzen du.  

 

Elkarteak emakumeen eta haurren hezkuntzari eskaintzen dio arretarik 

handiena, batez ere alemana ikas dezaten, pertsonen bazterketa eta haurren 

emaitza akademiko txarrak areagotzen dituzten hizkuntza-oztopoak gainditzeko 

bidea delakoan. 

 

Hilero, ikastaroen eta jardueren egitaraua planifikatzen da. Besteak beste, 

haurrentzako eskola-laguntza, aisialdiko jarduerak, ofimatika-ikastaroak, 

kultura-jarduerak eta abar eskaintzen dira. Gainera, elkarteak haurtzaindegi-

zerbitzua ere badauka; bizilagunek haren instalazioetan egiten dituzte asteko 

bilkurak, eta bertan egiten dira, halaber, komunitatean egiten diren ekitaldietako 

asko. 
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3.2.-  Danimarka: AAB (Arbejdernes-Andel-Boligforening) etxebizitza-

kooperatiba 

 

a.- Ezaugarritzea 

 

1912az geroztik, Etxebizitza Kooperatibako Langileen Elkarteak (aurrerantzean, 

AAB) kalitateko etxebizitzak eraikitzen ditu, batez ere Kopenhagen. AABk 

aktiboki sustatzen ditu irabazi-asmorik gabeko etxebizitzak, beste andel eta 

etxebizitza-erakunde batzuekin batera.  

 

Euren kudeaketa-estiloari “kudeaketa deszentralizatua" deritzote, eginkizun 

administratiboetako asko eraikinetan bertan azkarrago egin daitezkeela uste 

baitute. AABko eraikuntza bakoitzeko bazkideek entitate ekonomiko 

independente eta demokratikoa osatzen dute; entitate bakoitzak aukeratzen du 

bere kontseilua eta bera da eguneroko jardueren arduraduna.  

 

Elkarteak hainbat eta hainbat proiektu garatzen ditu: eraikuntza berriko 

etxebizitzak sustatzea edota etxebizitza erabiliak eta eraikin zaharrak birgaitzeko 

eta modernizatzeko proiektuak.  

 

b.- Proiektua sortu zen testuingurua 

 

Higiezinen merkatuko espekulazio-proiektuetatik kanpo egongo ziren 

etxebizitzak sustatzeko ideia 1933 garatu zen batez ere, almen bolig direlakoak 

(etxebizitza sozialak, danieraz) sortu zirenean eta Danimarkan etxebizitzak 

eraikitzen laguntzeko lehen legea egin zutenean.  

 

Une horretan, AAB etxebizitzak eraikitzeko estatuaren laguntza publikoak 

jasotzen hasi zen, eta beraren etxebizitza-eskaintza etxebizitza sozialaren 

esparruan txertatzen hasi zen. 

 

c.- Kooperatiba zifratan 

 

Gaur egun AAB Etxebizitza Elkarteak alokairuko 18.000 etxebizitza kudeatzen 
ditu, batez ere metropoli-arean.  
 
AABn libre gelditzen diren etxebizitzak esleitzeko, itxaron-zerrenda ugarien 
sistema dago, baina desberdina izan daiteke udalerri batetik bestera. Zehazki, 
libre gelditu den etxebizitza esleitzeko prozedura hiru fasetan burutzen da:  
 

• 1. fasea: Bestelako ezein prozesu abian jarri aurretik, etxebizitza batzuk 

udal funtzionarioei eskaintzeko erreserbatzen dira; hau da, udalak 

erabakitzen du nori esleituko zaion etxebizitza. Adibidez, Kopenhageko 

udalak AABn libre dauden hiru etxebizitzetatik bat dauka bere esku. 
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• 2. fasea: Etxebizitza libre geldituko den eraikineko biztanleei eskaintzen 

zaie, bertako itxaron-zerrenda kontuan hartuta, biztanle bakoitzak 

zerrendan duen antzinatasunaren arabera.  

• 3. fasea: Itxaron-zerrendan dauden biztanleetako inork interesik agertzen 

ez badu, etxebizitza kanpoko itxaron-zerrendako kideei eskaintzen zaie, 

beti ere izen-ematean duten antzinatasunaren arabera. 
 

Etxebizitzen arkitektura-ezaugarriei dagokienez, eraikitzen ari diren azken 

proiektuetako bat grafikoki azaldu dugu, adibide gisa. 4 solairuko etxebizitza-

multzo batean egingo den 50 apartamentuko etxebizitza-garapena da. 

Etxebizitza horiek pertsona helduentzako prestatu dira, beren etxeetan ahalik 

eta denbora gehien egon daitezen. 

 

Eraikuntzak areto ireki bat dauka, biztanleek erabiltzeko moduko sukalde 

batekin. Gainera, gonbidatuentzako etxe txiki bat ere badago, biztanleen 

gonbidatuek bertan lo egin dezaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 m2-ko etxebizitza      109 m2-ko etxebizitza 
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d.- Finantzazio-eredua 

 

Andela arautzen duten printzipio demokratikoek isla zuzena dute kudeaketa 

ekonomiko eta finantzarioan. Hartara, bazkideen gehiengoak erabaki eta 

kontrolatzen ditu organo exekutiboen erabakiak. AABko eraikin bakoitza 

ekonomikoki independentea da, andeleko erakin bateko dirua eta ezin da 

antolakunde bereko beste eraikin batera eraman. 

 

Etxebizitza bilatzen duten 15 urtetik gorako pertsona guztiek eman dezakete 

izena estatuaren itxaron-zerrendan, 21,52 euroko kuota ordainduz. Pertsona 

hori bizilagun bihurtzen denean, diru-laguntza publiko ugari jaso ditzake, 

alokairurako laguntzak nahiz etxebizitzarako laguntzak. Zenbatekoa pertsona 

bakoitzaren diru-sarreren araberakoa izango da. 

 

Etxebizitza eskuratzeko kostua zehaztean, aurreko puntuan azaldu dugun 

etxebizitzaren adibidea hartuko dugu. Etxebizitzaren tamainaren arabera, 

sarrerako kostua desberdina izango da. Hala, 3.942 € izango dira 74 m2-ko 

etxebizitzan, eta 5.772 € 109 m2-ko etxebizitzan. Hileko alokairua 847 € eta 

1.265 € bitartekoa izango da, ura eta berokuntza barruan hartuta.  

 

 

e.- Antolakuntza 

 

AAB andelaren agintaritzarik gorena ordezkarien batzarra da, eta haren esku 

dago kooperatibisten ordezkaritza kolektiboa. Era osagarrian, kudeaketa 

operatiboko hiru maila ere baditu: Zuzendaritza Batzordea, Kooperatibaren 

Zuzendaritza eta Kooperatibaren Administrazioa:  

 

• Zuzendaritza Batzordea: Batzordea da elkartearen zuzendaritza 

politikoaren arduraduna. Hiru kidek osatzen dute, presidentea eta 

presidenteordea barnean direla. 

 

• Zuzendaritza: Batzordeak zuzendari exekutiboa izendatzen du, eta huraxe 

arduratuko da enpresaren kudeaketa orokorraz, eta agintariekiko, 

bazkideekiko eta hedabideekiko harremanez. 

 

• Administrazioa: Zuzendaritzaren menpe dago eta kooperatibaren 

kudeaketa zuzenaz arduratzen da. Lan hori egiteko, 100 langile inguru daude 

AABko administrazioan. 
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Antolakuntza-ereduaren ezaugarri bereizgarrietako bat biztanleei eskaintzen 

zaien malgutasuna eta mugikortasun potentziala da. Izan ere, bizilagunak beste 

bizilagun batekin etxebizitza trukatzeko aukera du. Alokairu pribatuko 

etxebizitzetako bizilagunek nahiz bizitza publikoetako bizilagunek, berdin dute 

guztiek eskubide hori.  

 

Potentzialtasun horrek are garrantzi handiagoa du kontuan hartzen badugu AABk 

hainbat erkidego dituela, eta apartamentu bat utzi eta beste batekin trukatzeko 

aukera dagoela, espazio-arrazoiak nahiz lekualdaketa-arrazoiak medio. 

 

Era berean, etxebizitza partekatzeko aukera ere badago eta, ondorioz, 

etxebizitza osoa nahiz gela bat edo batzuk azpi-aloka daitezke. Alabaina, 

aparteko egoeretan baino ezin da etxebizitza eskualdatu. Adibidez, hil, bikotea 

hautsi edo dibortziatuz gero, etxebizitza lekualdatzea dago. 
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3.3. Espainia: Murtziako Joven Futura etxebizitza-kooperatiba6 

 

a.- Ezaugarritzea  

 

Joven Futura Etxebizitza-kooperatiba joan den hamarkadaren hasieran sortu zen 

Murtziako Eskualdean, prezio merkean erosteko moduko etxebizitzak sustatzeko 

proiektu propioa garatzea erabaki zuen gazte talde baten eskutik.  

 
Gazte multzo handi bati lehen etxebizitza eskuratzeko aukera ematea zen 
proiektuaren funtsezko helburua. Izan ere, horrela jardun ezean, banaka ez 
zuketen finantza-baldintza horiek eskuratzeko aukerarik izango.  

 

Asmo hori gauzatzeko, bazkideek abian jarri zuten proiektua, ondoren laburtuko 

ditugun funtsezko printzipio batzuetan oinarrituta: 

 
1.-  Euren etxebizitza kokapen egokian eta albait eta kalitate hoberenarekin 

eraikitzeko auto-sustatzaile bihurtzea. 
2.- Etengabeko aholkularitza profesionala jasotzea; horretarako, higiezinen 

gestore bat erabili zuten.  
3.-  Proiektuaren arriskua partekatzeko bazkideen batasuna egituratzea.  
4.- Etxebizitza kostu-prezioan erosi ahal izatea, oso prezio lehiakorrean, 

merkatuko prezioa baino askoz ere txikiagoan. 
5.-  Proiektua eta etxebizitzak bazkideen premien arabera diseinatzea, prezioei 

nahiz ezaugarriei lotuta.  

 

Gazte-ekimen pribatu horretatik abiatuta, Murtziako erakunde publikoek 

finantza-alorrean eta proiektuaren sustapenean lagundu zuten. Hartara, 

Murtziako Eskualdeko Gobernuak eta Murtziako Udalak proiektua bultzatu, eta 

Murtziako Kutxak eta CAMek finantzatzen lagundu dute. 

 

Hainbat lekutan aitortu dute kooperatibaren lana, eta horren adibidea da 

Actualidad Económica aldizkariak Murtziako Eskualdeko hirigintza-proiektu 

hoberenaren saria eman izana. 

 

 

                                                           
6 Kasuaren azterketa hau egiteko, Joven Futurako arduradunek eskainitako informazioa eskertu behar 
diegu. Ondoren laburtutako azalduko duguna, hain zuzen. 
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b.- Proiektua sortu zen testuingurua  

 

Kooperatiba garatzeko lehen asmoa lan-merkatuan sartu berria zen gazte talde 

batek garatu zuen. Independizatu nahi zuten, baina etxebizitza eskuratzeko 

arazoak zituzten, merkatu libreko prezioak ordain zezaketena baino askoz ere 

handiagoak zirelako. 

 

Higiezinen gestore baten (Novel Stamp) laguntza jasotzea erabaki zuten, eta 

berak egin zuen babes publikoko etxebizitza sustapenaren bideragarritasunari 

buruzko txostena. Azterlan horretan aipatu zuten lehen oinarria zera izan zen: 

lurzoruaren preziorik hoberena lortu beharra zegoela: m2 garbi eraikigarri 

bakoitzaren prezioak (urbanizatzeko lanak barne) 160 euro baino baxuagoa izan 

behar zuela zenbatetsi zuen. Izan ere, horri esker, une horretan indarrean 

zegoen Babes Ofizialeko Etxebizitzen Moduluan sartu ahal izango zen.  

 

Txostenaren emaitzetatik abiatuz, 2002an Joven Futura Etxebizitza-kooperatiba 

eratu zen. 600 bazkide zituen, eta Novel Stamp higiezinen gestorearen 

aholkularitzari eutsi zitzaion proiektu osoan zehar.  

 

Merkatu prezio altuaren ondorioz, proiektuaren gizarte-interesa zela-eta, 

hirigunetik gertu egonik birklasifikatzeko aukera izango zuten lurzoruak bilatzen 

hasi ziren. 

 

Bilaketa-prozesu horretan, hirigunetik gertu zegoen landa-sail bat aurkitu zuten 

Murtziako Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorraren arabera urbanizagarriak ziren 

bi sektoreren artean. Lurzoru horiek konponduta zituzten komunikazio-sistema 

orokorrak eta gainerako zerbitzuak.  

 

Lurzoruen jabeekin erosteko aukerak formalizatu ziren, eta proiektua Autonomia 

Erkidegoko Presidenteari eta Alkateari aurkeztu zioten. Biek ala biek ekimena 

goratu eta laguntzeko konpromisoa hartu zuten. 

 

Azkenean, 2003ko urrian inplikatutako alderdien arteko (Autonomia Erkidegoa, 

Murtziako Udala eta Joven Futura Kooperatiba) Hitzarmena sinatu zen. 
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c.- Kooperatiba zifratan 

 

Kooperatiba abian jarri zenean 600 bazkide zituen; proiektuaren 

bideragarritasuna bermatzeko abiapuntu sendoa, beraz. 2002az geroztik 

garatutako hedapen- eta komunikazio-prozesuaren ondorioz, 2012an 

Kooperatibak 1.377 bazkide fiyu. 

 

Proiektuaren hasierako hitzarmenak gazteentzako 2.200 etxebizitza eraikitzea 

ahalbidetzen zuen, bi fasetan. Gaur egun, lehen faseko 1.153 etxebizitzak 

eraikita daude; dagoeneko eskriturak eginda daude eta bazkide kooperatibistak 

bizitzen hasi dira.  

 

Lehen faseko etxebizitzen prezioa −garajea eta trastelekua barne− kalifikazioa 
egiteko unean indarrean zegoen moduluaren arabera zenbatetsi da (1.103,52 

euro/m2 erabilgarriko). Hartara, etxebizitzek 99.096,03 €-ko prezioa izan dute 

(BEZ zenbatu gabe). Estatuaren eta Erkidegoaren laguntzak kontuan hartuta, 

bazkideek 86.096,03 euro ordaindu beharko dituzte. 

 

Etxebizitzen profilari dagokionez, 70 m2 erabilgarri inguruko etxebizitzak eraiki 

dira: hiru logela, bainugela eta komuna dituzte, eta aparteko kalitatekoak dira. 

Tronadura flotagarria, aire girotuaren aurre-instalazioa, aisialdirako gune 

pribatua eta igerilekua dituzte. 

 

Urbanizazioan lorategi-eremu zabalak daude, ezin hobeto prestatutako 

umeentzako jolas-eremuekin. Horretaz gain, 42.000 m2-ko metropoli-lorategia, 

kirol ekipamendurako eremuak, merkataritza-zentroa eta irakaskuntzako 

ekipamenduak ere aurreikusita daude. 

 

Etorkizunean II. Jarduketa Unitatea (JOVEN FUTURA 2.0) garatuko da, beste 

1.000 etxebizitza inguru eraikitzeko asmoarekin. 
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d.- Finantzazio-eredua 

 

Proiektuari esker, bazkide kooperatibistek etxebizitzaren merkatuan prozesu 

indibidual baten bidez inolaz ere lortu ezingo zituzketen baldintza ekonomiko eta 

finantzarioetan eskuratu dituzte etxebizitzak. 

 

Zehazki, etxebizitza erosteko, 2005-2008 Etxebizitza Planari loturiko laguntza 

ekonomikoak jaso zituzten, testuinguru horretan kalifikatu baitzituzten 

eraikitako lehen 1.153 etxebizitzak. 

 

Baldintza guztiak betez gero, Estatuak 10.000 euroko laguntza eman zuen 

sarrerarako, eta Autonomiak Erkidegoak 3.000 euroko diru-laguntza, eta 3.500 

euro hipoteka-maileguaren indarraldiko lehen 5 urteetan hipoteka kuota 

subsidiatzeko, hurrengo bost urteetan zenbateko berberean luzatzeko 

aukerarekin, baldintza guztiak betetzen jarraituz gero. 

 

Ordainketa-moduei dagokienez, ahalik eta gehien doitu dira, obra egikaritzeko 

aldia aprobetxatuz, bazkideen kuota txikiak ordain zitzaten. Etxebizitzen prezio 

murritza kontuan hartuta (85.000 euro inguru, Estatuaren laguntzak barne), 300 

euro inguru ordaindu behar dituzte hilean hipoteka-maileguaren kuotan.  

 

e.- Antolakuntza  

 

Kooperatibaren ustez, bazkide guztiek informazio eta komunikazio egokia izatea 

da oinarrizko printzipioetako bat. 

 

Horretarako webgune bat diseinatu zuen (www.jovenfutura.es) eta bertan 

argitaratzen dute obraren garapenari eta gainerako protokoloei buruzko 

informazio guztia (kontratuen eta eskrituren sinadura, garaje libreetako plazen 

esleipena, etab.).  

 

Alderdi hori areago indartzeko, Komunikazio Sail bat sortu da. Komunikazio 

hutsaz gain, bazkide, Instituzio eta Erakundeei doan banatzen zaien JOVEN 

FUTURA ‘al Día’ izeneko bihilabetekaria argitaratzen du, obren bilakaeraren eta 

bazkideentzako gai interesgarrien berri emateko. 

 

Azkenik, JOVEN FUTURAren Ekintza eta Defentsa Plataforma ere sortu da, 

besteak beste, enpresa hornitzaileetatik eta saltokietatik baldintza hobeak 

eskuratzeko asmoz. 

 

Gaur egun, hasierako baldintzak betetzen dituzten 700 gazte daude 

Kooperatibak euren etxebizitza-premia estaltzeko zain. Honako hauek dira 

hasierako baldintza horiek: 
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• 18-35 urte bitartean izatea (gaur egun baldintza hori malgutu egin da, eta 

35 urtetik gorako pertsonek ere sartzeko aukera dute). 

• Murtzian erroldatuta egotea (une honetan Murtziatik kanpoko pertsonak ere 

onartzen dituzte, salerosketa egin baino hiru hilabete lehenago Murtzian 

erroldatzeko konpromisoa hartzen badute). 

• Etxebizitzarik ez izatea, eta aurretik ere inoiz ez izatea. 

• Lanbide arteko Gutxieneko Soldata baino 1,5/4,5 handiagoak diren diru-

sarrerak izatea (gaur egun, hori baino kopuru txikiagoa duten pertsonak ere 

izan daitezke bazkideak). 
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3.4. Irlanda: Newtown etxebizitza kooperatiboen sozietatea 

 
a.-  Ezaugarritzea  

 

Newtown Etxebizitza Kooperatiba Sozietatea barruti/eskualdeko sozietatea da, 

eta gaur egun lau urbanizazio kudeatzen ditu Dublineko iparraldeko aldirietan. 

 

Kooperatibaren helburu nagusia komunitatearen etxe-premiak ase eta bazkideen 

behar eta egoera finantzarioari egokituko zaien ostatuak eskaintzea da. 

 

Kooperatibak bi etxebizitza mota sustatzen ditu, pertsonen baliabide 

ekonomikoen arabera: 

 

• Jabetza partekatuko etxebizitzak, jabetza-erregimeneko etxebizitza merkea 

nahi duten eta hipoteka-mailegua, kudeaketa-kostuak eta instalazioen 

mantentze-lanak ordaintzeko ahalmen ekonomia duten pertsonei zuzentzen 

zaizkienak.  

 

• Aurretik tokiko agintaritza eskudunak (udalak) euren premiak diagnostikatu 

dituelarik, errenta merkeko alokairuko etxebizitzak bilatzen duten pertsonei 

zuzentzen zaizkienak. Udalak diagnostikoa egin ondoren, alokairuko 

etxebizitza sozialak eskuratzeko itxaron-zerrendan sartzen dira.  

 

 

b.-  Proiektua sortu zen testuingurua  

 

Newtown etxebizitza-kooperatiba sozietatea 2004an eratu zen. Diru-irabazi 

asmorik gabeko erakunde autogestionatua da, eta Irlandako Etxebizitza 

Kooperatiben Elkarte Nazionaleko (NABCo) kidea da. Hain zuzen, azken elkarte 

horrek garatu zituen hasiera batean Newtown kooperatiba-sozietatearen 

urbanizazioak.  

 

Nazioko Elkarte hori 1973an sortu zen, eta parte-hartze aktiboa du eraikuntza-

obrak erosten eta kooperatiba-etxebizitza berriak sustatzeko finantzazioan. 

Gainera, informazio- eta prestakuntza-alorreko laguntza eta aholkularitza 

eskaintzen die tokiko eta eskualdeko kooperatiba-sozietateei. 
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c.-  c.- Kooperatiba zifratan 

 

Kooperatibak 282 etxebizitza ditu guztira, horietatik 170 alokairuan eta 112 

jabetza partekatuan. Gaur egun 282 bazkide bizi dira kooperatibak kudeatutako 

etxebizitzetan, guztiak ere sozietateko akziodunak. 

 

Kooperatibak 4 urbanizazio ditu guztira: 

 

• Newtown Courten 193 etxebizitza ditu, horietatik 81 alokairuan eta 112 

jabetza partekatuan.  

• Castelgrange Hightsen alokairuko 24 etxebizitza ditu.  

• Pinewood Green Courten alokairuko 20 etxebizitza.  

• Cardy Rock Balbrigganen alokairuko 45 etxebizitza.  

 

Kooperatibaren ezaugarri interesgarrienetako bat zera da: etxebizitza mota 

eskaintza zabala duela, etxebizitza-premian dauden pertsonen behar aldakorrei 

egokitzeko modukoa.  

 

Horrela, kooperatibak tamaina txikiko apartamentuak eta tamaina handiagoko 

familia-etxebizitzak ditu, familia mota anitzen nahiz bakarrik bizi nahi duten 

pertsonen premiei erantzuteko moduan.  

 

d.-  Finantzazio-eredua 

 

Irlandako estatuak laguntza finantzarioa eskaini du alokairu-erregimeneko nahiz 

jabetza partekatuko etxebizitzak sustatzeko. 

 

Alokairuko etxebizitza-kooperatiben kasuan, eraikuntzaren kostuak Estatuak 30 

urtera finantzatutako mailegu hobariduneko sistemaren bidez ordaintzen dira. 

Horren trukean, sustapenak abian jartzen diren udalerrian etxebizitza soziala 

eskatzen duten pertsonek itxaron-zerrendetan sartu beharra dute. 

 

Alokairuaren zenbatekoa zehazteko, bazkideen diru-sarrerak hartzen dira 

kontuan, eta urtero berrikusten dira, errenta etxeetako biztanleen errealitate 

aldakorrera egokitzeko. 

 

Nolanahi ere, errentak ez dira inoiz izaten bazkideen diru-sarreren % 16 baino 

altuagoak eta, era osagarrian, beste diru-laguntza bat ere badute, etxebizitzak 

kudeatu eta mantentzeko. 
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Kooperatibak alokairuen bidez eskuratutako zenbatekoa kudeaketaren, 

atezaintzaren, konponketen eta mantentze-lanen kostua estaltzeko, eta 

etxebizitza- eta apartamentu-parkea mantentzeko etorkizuneko kostuak estaliko 

dituen erreserba-fondoan sartzeko erabiltzen da. 

 

Jabetza partekatuko erregimenean sustatutako etxebizitzei dagokienez, 

Estatuaren fondoek eraikuntzaren kostuaren % 50 hartzen dute euren gain, eta 

gainerako % 50 bazkideek ordaintzen dute, baldintza bigun eta berezietan 

eskuratutako hipoteka-maileguen bidez. Oro har, mailegua amortizatzeko kuotak 

ez dira izaten biztanleen diru-sarreren % 25 baino handiagoak. 

 

Halako etxebizitzetan, bazkideek zenbateko osagarri bat ere ordaindu behar 

dute, etxebizitzak zaindu eta mantentzeko.  

 

e.-  Antolakuntza  

 

Etxebizitzetan bizi diren bazkideen ordezkariek osatzen duten Zuzendaritza 

Batzordeak kudeatzen du kooperatiba-sozietatea. Kooperatibaren kudeaketaren 

jarraipena egitea, mantentze-zerbitzuak ikuskatzea eta etxebizitzak kudeatzea 

dira beraren eginkizun nagusiak.  

 

Bestalde, laguntza-talde txiki bat dago, sozietateko gerenteak zuzenduta, 

etxebizitzen, alokairuen, etxezaintzaren, konponketa- eta mantentze-lanen eta 

higiezinen kudeaketa egiteko. 

 

Etxebizitza-kooperatibaren sozietateak afiliazio irekiaren printzipioa erabiltzen du 

sozietatearen zerbitzuak erabili nahi dituzten pertsona guztientzat. Bazkide 

berriak hartzeko, kooperatibak gara litzakeen etxebizitzen edo dagoeneko abian 

diren parkeetako etxebizitza libreen eskuragarritasuna hartzen da kontuan. 

Nolanahi ere, oso etxebizitza gutxi egoten da libre.  

 

Etxebizitza behar duten pertsona guztiak sar daitezke kooperatiba-sozietatean, 

baldin eta bazkide izateak dakartzan ardurak onartzeko eta betebeharrak 

betetzeko konpromisoa hartzen badute.  

 

Horretarako, antolakuntzan eta kooperatiban sartzeak dakartzan erantzukizunen 

inguruko informazio-programa bat jartzen dute hautagaien eskura. Bertan 

azaltzen zaie, besteak beste, nola antolatzen den kooperatiba, bai eta alokairuko 

edo jabetza partekatuko hitzarmenaren xehetasunak ere. Baldintza horiek 

betetzen dituzten pertsonak baino ez dituzte onartzen bazkide gisa.  
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Jabetza partekatuko etxebizitzaren kasuan, hipoteka-maileguaren hileroko 

zenbatekoa ordaintzeko diru-sarrera nahikoa duela egiaztatu behar du 

hautagaiak. Hautagaiek, bazkide bihurtu ahal izateko, etxebizitza-kooperatiban 

bizitzeko eta ez azpi-alokatzeko konpromisoa hartu behar dute. 

 

Alokairuko etxebizitzen kasuan, udalak bazkide izan nahi duten hautagaien 

etxebizitza-premia (edo etxea aldatzeko premia) aztertzen dute, itxaron-

zerrendan sartu aurretik.  

 

Diagnostiko horren arabera, eskatzaile bakoitzari lehentasun-maila bat esleitzen 

zaio, beraren premien arabera: familiaren tamaina, gaur egungo etxebizitzaren 

baldintzak eta tamaina, gizarte- eta osasun-egoera eta baliabide ekonomikoak. 

Onartu ondoren, bazkideek hilero eta garaiz ordaindu behar dute errenta, eta 

etxebizitza egoki zaindu eta mantendu behar dute.  
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3.5. Portugal: As Sete Bicas etxebizitza merkeen kooperatiba 

 

a.-  Testuingurua eta ezaugarritzea  

 

AS Sete Bicas kooperatiba funtzio anitzeko etxebizitza-kooperatiba da. 

Etxebizitza merkeak sustatzeaz gain, eraikuntzak erosi edo eraikitzen ditu eta 

gizarte-, kultura- eta aisialdi-zerbitzuen eskaintza zabala ere badu, bazkideen 

partaidetza aktiboa bultzatzeko asmoz. 

 

Erakunde horixe da Portugaleko kooperatiba-sektorearen bultzatzaile 

nagusietako bat, eta erreferentziako eginkizuna izan zuen Portugaleko 

Etxebizitza Kooperatiben Federazio Nazionalaren (FENACHE) sorreran. Gaur 

egun Portugaleko kooperatiba nagusia da. Lan-sisteman ISO 9001:2000 

egiaztagiria txertatu du, eta FENACHEk onarturiko Kalitateko Etxebizitza 

Kooperatiben Gutunean ezarritako konpromisoak errespetatzen ditu eskaintzen 

dituen zerbitzuetan. 

 

Hiri Birgaikuntzarako Etxebizitzen Institutuak (IHRU) kooperatibak sustatutako 5 

etxebizitza-unitate aitortu ditu kooperatibak sustatzeko sarietan.  

 

b.-  c.- Kooperatiba zifratan  

 

As Sete Bicas 1975ean sortu zuten 250 bazkidek, eta Matosinhosen (Oportoko 

barrutian) kokatu zuten helbide soziala. Gaur egun hainbat etxebizitza-unitate 

ditu Matisinhoseko, Oportoko, Gondomarreko, Peñafieleko eta Algarbeko 

kontzejuetan banatuta. 

 

Kooperatibak 2.504 bazkide, 22 etxebizitza-unitate eta 2.300 etxebizitza ditu 

guztira. 22 etxebizitza-unitateetan hainbat etxebizitza mota bereiz daitezke: 

apartamentuak eta 1 edo 3 gelatako familia bakarreko etxebizitzak ere badaude. 

Algarben kooperatibako bazkideek erabiltzeko udako apartamentuak ditu, bai 

eta Canto d'encanto hirugarren adineko arreta-zentroa ere. 

 

Sustatutako etxebizitzen prezioari dagokionez, apartamentuen prezioa 80.000-

120.000 euro bitartekoa da, etxebizitzetako gela-kopuruaren eta metro 

koadroen arabera. Familia bakarreko etxeen kasuan, 125.000 eta 160.000 euro 

bitarteko prezioa dute. 

 

2002az geroztik sustatutako etxebizitza-unitateetan eraikuntza-teknika iraunkor, 

ekologiko eta eraginkorrak erabili zituzten, bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko 

arkitektura berritzailea medio.  
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Etxebizitzen proiektuen diseinuan arreta berezia jartzen zaie barruko espazioen 

erabilera funtzional eta errazari, eta albait gehien egokitzen dira familien 

jardunetara. 

 

Eraikuntza-prozesua kanpoko kontrol teknikoaren pean egiten da eta, horri 

esker, hamar urtez eraikuntza-proiektuaren akatsen aurkako babesa eskaintzen 

duen aseguru-poliza bat eskaintzeko aukera dute (legez 5 urteko babesa 

ezartzen da). 

 
Ildo beretik, aparteko garrantzia aitortzen zaie berdeguneei eta eremu erkideei, 
biztanleen ongizatea eta hurbiltasun-sentsazioa areagotzeko. 
 
c.-  Finantzazio-eredua 

 

Kooperatiban sartzeko behar den diru-kopurua txikia da eta, beraz, ez dago 
bazterketarik bazkideen artean. Halatan, kooperatibako bazkide bihurtu nahi 
duten pertsonek 100 euro ordaindu behar dituzte hasieran, nahiz eta azken 
zenbatekoa handiagoa izan daitekeen, Kooperatibako Zuzendaritza Batzordearen 
arabera. 
 
Kooperatibako administrazio-gastuak Batzar Nagusiak erabakitako kuoten bidez 
estaltzen dira. Kuotez gain, beste ordainketa-mota batzuk ere zehatz daitezke. 
 
Etxebizitzaren salerosketa-kontratua etxebizitzen azken kostua ezagutzen 
denean sinatzen da, eta bazkide bakoitzari dagokion etxebizitza esleitzen zaio. 
 
Etxebizitzak ordaintzeko honako entregatze-plan hauek ezartzen zaizkie 
bazkideei: 
• Bazkidea onartzeko unean, kostuaren aurreikuspenaren % 5. 
• Beste % 5, hileroko iraunkor eta progresiboetan. 
• % 90 eskriturak sinatzeko unean, batez ere hipoteka-baliabideen bidez. 
 

Kooperatiba arduratzen da finantzazio-prozesua zuzentzeaz, etxebizitza erosteko 

notario-eskritura onartzen den unetik aurrera. Bazkide izanik, hainbat zerbitzu 

tekniko/administratibo eskuratzeko aukera dago (agiriak hartzea, inprimakiak 

betetzea, egiaztagiriak eta baimenak eskuratzea...).  

 

Kooperatibaren ezaugarri berezietako bat zera da: proiektu guztietan 

finantzazio-baldintza berezietarako hitzarmen-protokoloak ezartzen direla 

banku-erakundeekin, bazkideek soilik erabil ditzaten. Nolanahi ere, bazkide 

bakoitzak beste banku-erakunde batera jotzeko aukera izango du, eta 

kooperatibak etxebizitza erosteko prozesu osoan lagunduko dio. 
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Bazkideari etxebizitza berria ematen zaionean, haren kostu osoaren balioa 

hartzen da kontuan, honako kontzeptu hauek barnean hartuta:  

• Lurzoruaren eta azpiegituren kostua.  

• Etxebizitza-nukleo bakoitzari loturiko azterlanen, proiektuen eta bestelako 

zerbitzuen kostua. 

• Ekipamendu osagarriak eraikuntzetan edo urbanizazioetan txertatuta 

badaude, horiek eraikitzeko kostuak. 

• Obra egikaritzearen ondoriozko administrazio- eta finantza-gastuak. 

• Etxebizitzak emateko unera arteko lizentzien eta tasen gastuak.  

• Eraikuntza-fondoa. 

 

Sortutako soberakin likidoak fondo eta erreserbetara bideratzen dira: 

• Balizko galerak estaltzeko legezko erreserba.  

• Hezkuntza eta prestakuntza kooperatiborako erreserba.  

• Kooperatibaren jabetzak zaindu eta konpontzeko fondoa.  

• Eraikuntza-fondoa kooperatibaren gizarte-ekintza indartzeko eta lurzoru, 

etxebizitza edo gizarte-instalazioak erosteko edo eraikitzeko kostua 

finantzatzeko erabiltzen da.  

• Batzar nagusiak beste erreserba batzuk osatzea erabaki dezake. 

 

d.-  Antolakuntza  

 

Hiru dira kooperatibaren organo nagusiak:  

 

• Batzar Nagusia, kooperatibako bazkide guztiez osatua.  

• Kooperatibako Zuzendaritza. Zazpi bazkidek, presidenteak, 

presidenteordeak, kutxazainak eta lau idazkarik osatzen dute.  

• Kontseilu Fiskala Presidenteak, idazkariak eta kide batek osatzen dute, eta 

kooperatibako kontrol- eta fiskalizazio-organoa da. 

 

Jarduera nagusiaz era osagarrian, kooperatibak gizarte-ekintza esparruko beste 

jarduera batzuk ere sustatzen ditu. Adibidez, bazkideentzako kultura-, aisialdi 

eta kirol jarduerak ere egin ohi ditu, ekipamendu ugari dituzten aisialdirako 

kluben bidez (dantza-, antzerki eta kirol jarduerak, aire zabalean egiten diren 

ekitaldiak...).  

 

Ildo beretik, higiezinen jardueren eta jarduera osagarrien bidez, belaunaldi eta 

adin anitzetako premiei egokitutako zerbitzuak eskaintzeko ahalegina egin du 

kooperatibak. Adibidez, antolakuntzako esparru nagusietako bat haurrak 

zaintzeko eta hirugarren adineko pertsonei arreta eskaintzeko zerbitzuak dira. 

Lehen haurtzaindegia 1985ean sortu zen, 3 eta 6 urte bitarteko haurrei 

zerbitzua eskaintzeko. 1989an, berriz, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako 

haurtzaindegia sortu zen.  
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Pertsona helduei zuzendutako zerbitzuei dagokienez, 2008an, hirugarren 

adineko pertsonentzako etxebizitzez eta ekipamenduz osatutako eraikin bat 

eraikitzen hasi zen, kooperatibaren eta haurtzaro, zahartzaro eta gizarte-

ekintzako zentroaren arteko lankidetzaren ondorioz. Erresidentzia horrek 

pertsona autonomoen, erdi-menpekoen eta menpeko pertsonen premiei 

egokitutako 30 gela ditu. 

 

Beste aldetik, informazio-jarduera etengabea bermatzeko hainbat tresna garatu 

dira. Asmo horretarako, bazkide bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egin, 

etxebizitzen garapenari buruzko informazioa eta etxebizitza-kooperatibako 

programaren inguruko aholkularitza eskaini eta kooperatibako bazkideen 

gogobetetasuna neurtzeko jarduerak txertatzen dira argitalpen, aldizkari eta 

webgunearen bidez. 

 

Kooperatibak eskaintzen dituen zerbitzuak Kalitateko Etxebizitza Kooperatiben 

Gutunean ezarritako konpromisoekin bat datoz.  
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3.6. Suedia: HSB ÖSTERGÖTLAND etxebizitza-kooperatiba 

 

a.-  Testuingurua eta ezaugarritzea 

 

Suediako HSB Östergötland etxebizitza-kooperatiba 1933an eratu zen, eta gaur 

egun Suediako garrantzitsuena da. Abian jarri zenetik, kooperatiba horrek 

printzipio kooperatiboak txertatzeko lan egiten du, lankidetzaren eta 

antolakuntza-kulturaren oinarrizko balioen arabera.  

 

Urteak joan ahala, HSB Östergötland kooperatibak tamaina handia eskuratu du, 

dela bazkide-kopuruari dagokionez, dela lurralde-hedapenari dagokionez. 

Halatan, gaur egun Suediako etxebizitza-kooperatibarik handiena da. 

 

 

b.-  Kooperatiba zifratan 

 

Gaur egun, kooperatiba horrek 548.000 bazkide inguru ditu, Suedia osoan 

barreiatutako 3.900 kooperatibatan. Kooperatiba horiek HSBko 31ko eskualde 

elkartetan antolatzen dira. 

 

Kooperatibak sustatzen dituen etxebizitza motak errazago irudikatzeko, 

eraikitzen ari diren azken proiektuetako bat hartu dugu adibidetzat: 

Götegborgen eraikitzen ari diren 82 apartamentutako blokea.  

 

Proiektu hori hiriaren erdigunean dago, garraio publikoak ondo konektatutako 

ingurune batean. Leku modernoa da, ingurunea eta ingurumena zaintzen 

dituena, bizikletaz erraz ibiltzeko modukoa eta 40 garaje-leku ere badituena. 

 

Etxebizitzek eta apartamentuek terraza handiak dituzte, argiztapen egokia eta 

aireztapen naturala izateko leiho eta ate zabalak, eta leihoek beira bikoitza dute. 

Prezioak desberdinak dira etxebizitzaren tamainaren eta solairuaren arabera, 

eraikitako etxebizitza-ereduen planoetan ikus daitekeenez. 
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Azalera:  37m2 erabilgarri    Azalera: 66 m2 erabilgarri 

Prezioa:  1.015.000 SEK    Prezioa: 1.872.000 SEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalera: 75 m2 erabilgarri    Azalera: 93 m2 erabilgarri 

Prezioa:  2.492.000 SEK    Prezioa: 3.478.000 SEK 

 

1 SEK = 0,1099 € 

A MOTA 
B MOTA 

C MOTA D MOTA 
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Erantsitako planoetan ikus daitekeenez, etxebizitza-eskaintza zabala dago 

azalerari dagokionez nahiz azken prezioei dagokienez.  

 

Hartara, etxebizitza-eskaintza premia-profil anitzari zuzentzen zaio, logela 

bakarreko eta 37 metro koadro erabilgarriko apartamentuetatik 3 logelako eta 

93 metro koadroko etxebizitzetaraino. 

 

c.-  Finantzazio-eredua 

 

HSBko etxebizitza eskuratu nahi duen pertsonak bazkide bihurtu eta kuota 

ordaindu behar du. Kuota hori desberdina da eskualde bakoitzean; Götegborgen, 

adibidez, 525 SEK-eko (58 euro) kuota ordaindu behar da. Kooperatiba utziz 

gero, zenbateko hori itzuli egiten da. 

 

Kooperatibaren jabetza-ereduan, ekarpen hori egiten eta sozietateko bazkide 

bihurtzean etxebizitza zehatz bat erabiltzeko eskubidea baino ez da eskuratzen, 

baina bazkidea ez da inolaz izango etxebizitzaren jabea eta ez du izango 

partaidetza zuzenik beraren jabetzan. 

 

Bazkide-izaera familia barruan (senar-emazteak, bikotea, erregistratutako 

izatezko bikotea, gurasoak, seme-alabak, neba-arrebak, ilobak...) nahiz 

herentzia bidez eskualda daiteke. Halere adin nagusia izan beharra dago bazkide 

batek eskualdatu nahi dituen bazkide-aurrezkiak eskuratu ahal izateko. 

 

Behin bazkide bihurtuta, HSBko bazkideek hiru aurrezki-aukera dituzte 

kooperatibaren barruan: 

 

• HSB Bosparkonto: Sedbankeko (kontu korronteko) ohiko banku-kontu 

baten parekoa da. 

• Interes finkoko HSB kontua: aurrezki-gordailu baten parekoa da; 

bazkideak aurretiaz daki zer interes-tasa jasoko duen epemuga iritsi 

bitartean. Interes finkoko HSBko kontuan gutxienez 5.000 SEK (550 

euro) ingresatu behar dira.  

• Spax HSB Bospar: produktu egituratua da; zati bat interes-tasa 

finkokoa da eta, bestea, berriz, balio-merkatuen bilakaerari lotuta 

dago. 
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d.-  Antolakuntza 

 

Batzar Nagusia da kooperatibako ordezkaritza-organo gorena. Organo horrek 

bazkide kooperatibistez osaturiko Zuzendaritza Batzordean eskuordetzen du 

antolakuntzaren kudeaketa. 

 

Batzar Nagusiaren bidez, bazkideek kontrol demokratikoa erabili, eta euren 

iritziak bertan adierazteko eskubidea dute. Bazkideen partaidetza-maila, gutxi 

gorabehera, deituriko bazkide guztien % 60-65an egoten da. 

 

Erakundea kudeatzeko, hiru urteko plan estrategikoak zehazten dira. Horrela, 

HSB Östergötlandeko Zuzendaritzak bilera estrategiko bat egiten du urtean 

behin, eta hiru urterako helburuak finkatzen ditu. Gero, Batzar Nagusiak berretsi 

egin behar ditu.  

 

Plan horiekin batera, ebaluazio-prozesu etengabeak ezartzen dira. Urtero, 

zuzendaritzako kideek eskainitako zerbitzuen alderdi guztien eraginkortasuna 

ebaluatzen dute, instituzio horren jarduera hobetzeko asmoz. 

 

Kooperatiba-proiektua egoki garatzeko funtsezko elementutako bat kooperatiba-

politika sustatzeko barneko eta kanpoko lanari lotuta dago. Hori egiteko, 

kooperatibako arduradunek honako jarduera hauek egiten dituzte: 

• Bazkideak proiektuarekiko duten gogobetetasuna neurtzeko eta bazkide 

berriak hartzeko jarraipen etengabea egiten dute. 

• Bazkide izateak dakartzan abantailen inguruko komunikazio-lan bikaina 

egiten dute. Kooperatiban afiliatzea eta parte-hartzea bultzatzeko ekimenak 

kudeatzen dituzte, eta bazkideentzako abantaila ekonomikoak aurkitzen 

ahalegintzen dira. Halatan, proiektuak aldeko agerpen publiko etengabea 

izaten saiatzen dira.  Ildo beretik, aldian-aldian tokiko hedabideetan eta 

instituzioetan zabalduko den informazioa sortzen da. Beste kooperatiba 

batzuekin eta eskualdeko federazioarekin lankidetzan aritzen dira, 

proiektuak duen potentziala areago garatu eta beste kooperatiba batzuk 

sortzen laguntzeko.  

 

Azkenik, kooperatiba horiek garatzeko funtsezko elementuetako bat kooperatiba 

alorreko prestakuntza da. Horregatik, hautetsi berriei bereziki, eta bazkide 

guztiei oro har, antolakuntza-arauei (legeak, nazioarteko araudia, etab.) eta 

euren eskubide eta betebeharrei buruzko prestakuntza sakona eskaintzen zaie.  
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3.7.  Suitza: Wogeno Zurich, auzotarren erkidegoen etxebizitza-kooperatiba 

autokudeatua7 

 

a.-  Ezaugarritzea  

 

Wogeno Zurich etxebizitza-kooperatibaren helburu nagusia bazkideei alokairuko 

etxebizitzak eta bulegoak eskaintzea da, beti ere arkitektura aldetik ondo 

zainduta eta prezio onean. Hartara, diru-asmoko higiezinen merkatuaren 

ordezko aukera bihurtu eta espekulazioa saihesten laguntzen du. 

 

Erakundearen funtzionamenduan, ondasun higiezinak auzotar-komunitateei 

uzten zaizkie, beraiek ardura daitezen kudeatzeaz. Wogenok etxebizitza berriak 

eraikitzeaz gain, ondasun higiezinak erosteaz ere arduratzen da, espekulazioa 

saihesteko asmoz.  

 

b.-  Proiektua sortu zen testuingurua  

 

Etxebizitza-kooperatiba 80ko hamarkadan sortu zen, pertsona talde batek garai 

horretan Suitzan gertatzen ari zen higiezinen espekulazioaren kontra aritzeko 

erabaki hartu zuelako. Auto-kudeatutako etxebizitza-eredu baten aldeko apustua 

egin dute; bizilagunei konpromiso handia eskatzen zaien arren, etxebizitza 

eskuratzeko aukera ere eskaintzen zaie. 1981ean etxebizitza-kooperatiba eratu 

zuten.  

 

Wogeno Zurich eratu ondoren, Suitzako beste eskualde eta kantoi batzuetan ere 

Wogeno kooperatiba gehiago sortu zituzten, eta 1994an Suitzako Wogeno 

Federazioan bildu ziren. 

 

Gaur egun Suitza frantziarreko eta alemaniarreko 14 kooperatiba daude Wogeno 

Federazioan. Gainera, Alemanian ere sortu da Wogeno bat (Wogeno München).  

 

 

c.-  Kooperatiba zifratan 

 

Gaur egun kooperatibak 60 eraikinetan banatutako eta 37 auzokide-

komunitatetan bildutako 373 etxebizitza ditu guztira.  

 

Etxebizitza horietaz gain, 2.530 m2-ko bulego- eta industria-eremuak, 8 areto 

erkide eta 2 haurtzaindegi ere baditu. 1.130 bazkide dira guztira. 

 

                                                           
7 Wohngenossenschaft selbstverwalteter Hausgemainschaften GG 
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Etxebizitza- eta bulego-kooperatibetatik gehienak Zurichen daude. Gainerakoak, 

berriz, Zuricheko kantoian daude. Etxebizitza txikiak nahiz familia askotako 

etxebizitzak biltzen dituzte; alabaina, kooperatibak ez du familia bakarreko 

etxebizitzarik.  

 

Etxebizitza gehienek (guztizkoaren % 60) 4 gela baino gutxiago dituzte (% 28k 

baino ez dituzte lau gela), eta % 12k 5 gela edo gehiago dituzte.  

 

Etxebizitza bakoitzean gutxienez egon beharreko biztanle-kopurua gela eta 

metro erabilgarrien araberakoa izaten da. Adibidez, pertsona bakar bat ezin da 

bizi 3 gelatako etxebizitza batean. Azalerako metro koadro bakoitzeko, 

okupazio-tasa zehatz bat ezartzen da:  

• 70 m2-raino, pertsona bat.  

• 71-95 m2, bi pertsona.  

• 96-130 m2, hiru pertsona.  

• 131 m2-tik aurrera, lau pertsona. 

 

 

d.-  Finantzazio-eredua 

 

Bazkide bihurtu nahi duten pertsonek 3.000 franko suitzarreko balioa (2.500 

euro) duten akzioak erosi behar dituzte. Zenbateko horrek ez du interesik eta 

kooperatiba utzitakoan itzultzen da. 

 

Etxebizitza eskuratu ondoren, hasierako zenbateko bat ordaindu behar da, 

etxebizitzaren tamainaren eta kokalekuaren arabera. Kopuru hori, gutxi 

gorabehera, etxebizitza eraikitzeko prezioaren % 6- 10 bitartekoa izaten da. 

 

Eraikitako etxebizitza eraikitzeko kostua 15.000-25.000 franko suitzar izaten da 

(12.500 - 20.830 euro). Norbaitek diru nahikorik ez badauka, mailegua eska 

dezake. 

 

Bazkideek Wogenoren aurrezki-kutxan dirua sartzeko aukera dute; batetik, 

Wogenoren helburuei laguntzen diete eta, bestetik, interes-tasa eta baldintza 

egokiak izaten dituzte. Fondo horiek higiezin berriak finantzatzeko edo 

eraikuntzen hipotekak eta kredituak ordaintzeko erabiltzen dira. 

 

Etxebizitza-kooperatibak hainbat bide ditu fondoak eskuratzeko:  

• akzioak.  

• maileguak eta hipotekak.  

• kooperatibako bazkideek egindako ekarpen solidarioak.  

• aurrezki-kutxa propioa.  

• helburu zehatz baterako dohaintzak eta laguntzak, eta enpresa-ekarpen 

eta diru-laguntza batzuk. 
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Kooperatibako etxebizitzak alokatzeagatiko errentaren zenbatekoa alokairu 

libreko etxebizitzena baino nabarmen txikiagoa izaten da. Errentaren zenbatekoa 

kalkulatzeko, eraikin bakoitzaren kostua hartzen da oinarri (etxea erostearen, 

birgaitzearen edota eraikitzearen prezioa), eta honako kontzeptu hauek hartzen 

ditu barruan:  

 

a.-  Mailegua itzultzeko zenbatekoa eta fondoa mantentzeko ekarpena. 

b.-  Ordainsari administratiboen zenbatekoa. 

c.-  Elkartasun-fondorako ekarpena; fondo hori finantza-egoera ahulenean 

dauden bazkideei laguntzeko erabiltzen da.  

 

e.-  Antolakuntza  

 

Kooperatibaren antolakuntza-egitura aztertuz gero, honako organo hauek bereiz 

daitezke:  

• Batzar Nagusia, kooperatibako bazkide guztiez osatua.  

• Zuzendaritza Batzordea, gutxienez kooperatibako 5 bazkide biltzen 

dituena.  

• Negozioa berrikusteko batzordea, gutxienez kooperatibako 3 bazkide 

biltzen dituena. 

 

Etxebizitzetako bizilagunak auzokide-elkartean biltzen dira, eta beraiek 

arduratzen dira euren eraikina kudeatzeaz. Elkarteak eta kooperatibak 

hitzarmena sinatzen dute, bizilagunei etxebizitza okupatzeko eskubidea 

aitortzeko. 

 

Kooperatibako bazkideek hitzarmen hori betetzeko eta etxebizitzak kudeatzeko 

eta mantentzeko ardura bereganatzen dute. Aldian-aldian egiten diren bileretan 

hainbat gai jorratzen dira: aurrekontua, instalazioen mantentzea, edota eremu 

erkideen erabilera (lorategiak, terraza, aretoak eta beste). 

 

Etxebizitzak edo lokal komertzialak libre gelditzen direnean, kooperatibako 

bazkideei dei egiten zaie, posta arruntaren edo elektronikoaren bidez. Gutxienez 

hiru hilabetez bazkide direnak baino ezin dira aurkeztu.  

 

Oso gutxitan onartzen dira kooperatibako bazkide ez diren pertsonen 

hautagaitzak. Adibidez, etxebizitza edo lokal hori bereganatzeko kooperatibako 

bazkide bakar bat ere aurkeztu ez bada, bazkide ez den pertsonaren bat onar 

liteke.  

 



 

93 

Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan, Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia-San Sebastián, 1 – Tel. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

Etxebizitza esleitzeko, auzokide-elkartea eta kooperatibako Zuzendaritza 

Batzordea adostasunera iristen dira, honako irizpide hauek kontuan hartuta: 

zenbat denboraz den bazkide, etxebizitza aldatzeko premia, pertsona horren 

finantza-baldintzak, zenbat pertsona diren eta auzokide-elkartean integratzeko 

gaitasuna.   

 

Etxebizitza-kooperatibaren oinarrizko beste irizpideetako bat espekulazioa 

saihesteko ondasun higiezinak erostea da. Asmo hori burutzeko, kanporatzear 

dauden bizilagunengana zuzentzen da, etxebizitza saldu nahi duten jabearen eta 

euren arteko bitartekari lana egiteko asmoz. Wogenok etxebizitza erosteko 

eskaintza ekonomikoa egiten dio jabeari, eta bizilagunei kooperatibako bazkide 

bihurtzeko aukera eskaintzen die.  

 

Beste erabilera batzuetarako erabil daitezkeen bulegoak eta industria-eremuak 

erosteko eskaintzak ere egiten ditu. Izan ere, kooperatibaren kapital handiari eta 

bankuekin dituen harreman onei esker, merkataritza-negoziazio bizkorra egiteko 

aukera du. 
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4. LABURPENA ETA ONDORIOAK 

 

4.1. EBren etxebizitza-politika 

 

EBk ez dauka zuzeneko eskuduntzarik etxebizitza-politikan, baina EBren geroz eta 

estrategia eta araudi gehiago (eta garrantzia handiagokoak) ari dira zuzenean eragiten 

Espainiako estatuko etxebizitza-politiketan. 

 

Txosten honetan dituzue eremu horietako batzuk, non Europako etxebizitza-estrategiak 

eta –araudiak gero eta eragin handiagoa ari diren izaten. Azpimarratzekoak dira azken 

bi urteotan bi alor hauetan emandako aurrerapausoak: etxebizitza-bazterketaren 

aurkako politikak eta programak, eta energia- eta ingurumen-alorretako araudiak eta 

irizpideak.  

 

Lisboako estrategia deritzona abiarazi zenetik, bazterketaren gaiaren inguruan eratu da 

Europako politiken diseinua eta aplikazioa, eta zuzenean eragin die hiri-garapeneko 

europar ekimenei. Erabakigarria da, ekimen horietan, Europako Gizarte Funtsaren 

garrantzia.  

 

2009tik aurrera, gizarteko talderik behartsuenek etxebizitza duina izan dezaten neurriak 

eta estrategiak sustatzea da Europako politika horien eginkizun nagusia, baita 

bazterketa-arrisku larriena duten auzoetan gizarte- eta hirigintza-garapena bultzatzea 

ere. 

 

Energiaren alorrean, azken hamarkada honetan plazaratutako zenbait direktibak estu 

uztartu dituzte energia-eraginkortasunaren eta kutsaduraren alorreko estandarrak eta 

eskakizunak bete beharra eta EBko kide diren estatuetako etxebizitza- eta eraikuntza-

politikak. 

 

2007-2013 programazio-aldian, EBren hiri-garapenaren aldeko jarreraren jarraipena 

ekarri dute zenbait ekimenek (URBACT, besteak beste), baita lehenagoko beste ekimen 

arrakastatsu batzuek (URBAN...) sortutako ikaskuntzak eta ezagutzak sendotzea ere. 

Biziki garrantzizkoa izan zen azkena aipatu dugun ekimen hori tokiko proiektu 

berritzaileen sustapenerako, eta, besteak beste, hiri-garapeneko estrategia integralak 

bultzatu zituen EBko hiri eta auzo askotan.  

 

Gaur egun, gero eta nabarmenago ari dira sartzen Europako Agendan etxebizitza-

politikarekin lotutako programak, batez ere hirien garapenari dagozkionak. 2014-2020 

programazio-aldi berrirako, berriz, hiri-garapeneko politikak eta programak gauzatzeko 

Europako hiriak zuzeneko eragile garrantzitsuak izatea aurreikusten da.  
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Programazio-aldi berrian hiriek Egitura Funtsak zuzenean eskuratzeko aukera izatea da 

asmoa. Horretarako, zenbait tresna sortu dira —besteak beste, Lurraldeko Inbertsio 

Integratua (LII)— eta zenbait estrategia integral malgu, eta EBko zenbait programa eta 

funtsetako baliabideak konbinatzeko aukera emango dute. 
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4.2.  Etxebizitzaren eskuragarritasuna eta erabilera Europako herrialdeetan 

 

Europako etxebizitza-politiketan alderdi sozialak duen garrantzia gero eta handiagoari 

jarraikiz, Europako herrialdeetan etxebizitza eskuratzeko dauden baldintzei buruzkoak 

dira Eurostatek argitaratutako azken estatistikak. 

 

Bigarren atalean aztertutako informazioak erakusten duenez, alde handiak daude 

Europako herrialde batzuetatik besteetara herritarren etxebizitza eskuratzeko aukerari 

eta etxebizitzaren kalitateari dagokienez. 

 

Aztertutako herrialdea zein den, alde handia dago alokairuko eta jabetzako etxebizitza-

kopuruen artean. Herrialde horietako batzuetan, nabarmena da jabetzako etxebizitzaren 

nagusitasuna, eta ia herritar guztiei (% 90etik gora) eragiten die Errumanian, Lituanian 

eta Kroazian.  

 

Aldiz, Europako beste herrialde batzuetan, askoz ere handiagoa da alokairuko etxeen 

kopurua, eta herritarren % 40tik gora bizi da alokairuko etxeetan Suitzan, Alemanian 

eta Austrian.. 

 

Azterketako emaitzek, bestalde, Europako etxebizitzaren alorreko gabeziak eta 

hutsuneak ere erakusten dituzte. Bi adierazle erabili dira, batik bat, horretarako: etxe 

batean bizi direnen pilaketa-tasa, batetik, eta etxebizitzen ekipamendu-gabezia larrien 

tasa, bestetik.  

 

Herrialde batzuetan (Errumanian, Letonia, Bulgarian eta Hungarian, besteak beste), oso 

txarra da egoera, beste batzuekin alderatuta, herritarren pilaketa-tasari dagokionez; 

halaber, aztertutako herrialdeetatik, horiek dituzte daturik okerrenak etxebizitza-

parkearen gabezia larriei dagokienez. 

 

Aitzitik, beste herrialde batzuetan (Zipre, Malta, Herbehereak, Irlanda, Espainia...) 

eragin askoz txikiagoa dute horrelako arazoek, eta populazioaren portzentaje oso txikia 

(% 5-10etik behekoa) bizi da pilatuta edo gabezia larriak dituzten etxeetan. 
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4.3. Kooperatibismoa etxebizitzaren alorrean 

 

Aztertu ditugun herrialde guztietan kooperatibismo-printzipio berak aplikatzen diren 

arren etxebizitza-kooperatiben eraketan eta arauketan, Europako herrialde bakoitzeko 

kooperatibismo-ereduaren garapen instituzionalak ezaugarri bereziak ditu. 

Desberdintasun horrek zaildu egiten du ereduen azterketa konparatua.  

 

Europako zazpi herrialde (Alemania, Danimarka, Espainia, Irlanda, Portugal, Suedia eta 

Suitza) aztertu ditu txostenak, eta herrialde horietako bakoitzeko zenbait kooperatiba-

eredu jorratu, etxebizitzaren alorreko jarduera kooperatibo egoki gisara. 

 

Azterketak erakusten digunez, ez dago, Europan, etxebizitza-kooperatibaren definizio 

homogeneorik. Herrialde bakoitzeko zenbait erakunde eta enpresa sailkatzen dira 

kontzeptu horren arabera.  

 

Nolanahi dela ere, aniztasun horretatik landa, etxebizitza-kooperatiben bi tipologia 

nagusi atzeman dira Europako estatuetan, etxebizitzak eraiki ostean haien jabetza nori 

dagokion (elkarte kooperatiboari edo jabe indibidualari) irizpide hartuta. Bereizketa 

horri esker, herrialde bakoitzean atzemandako ereduak aztertzeko moduan gara. 

 

Jabetzarekin lotutakoa dugu tipologietako bat, non etxebizitza-kooperatiben eginkizun 

ia bakarra etxeak eraikitzea den: jarduera kooperatiboak eraikina amaitu arte bakarrik 

irauten du, eta, ondoren, bazkideen esku jartzen da jabetza. Gero, desegin egiten dira, 

formalki, kooperatiba horiek, edo, bestela, garrantzi txikiko eginkizunak berenganatzen 

dituzte (eraikinetako elementu komunen eta urbanizazioen kudeaketa). Aztertutako 

herrialdeetatik, Espainian eta Portugalen ikusten da garbien kooperatiba-mota horren 

nagusitasuna. 

 

Erabilera-garapena da beste tipologia nagusia. Modalitate eta deitura bereziak ditu 

herrialde bakoitzean, eta barne hartzen ditu eraiki ondoren etxebizitzen jabetzari eusten 

dioten kooperatibak. Hortaz, haren bazkideek etxeen usufruktua besterik ez dute. 

Ikuspegi kooperatibistatik, tipologia hau da garrantzizkoena, besteek baino trinkoago 

aplikatzen baititu kooperatibismoaren printzipioak. 

 

Kooperatibismo-tradizio luzeko herrialdetan (Suedia, Danimarka, Alemania...) garatu 

da, bereziki, bigarren tipologia hori. Herrialde horietan, etxebizitza-parke osoaren 

portzentaje aipagarri bat daukate etxebizitza-kooperatibek. 

 

Danimarkan, adibidez, 125.000 etxebizitza kudeatzen ditu andel ereduak, eta batez ere 

hiri handietan du garrantzia tipologia horrek. Eskandinaviako gainerako herrialdeetara 

hedatu zen eredu hori, eta Europako hegoaldeko zenbait herrialdeetan ere ari dira 

aztertzen hura garatzea. 
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Alemanian, garrantzi erlatibo handia dute etxebizitza-kooperatibek eraikitako 

etxebizitza-parke osoarekiko. Herrialde horretan, erabilera-lagapenaren eredua da 

nagusi, eta bost bat milioi herritar bizi dira etxebizitza-kooperatibetan, hau da, 

Alemaniako populazioaren % 6 inguru. 

 

Suedian ere garrantzi handia du kooperatibismoak, ikuspegi kuantitatibotik ez ezik 

kualitatibotik ere, eta aitzindari da herrialde hori diseinu- eta eraikuntza-teknika 

berritzaileetan. Suediako Kooperatiba Federazio Nazionalak (HSB) 400.000 bat etxe 

kudeatzen ditu, eta horietarik gehienak (310.000) erabilera-lagapenaren eredukoak 

dira, non egoiliarrak maizterrak diren eta jabetza kooperatibari dagokion.  

 
Erabilera-lagapeneko eta jabetzako kooperatiben arteko erdibideko gisara edo, jabetza 

partekatua ari dira ezartzen Irlandan. Interesgarria da eredu hori etxearen jabe izan 

nahi duten baina behar adina baliabide ez duten taldeentzat. Sistema horren bidez, 

bazkideak (partikular gisara) eta kooperatibak (kolektibo gisara) dira etxebizitzen 

titulartasunaren jabe (% 50 bakoitzak), eta, bankuekin lehentasunezko baldintzetan 

negoziatutako hipoteken bidez, bazkide bakoitzaren % 50aren finantziazioa 

ahalbidetzen du. 

 
Hirugarren atalean deskribatutako beste kasu batzuetan, berriz, etxebizitzaren erabilera 

da irizpide nagusia, hots, nori uzten zaion etxebizitza. Kooperatiba batzuk, adibidez, 

bereziki saiatzen dira etxe bat eskuratzeko zailtasunak dituzten gazteen premiak 

asetzen, edo egokitutako eta irisgarritasun hobeko etxe bat behar duen adineko 

jendearen beharrei erantzuten. 

 

Aipatu dugun Espainiako kasuan (Murtziako etxebizitza-kooperatiba), adibidez, 

kooperatibak sustatu eta kudeatzen dituen etxebizitzak gazte-talde batek bultzatuak 

dira, arazoak baitzituzten eskualde hartan eurei egokitutako  salmenta libreko 

etxebizitzak eskuratzeko. Gaur egun, etxebizitza asko eraiki dira proiektu horri esker, 

eta 1.300 bazkide kooperatibistatik gora ditu.  
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URBACT II: HIRUGARREN LIZITAZIOAN ONARTUTAKO 

PROIEKTUAK. 2012KO APIRILA 
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4D CITIES 
• Proiektu-gidaria: Igualda (ES) 
• Harremanetarako: Macarulla Sanz Enric enric.macarulla@gmail.com 
• Bazkideak: Tartu (EE), Novara (IT), Plunge (LT), Leeds (UK) 
• Jorratutako gaia: osasunaren berrikuntzan txertatutako politiken sustapena, 

tokiko ekonomiaren garapenaren bultzagile bihur daitezen 
CityLogo 

• Proiektu-gidaria:  Utrecht (NL) 
• Harremanetarako: Haye Folkertsama h.folkertsma@utrecht.nl 
• Bazkideak: Coimbra (PT), Zaragoza (ES), Genoa (IT), Krakow (PL) 
• Jorratutako gaia: hiriaren irudia, eta krisi ekonomikoaren ostean hirien posizioa 

hobetzeko marketina 
CreativeSpin 

• Proiektu-gidaria: Birmingham (UK) 
• Harremanetarako: Suresh Patel suresh.patel@birmingham.gov.uk 
• Bazkideak: Mons (BE), Sevilla (ES), Rotterdam (NL), Wroclaw (PL) 
• Jorratutako gaia: Kultura eta Sormen Industriak (KSI) beste sektore batzuekin 

uztartzea, zeharkako ondorioak eragin eta garapen sozioekonomiko jasangarri 
eta integratu bat bermatzeko 

CSI Europe 
• Proiektu-gidaria: AGMA Manchester (UK) 
• Harremanetarako: Paul Evans Paul.evans@neweconomymanchester.com 
• Bazkideak: Ancona (IT), Porto (PT), Poznan (PL), Haga (NL) 
• Jorratutako gaia: finantza-tresnen eginkizuna hiri-garapenean. Jessica Urban 

Development Fund (UDF)  
DID-RFSC 

• Proiektu-gidaria: Umea (SE) 
• Harremanetarako: Albert Edman albert.edman@umea.se 
• Bazkideak: Agglomeration of La Rochelle (FR), Agglomeration of Grand Nancy 

(FR), Zalau (RO), Hradec Kralove (CZ) 
• Jorratutako gaia: hiri jasangarrientzako erreferentzia-esparrua – Tokiko plan 

estrategikoen jarraipena, interesdunak eta herritarrak ikuspegi integratu eta 
jasangarri batean biltzeko 

E4C 
• Proiektu-gidaria: Consortium Red Local (ES) 
• Harremanetarako: Ana Rodriguez arodriguezl@ayto-torrejon.es 
• Bazkideak: Agueda (PT), Ghent (BE), Sunderland (UK), Patras (EL) 
• Jorratutako gaia: e-gaitasunak hiri berritzaileentzat, hiri-estrategia bateratuak 

(politikoak eta praktikoak) elkarrekin zehaztuz 
ENTER.HUB 

• Proiektu-gidaria: Reggio Emilia (IT) 
• Harremanetarako: David Zilioli David.zilioli@municipio.re.it 
• Bazkideak: Ulm (DE), Ciudad Real (ES), Craiova (RO), Agglomeration of Creil 

(FR) 
• Jorratutako gaia: tamaina ertaineko hirietako tren-lotuneak eta interfaze 

multimodalak, eskualde mailako garrantzia dutenak, hiri-garapen integratuaren 
eta eraberritze ekonomiko, sozial eta kulturalaren bultzatzaile 
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EUnivercities 
• Proiektu-gidaria: Delft (NL) 
• Harremanetarako: Patrick Van Geel pvgeel@delft.nl 
• Bazkideak: Varna (BG), Aachen (DE), Aalborg (DK), Lublin (PL) 
• Jorratutako gaia: hirien eta unibertsitateen artean sortzen diren sozietate 

berriak arakatzen, ikuspegi estrategikoagoa eta elkarlan eraginkorragoa izateko 
INNOVA 

• Proiektu-gidaria: Tomares (ES) 
• Harremanetarako: Alfonso Barrios Cardona abarrios@tomares.es 
• Bazkideak: Santa Cruz (ES), Viborg (DK), Monza (IT), Molfetta (IT) 
• Jorratutako gaia: berrikuntzan eta ezagutzan oinarritutako negozio 

jasangarriaren hazkuntza, berrikuntza-enpresen guneak sortuz eta 
partaidetzazko gobernantzaren eta erantzukizun sozialeko ereduen bitartez 

JOBTOWN 
• Proiektu-gidaria: Cesena (IT) 
• Harremanetarako: Roberto Branchetti branchetti_r@comune.cesena.fc.it 
• Bazkideak: Latsia (CY), Moshato Tavros (EL), Gondomar (PT), Thurrock (UK) 
• Jorratutako gaia: gazteentzat enplegua sustatzeko tokiko elkarteak 

My Generation at Work 
• Proiektu-gidaria: Rotterdam (NL) 
• Harremanetarako: Cleo Pouw cc.pouw@rotterdam.nl 
• Bazkideak: Antwerp (BE), Riga (LV), Gdansk (PL), Glasgow (UK) 
• Jorratutako gaia: gazteentzako enplegu-sorrera sustatzea egungo lan-merkatu 

aldakorrean, gaitasunak eta jarrera ekintzaileak hobetsiz 
PESL 

• Proiektu-gidaria: Nantes (FR) 
• Harremanetarako: Benoit Cuvelier benoit.cuvelier@nantesmetropole.fr 
• Bazkideak: Antwerp (BE), Sofia (BG), Gijon (ES),Stockholm (SE) 
• Jorratutako gaia: tokiko agintarien egitekoa aldez aurretiko eskola-uztearen 

prebentzioaren inguruko gurasoen partaidetzan 
RE-Block 

• Proiektu-gidaria: Budapest XVIII District (HU) 
• Harremanetarako: István HUNYADI hunyadi@bp18.hu 
• Bazkideak: Gelsenkirchen (DE), Komotini (EL), Malaga (ES), Iasi (RO) 
• Jorratutako gaia: hiri jasangarriak lortzea, gizarte-kohesioaren, berdeguneen 

eta pobreziaren murrizketaren bidez 
SMART CITIES 

• Proiektu-gidaria: Coimbra (PT) 
• Harremanetarako: Fernando Zeferino zeferino@cm-coimbra.pt 
• Bazkideak: Santurtzi (ES), Gualdo tadino (IT), Gdynia (PL), Mizil (RO) 
• Jorratutako gaia: herritarren berrikuntza hiri adimendunetan – Zerbitzu 

publikoen hobekuntza, berrikuntza-prozesu ireki baten bidez 
Sustainable food for urban communities 

• Proiektu-gidaria: Brussels Capital (BE) 
• Harremanetarako: Stephanie Mantell smn@ibgebim.be 
• Bazkideak: Athens (EL), Messina (IT), Amersfoort (NL), Bristol (UK) 
• Jorratutako gaia: elikagaien ekoizpen jasangarriagoa eta txikizkakoa lortzeko 

ekimen berritzaileak, eta kontsumoa hiri-komunitateetan 
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URBACT Markets 
• Proiektu-gidaria: Bartzelona (ES) 
• Harremanetarako: Núria Costa Galobart ncosta@mercatsbcn.cat 
• Bazkideak: Turin  (IT), Suceava (RO), Plovdiv (BG), Westminster (UK) 
• Jorratutako gaia: tokiko merkatuak, tokiko ekonomiaren garapenaren eta 

eraberritzearen bultzatzaile, jasangarritasunaren eta tokiko azoka 
arrakastatsuen arteko loturak aztertuz 

USE ACT 
• Proiektu-gidaria: Napoles (IT) 
• Harremanetarako: Gaetano Mollura gaetano.mollura@comune.napoli.it 
• Bazkideak: Atenas  (EL), Barakaldo (ES), Dublin (IE), Baia Mare Metropolitan 

Assoc (RO) 
• Jorratutako gaia: lehendik dauden lekuetan, herritarrak eta enpresak bizitzen 

edo lanean jartzeko aukerak sustatzea, hartara lurzoru-kontsumoa saihesteko, 
planifikazio-ikuspegi berrien eta lankidetza-irizpideen bitartez 

USER 
• Proiektu-gidaria: Agglomeration Grenoble Alpes Metropole (FR) 
• Harremanetarako: Guillaume Tournaire guillaume.tournaire@lametro.fr 
• Bazkideak: Barakaldo (ES), Malaga (ES), Pescara (IT), Lublin (PL) 
• Jorratutako gaia: hirien eraberritze jasangarria eta eraginkorra lortzeko prozesu 

eta aliantza berriak, herritarren eta landa-langileen ohituren ezagutza txertatuz 
WOOD FOOTPRINT 

• Proiektu-gidaria: Paços de Ferreira (PT) 
• Harremanetarako: Duarte Pedro Álvares mail@mentortec.eu 
• Bazkideak: Larissa (EL), Yecla (ES), Sternatia (IT), Wycombe (UK) 
• Jorratutako gaia: tokiko ekonomiaren garapena sustatzea, zurgintzaren eta 

altzarigintzaren sektorearen eraldaketagatik erabiltzeari utzitako industrialdeak, 
eraikinak edo eremuak berriro erabiliz 
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II. ERANSKINA 
NAZIO BAKOITZEKO KOOPERATIBISMO-ALORREKO POLITIKEI 

BURUZKO INFORMAZIO-ITURRIAK 
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ALEMANIA 

• Amaryllis Eg-eko webgune korporatiboa 

• ICA Housing Best Practiceko kasu-azterketa 

• Ideia-proiektuei eta etorkizunerako ekimenei buruzko artikulua (Ideen 

Initiative Zukunft)  

• Komunitatean bizitzeko modu berriei buruzko txostena. Ipar Renaniako 

Eraikuntza eta Garraio Ministerioa 

• Ludwig Frank-eko webgune korporatiboa 

• “Neckarstadt – Ost Topagunea” elkarteko webgunea 

• ICA Housing Best Practice-ko kasu-azterketa 

• Jarduera egokia GdW – Wohn eG-eko webgunean  

• Garraio, Eraikuntza eta Hiri Garapeneko Ministerio Federaleko Gizarte Hiria 

Programako jarduera egokien adibidea  

• Munduko Habitat Sariak (World hábitat Awards) 

 

DANIMARKA 

• Andel: El model escandinau d’accés a l’habitatge (Eskandinaviako 

etxebizitzaren eskuragarritasun-eredua . Raül Turmo. 2004ko otsaila. 

• Raquel Rodríguez Alonsos, 2010. La política de vivienda en España en el 

contexto Europeo. Deudas y retos (Espainiako etxebizitza-politika, Europako 

testuinguruan. Zorrak eta desafioak).  

• Miguel Ángel Albors Sorolla. Estudio del modelo andel de cooperativas de 

viviendas en cesión de uso y la posibilidad de su introducción en España 

(Erabilera-lagapeneko kooperatiben andel ereduaren azterketa eta Espainian 

erabiltzeko aukera). 
• AAB kooperatibako webgunea. www.aab.dk 
 

 

ESPAINIA 

• http://www.jovenfutura.es/_show.php proiektuko webgunea 

• http://www.jovenfutura.org/ auzo-elkarteko webgunea 

• http://jovenfutura.crearforo.com/general-sobre-joven-futura-com2.html 

bazkideen eta hautagaien foroa 

• Iritzi-artikuluak 

� http://www.laverdad.es/murcia/v/20111210/murcia/joven-futura-

busca-jovenes-20111210.html 

� http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2012/01/15/arranca-joven-

futura-20/378298.html 

 

IRLANDA 

• Newton etxebizitza-kooperatibari buruzko informazioa 

• Newton etxebizitza-kooperatibaren egitura 

• Etxebizitza-kooperatiben Elkarte Nazionala (NABCo) 

• ICA Housing Best Practice-ko kasu-azterketa 
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PORTUGAL 

• C.H.E. As Sete Bicas-eko webgune korporatiboa 

• ICA Housing Best Practice-eko kasu-azterketa 

 

SUEDIA 

• Suediako Kooperatiben Federazio Nazionala, HSB. www.hsb.se 

• Riksbyggen, eraikuntza-sektoreko sindikatuen kooperatiba-elkartea. 

www.riksbyggen.se 

• Europako etxebizitza-kooperatibismoari buruzko mintegia. Bartzelona 1988. 

• Miguel Ángel Albors Sorolla. Estudio del modelo andel de cooperativas de 

viviendas en cesión de uso y la posibilidad de su introducción en España 

(Erabilera-lagapeneko kooperatiben andel ereduaren azterketa eta Espainian 

erabiltzeko aukera). 

• Nazioarteko Kooperatiba Aliantza www.ica.coop/al-housing 

• Östergötland elkartearen webgunea www.hsb.se/ostergotland 

 

SUITZA 

• Wogeno Zurich-eko webgune korporatiboa 

• Wogeno Suiza-ko webgune korporatiboa 

• ICA Housing Best Practice-eko kasu-azterketa 

 
 


