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1. SARRERA 

 Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak egindako bi azterlanen emaitza 
esanguratsuenen eta ondorio nagusien laburpen bat biltzen da dokumentu honetan: Espainiako 
Etxebizitza Sozialaren eskariari buruzko Azterlana eta Etxebizitza Sozial berrien Sustapenerako 
Lurzoru Erabilgarriari buruzko Azterlana. 

 Lehenengoak, hau da, Espainiako Etxebizitza Sozialaren Eskariari buruzko Azterlanak, ahalegin 
handi baten emaitzak biltzen ditu, etxebizitza-premien inguruan biztanleria espainolaren egoerari 
buruzko jakintza zabaltzeko eta, bereziki, hurrengo 2009-2012 aldiko Etxebizitza Planaren 
eremuan Espainian etxebizitza publikoari buruzko politiketan artatuak izateko premia duten 
pertsonen kopurua zein izan daitekeen zehaztasun handiagoarekin jakiteko. 

 Osagarria gisa, Etxebizitza Sozial Berrien Sustapenerako Lurzoru Erabilgarriari buruzko 
Azterlanak askotan adierazten den baina oso gutxitan aztertzen den gai bati buruzko zehaztasun 
gehiago eman nahi ditu, hau da, Espainian etxebizitza babestuak eraikitzeko erabilgarri dagoen 
lurzoruari buruz. Aurrekoaren moduan, azterlan honek zehazki hurrengo Etxebizitza Planean 
(2009-2012 aldian) etxebizitza babestuak eraikitzeko lurzoru-erabilgarritasuna aztertzen du. 

 Espainiako udalerrien eta eskualdeen errealitatean eta, bereziki, probintzia-hiriburuetan eta 
udalerri handienetan oinarritutako ikuspegiari jarraiki landu dira bi azterlanak, hain zuzen ere 
biztanle gehienak eta Espainiako etxebizitza sozialen premia handienak lurralde horietan biltzen 
direlako. 

 Horrela, Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak ahalegin honetan egindako lana 
eskertu nahi dio Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Sustatzaile Publikoen Espainiako Elkarteari 
(AVS), azterlanaren helburuak bere kideen artean zabaldu izanagatik, eta, era berean, azterlan 
honetan parte hartu duten Udaletako, gobernu autonomikoetako eta udal- eta eskualde-arloko 
enpresa publikoetako etxebizitza-arduradunei ere eskerrak eman nahi dizkie. 

 Baterako ahalegin horren bitartez lortutako emaitzek lagundu egin dute etxebizitza sozialaren 
benetako eskariari buruz eta Espainian etxebizitza babestuak eraikitzeko lurzoruaren baliabide 
fisikoaren inguruan ezarritako murrizketaren garrantziari buruz ideia argiago bat izateko. Horren 
ildotik, Etxebizitza Ministerioari laguntzeko eta harekin lan egiteko FEMP erakundeak garatutako 
ekimenen beste adibide bat dira azterlan horiek, datorren 2009-2012 aldian etxebizitza-politika 
publiko egokiak diseinatzeko ahal den informazio garrantzitsu guztia eskuratze aldera eta, azken 
batean, Espainiako etxebizitza sozialaren inguruko premiei hobeto erantzuteko. 
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2. ETXEBIZITZA MERKATUAREN EBALUAZIOA 

 
2.1. ETXEBIZITZA LIBREAREN MERKATUA 

Etxebizitza libreen produkzio handia 2005-2008 aldian 

 2005-2008 aldian izandako etxebizitza libreen produkzio handiaren arrazoi nagusiak interes-tasen 
beherakada eta etxebizitza erosteko kreditu-erraztasunak izan dira. 

 Baina, era berean, etxebizitzaren balioa handitu egin da baliozko gordailu gisa, prezioen eta 
eskariaren gorakadaren ondorioz. etorkizuneko gastuentzako berme gisa zein epe laburrean dirua 
irabazteko bide gisa dirua inbertituta. 

 Bigarren egoitzaren eta hutsik dagoen etxebizitzaren stock handiek erakusten dute 2007an 
gehiegizko eskaintza izan zela. 

 
2.1 Grafikoa. Etxebizitza libreen produkzioaren eta euriborraren bilakaera. 2000-2008. 
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* 2008ko lehen hiruhilekoaren hasieran eskuratutako datuetan oinarritutako kalkulua. 2008ko uztaileko Euriborra. 
Iturria: Etxebizitza Ministerioa eta Espainiako Bankua. Egileak egina. 
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2.2 Grafikoa. Amaitutako etxebizitzen eta etxekoen unitateen kopuru gordinaren arteko aldea 

 

Iturria: HEZIren 2944. zenbakiko Buletin Ekonomikoa. “Eraikuntzaren sektoreak Espainiako ekonomian duen garrantziari 
buruz”. Jorge Bielsa Callau eta Rosa Duarte Pac 

 
 
2.2. BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN MERKATUA 

Produkzioaren etenaldia 2008an 

 2005-2008 aldiko Planaren babes publikoko etxebizitzaren helburua babes publikoko merkatuko 
etxebizitzaren bilaketaren inguruan egindako kalkuluetara egokitu da. (2006ko inkestaren arabera, 
eskaria gutxi gorabehera babestutako 77.000 etxebizitzara iristen zen, eta urteko batez besteko 
kopurua, aldiz, aldiaren lehenengo hiru urteetan hasitako babestutako 86.000 etxebizitzara iristen 
da). 

 Hala eta guztiz ere, datuak ditugun Erkidego batzuetan (Madril, Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa) Ministerioak 2006an egindako Inkestan jasotako zifrak baxuegiak dira. Benetako 
eskaria handiagoa izan da. 

 Hala ere, 2007an hasitako etxebizitzen murrizketa eta 2008ko beherakada handiak ezinezkoa 
egin dute 2005-2008 aldiko Etxebizitza Planean ezarritako helburuak betetzea. 
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2.3 Grafikoa. 2005-2008ko Etxebizitza Plana. Etxebizitza berrien produkzioko helburuak eta 
hasitako etxebizitzen benetako kopurua 
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Iturria: Etxebizitza Ministerioa. 
 
 
2.4 Grafikoa. Babestutako etxebizitza berria. Behin-behineko kalifikaziorako eskabideen eta 
hasitako etxebizitzen bilakaera, 1991-2007 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Hasitako etxebizitza babestuak
Behin-behineko kalifikaziorako eskabideak

Iturria: Etxebizitza Ministerioa. 

 
 
 
2.3. ETXEBIZITZA ESKARIA 2008 

Etxekoen unitate berriak osatzeak etxebizitza-eskaria handitzen jarraitzen du 

 Aldagai demografikoen bilakaerak erakusten digu 2008an etxebizitza-eskaria handiagoa izan dela 
(2006an egindako Inkestarekin alderatuta).  

 Etxekoen unitate berrien sorrerak gora egiten jarraitzen du emantzipazioaren bitartez, eta 
etorkinen baldintzen hobekuntzaren bitartez, hain zuzen ere lehenengo urteetan kide askoko 
etxekoen unitateak osatzen baitituzte.  

 Etxebizitza erosteko joera handiagoa duten biztanleria-geruzek oraindik beren presentziari eusten 
diote, betiere hurrengo urteetan txikitzen hasi baino lehen. 
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2.1 Taula. Emantzipatzeko adinean dagoen biztanleriaren bilakaera, 1991-2008 

 1991 2006 2008 Aldea 2006-2008 

20-24 urte 3.237.363 2.891.027 2.785.246 % -3,7 
25-29 urte 3.104.329 3.701.942 3.649.554 % -1,4 
30-34 urte 2.862.506 3.826.159 4.038.981 % 5,6 

GUZTIRA  9.204.198 10.419.128 10.473.781 % 0,5 

Iturria:  EIN, egungo biztanleriaren errolda eta kalkuluak, 2001eko erroldan oinarrituta 
 
 
2.5 Grafikoa. Espainian biztanle atzerritarrek duten garrantziaren bilakaera, 1996-2008 
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (EIN), biztanleen erroldak 
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3. TESTUINGURU EKONOMIKO ETA DEMOGRAFIKO BERRIA 

 
3.1. TESTUINGURU EKONOMIKOA 

Finantza-krisia eta igurikimen-aldaketa 

 2007ko udako finantza-krisiaren ondoriozko aldagai ekonomikoek hazkunde ekonomikoaren 
tasak eta, beraz, sortutako enpleguaren tasak birkontsideratzea eragin dute. 

 Era berean, finantzaren arloan sortutako mesfidantzaren ondoriozko kreditu-murrizketek 
etxebizitzak erosteko baldintzak gogortu dituzte, eta, horren ondorioz, etxebizitzen eraikuntzan eta 
salerosketan beherakada handia gertatu da. 

 
3.1 Grafikoa. BPGaren bilakaera Espainian, EBn eta Estatu Batuetan, 2000-2008 
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (EIN). Espainiako Kontabilitate Nazionala. 
 
3.2 Grafikoa. Langabezia-tasaren bilakaera, 2001-2008 
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (EIN). Biztanleria Aktiboaren Inkesta. 
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3.3 Grafikoa. Hasitako etxebizitza libreen bilakaera, 2007-2008 
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*Hileko serietan adierazitako datuak.  
Iturria: Etxebizitza Ministerioa. 

 
 
3.4 Grafikoa. Etxebizitzen higiezin-transakzioen bilakaera, 2004-2008 
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Iturria: Etxebizitza Ministerioa.  

 
 
3.2. FAKTORE DEMOGRAFIKOAK 

Etxekoen unitateak sortzeko erritmoan murrizketa bat aurreikus daiteke 

 Faktore demografikoek adierazten dutenez, murrizketa bat egon da etxekoen unitateak sortzeko 
erritmoan. 

 Etxekoen unitateak sortzeko aurreikus daitekeen erritmoari dagokionez (asebetetako eskaria), 
2007-2013 aldian batez beste 320.000 etxekoen unitate sortuko direla aurreikusten da; 2001-2007 
aldian, aldiz, 360.000 etxekoen unitate sortu ziren. 
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3.5 Grafikoa. Espainian etxekoen unitateak sortzeko erritmoaren bilakaeraren aurreikuspena. 
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Iturria: Egilea: IKEI. 

 
 
3.3. HIGIEZINEN MERKATUAREN BILAKAERA 

Etxebizitza libreen produkzioa etxebizitza babestuekin txandakatzea aurreikusten da. 

 Plan berriaren hurrengo aldiaren lehenengo bi urteetan (2009 eta 2010), etxebizitza libreen 
higiezin-merkatuan ahulezia izango da nagusi, KPIaren hazkundeen bitartez prezio errealetan 
murrizketa eginez, eta jada egindako etxebizitza libreei pixkana irteera emanez. 

 Sustatzaileek beren enpresa-jarduerari eusteko izan dezaketen interesaren ondorioz, etxebizitza 
babestuen merkatua dinamiza daiteke. 

 
3.6 Grafikoa. Etxebizitza librearen prezioaren bilakaera. 2002-2008. 
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* Hiruhileko datuak. Hiruhileko aldakuntza-tasa. 
Iturria: Etxebizitza Ministerioa. Egileak egina. 
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3.7 Grafikoa. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) bilakaera, 2000-2008 
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Iturria: Ekonomia eta Ogasun Ministerioa, eta Estatistika Institutua (EIN) 
 

 
Etxebizitzen produkzioaren eta etxekoen unitateen sorreraren arteko egokitzapena 

 Etxebizitza nagusiko etxekoen unitateen sorreran aurreikus daitekeen erritmoari dagokionez 
(asebetetako eskaria), 2007-2013 aldian batez beste 320.000 etxekoen unitate ingurukoa izango 
dela aurreikusten da.  

 Guztizko eskariari dagokionez, urteko etxebizitza-produkzioa gutxi gorabehera 450.000-500.000 
etxebizitzakoa dela kalkula daiteke (bigarren mailako etxebizitzak barnean hartzen badira, hain 
zuzen ere aurreikus daiteke aurreko produkzio-erritmo handiaren ondoren beherakada handi bat 
izango dutela). 

 Zifra hori oso urrun dago aurreko aldiko lehen urteetan erregistratutako 700.000-750.000 
unitateetatik. 

 
3.1 Taula. Espainiako etxekoen unitate kopuruaren proiekzioa, 1991-2013 

Urtea Jokaleku Konstantea 
1991* 11.839.904 
2001* 14.187.165 
2007 15.990.031 
2013 17.902.691 

* 1991ko eta 2001eko Biztanleen eta Etxebizitzen Erroldako datuak (EIN). 
1991eko martxoaren 1eko, 2001eko azaroaren 1eko, eta 2007ko eta 2013ko 
urtarrilaren 1eko datuak. 
Iturria: Egilea: IKEI. 

 
3.2 Taula. Emantzipatzeko adinean daudenen taldearen bilakaera, 2001-2008 

Milako 
pertsonetan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

(I) 
2008 
(II) 

20-24 urte 1.553,0 1.536,5 1.543,2 1.540,6 1.622,5 1.646,4 1.600,5 1.502,1 1.510,4
25-29 urte 2.435,2 2.496,9 2.607,2 2.697,1 2.776,1 2.830,7 2.852,3 2.773,3 2.740,9
30-34 urte 2.443,6 2.537,6 2.643,6 2.776,4 2.933,0 3.058,3 3.193,6 3.245,1 3.222,6

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (EIN) – Biztanleria Aktiboaren Inkesta 
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4. ETXEBIZITZA SOZIALAREN ESKARIA 2009-2012 ALDIKO 
JOKALEKU BERRIAN 

 
4.1. ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESKARIA 2009-2012 ALDIAN 

Hurrengo lau urteetan, etxebizitza babestuaren eskaria urtean 190.000 etxebizitzara iritsiko dela 
kalkulatu da 

 Eskualde-arloko Gobernuetan eta Udaletan bildutako informazioaren ondoriozko kalkuluen 
arabera, gaur egun asebeteta ez dagoen etxebizitza babestuko eskatzaile-talde handia bat lor 
daiteke, gutxi gorabehera 760.000 etxebizitza babestuko eskaria hurrengo 4 urteetan. 

 Hau da, urtean 190.000 etxebizitza babestu behar dira, alokairu erregimenean zein erosketan, 
berriak zein erabiliak.  

 Hala ere, helburu hori etxebizitza berrien eraikuntzaren bitartez asebetetzeak zifra txikiagoa 
eragin dezake, hutsik dauden etxebizitzen alokairua berraktibatzeko politiken arabera, edo 
etxebizitza libreak merkatu babestuan gaineratzeko lortutako akordioen arabera.  

 Ministerioaren 2006ko inkestan etxebizitza bilatzen dutenen ia % 35ek ez daki berria edo erabilia 
nahi duen. 

 
4.1 Grafikoa. Etxebizitza Sozialen eskariaren mapa autonomia erkidegoen arabera. 
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Iturria: Egilea: IKEI. 
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Metatutako eskaria eta produkzioak gora egitearen premia 

 Adierazi beharra dago 2007ko erdialdetik aurrera etxebizitza babestuak hasteko erritmoa baxua 
izatearen ondorioz, argi dagoela 2008. eta 2010. urteetan etxebizitza babestu berrien eskaria 
ez dela asebeteko. 2007ko udaren ondoren hasitakoak 2009an eskainiko dira, eta 2008an 
hasitakoak 2010ean eskainiko dira. 

 Desfase horrek ondorengo urteetan jarraitzen badu, 2009an hasitako etxebizitzak ez dira 2011 
arte eskainiko, eta, beraz, etxebizitza berriaren eskaintza beste neurri batzuekin osatu beharko da 
aldi horren lehenengo bi urteetan, bai hutsik dauden etxebizitzen stocka aktibatuta, bai etxebizitza 
libreak erabilgarri dituzten sustatzaileekin akordioak eginez. 

 
 
4.2. ETXEBIZITZA PLANAREN HELBURUA 2009-2012 ALDIAN 

Asmo handiko helburua, baina egin daitekeena 

 Babes publikoko erregimenean urtean 150.000 etxebizitza berriko zifra eskari-erreferentzia 
bat da, etxebizitza bilatzen dutenen erosahalmena kontuan hartuta justifikatzen dena, baina 
aintzat hartu behar da Espainian azken urte hauetan etxebizitza publikoen produkzioan izandako 
erritmo onena ia bikoiztea dakarrela horrek (87.000 etxebizitza inguru 2005-2007 aldian). 

 Zalantzarik gabe, lor daitekeen zifra da, bereziki hurrengo urteetan merkatu librean gertatuko den 
beherakadaren aurrean sustatzaileek izan dezaketen interesa kontuan hartzen badugu. Soilik 
lurzoru erabilgarriaren mugek eta baldintza ekonomikoen eta finantzarioen bilakaerak muga 
dezakete helburu hau. 

 
4.2 Grafikoa. 2005-2008ko Etxebizitza Planean etxebizitza babestuak eraikitzeko itundutako 
helburuen betetze-maila 
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*2008ko datuak, urteko lehen hiruhilekoan hasitako etxebizitzetan oinarrituta kalkulatuak (hasitako 9.000 etxebizitza). 
Iturria: Etxebizitza Ministerioa. Egileak egina. 
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4.3. 2009-2012 ETXEBIZITZA PLANAREN JOKALEKUA 

2009-2012 aldian asebete beharreko eskaria 

 Urtean 150.000 etxebizitza babestu sustatzeko helburua betetzen bada, eta eskariaren % 29 
eraikitako etxebizitza parkearen gaineko neurrien bitartez asebetetzeko helburua betetzea 
lortzen bada (etxebizitza nagusi erabilia bilatzen zutenen gainean Ministerioaren 2006ko inkestan 
adierazitako ehunekoa erabili da), aldiaren amaieran asebete gabe geratuko litzatekeen 
eskaria 160.000 pertsona ingurukoa izango litzateke (gaur egun 760.000 dira). 

 Data horretatik aurrera (2013), aurreikusi da presio demografikoa txikiagoa izango dela, eta 
lurzorua azkartzeko eta erreserbatzeko neurriak egikaritzen badira, hurrengo Plana hasteko 
baldintza paregabeetan egongo dira. 

 
4.1 Taula. 2009-2012ko Planaren Jokalekua 

Urteak Etxebizitza 
babestuaren 

eskaria 
(1) 

Etxebizitza 
babestu 

berriak astea 
(2) 

Etxebizitza 
babestu 
berrien 

eskaintza 
(hasi eta bi 

urte ondoren) 
(3) 

Etxebizitza 
erabiliarekin 
asebetetako 

eskaria 
(eskariaren % 

29) 
(4) 

Eskaria - 
eskaintza  
(5= 1-3-4) 

Asebete 
gabeko eskari 

metatua 

2009 190.000 150.000 40.000 55.000 95.000 95.000 
2010 190.000 150.000 40.000 55.000 95.000 190.000 
2011 190.000 150.000 150.000 55.000 -15.000 175.000 
2012 190.000 150.000 150.000 55.000 -15.000 160.000 
Iturria: Egilea: IKEI. 
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5. ETXEBIZITZA SOZIAL BERRIAK SUSTATZEKO LURZORU 
ERABILGARRIA 

 
5.1. LURZORU PUBLIKO ERABILGARRIA 

Udalek eta eskualde-gobernuek badute lurzorua 225.000-400.000 etxebizitza hasteko. 

 Babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko erabilgarri dagoen lurzorua aurretiaz egindako lurzoru-
erreserben mende dago, hain zuzen ere derrigorrezko % 30ek 2008ko uztailaren 1etik aurrera 
baitauka eragina bakarrik. 

 Txosten honetan Udalek eta Autonomia Erkidegoek, eta udal- eta eskualde-arloko enpresa 
publikoek 2009-2012 aldian erabilgarri eta egingarri duten lurzorua bildu da. 

 Informazio hau eskaintzeko erreserbak jakinda ere, gutxienez 225.000 etxebizitza babestu 
egiteko lurzoru erabilgarria dagoela egiaztatu da, non Udalek eta udal-agenteek 150.000 
etxebizitza babestu inguru egiteko eta eskualde-agenteek beste 75.000 etxebizitza babestu 
gehiago egiteko lurzorua duten. 

 Gainera, egiaztatu egin da udal- eta eskualde-arloko etxebizitza-planetan etxebizitza kopuru 
bikoitza (400.000 etxebizitza babestu) egiteko lurzorua lortzeko borondatea adierazi dela.  

 
5.1 Grafikoa. Etxebizitza babestua egiteko lurzoru erabilgarriaren mapa Autonomia 
Erkidegoen arabera 
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Iturria: Egilea: IKEI. 
 



Etxebizitza sozialen eskaria Espainian eta lurzoru erabilgarria etxebizitza sozial berrien sustapenerako  

 

 
 

5.2. LURZORUARI BURUZKO KONTSIDERAZIOAK 

 

Lurzoruaren erabilera intentsiboa, eta erabilera iraunkorra  

 Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko politika publikoek erabilera iraunkorragoa sustatu behar 
dute eraikuntzan. 

 Lurzorua baliabide neutral mugatua da eta, hori kontuan hartuta, politika publikoek baliabide 
horren aprobetxamendua optimizatzen saiatu behar dute. 

 Lurzoruaren erabileren plangintza eta antolamendu egokia oso garrantzitsua estrategiaren aldetik, 
epe ertain eta luzean biztanleriaren bizitza-kalitatea hobetzeko eta, bereziki, biztanleriaren 
etxebizitza-premiei erantzuteko. 

 Horren ildotik, beharrezkoa dirudi orain arte nagusitu den eraikuntza-eredu estentsiboa aldatzea, 
eta horren ordez eredu berri bat jartzea, higiezin-ondarea birgaitzeak eta berriztatzeak 
nagusitasun handiagoa izan dezaten. 

 
Lurzoruaren erabilera-lehentasuna etxebizitza babestuak egiteko 

 Eraikuntzaren sektoreak ia hamarkada oso batean erregistratutako ziklo benetan hedakorraren 
ezaugarri nagusiak izan dira etxebizitza kopuru oso handia eraiki izana eta, horren ondorioz, 
lurzoru-azalera oso handia kontsumitu izana. 

 Etxebizitza horien zati handi bat “bigarren etxebizitzako” premiak asebetetzeko edo inbertsioen 
edo espekulazioen arloko helburuak betetzeko eraiki dira, eta horrek adierazten digu agente 
ekonomikoek ez dituztela kontuan hartu gizarte- eta ingurumen-iraunkortasuneko irizpideak, 
horren ordez errentagarritasun ekonomikoari lehentasuna emanez. 

 Hurrengo urteetan lurzoru erabilgarria nagusiki etxebizitza babestuak egitera bideratzea 
gomendatzen da, eta, horren ildotik, 2007ko Lurzoruaren Lege berriaren onarpenak bere 
helburuen artean ditu espekulazioa etetea eta etxebizitzarako eskubidea egikaritzea. 

 
5.2 Grafikoa. Etxebizitza babestuen eta etxebizitza libreen eraikuntza Espainian. 2005–2007 

0
100.000
200.000
300.000

400.000
500.000
600.000
700.000

2005 2006 2007

Et
xe

bi
zi

tz
a 

ko
pu

ru
a

Babestua Librea
 

Iturria: Etxebizitza Ministerioa. Egilea: IKEI. 
 
Ziklo berria, aukera berria politika publikoentzat 

 Une honetan eraikuntzaren sektorea ziklo berri batean murgilduta dago. Etxebizitza-eskaria txikitu 
egin da eta, nagusiki, etxebizitzaren erakargarritasuna inbertsio gisa neurri handi batean 
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desagertu egin da. 
 Mantsotze horren ondorioz, eraikiak dauden edo eraikuntza-prozesuan dauden etxebizitza libre 

kopuru handi bat dago merkatuan irteera zaila duena. 
 Egoera berri honek aukera ematen die politika publikoei amaitutako etxebizitza libreen 

irtenbidea “sozializatzen” saiatzeko, eta, era horretan, neurri egokien bitartez (bermeak 
hipoteka-maileguentzat, eta abar), etxebizitza bat erosteko premia handiagoa duten biztanle-
taldeei zuzentzeko. 

 Era horretan, kontsumitutako lurzorua ikuspuntu sozialean oinarrituta errentagarri bihurtzea 
lortuko da. 

 

Hutsik dauden etxebizitzen parkearen mobilizazioa 

 Aurrekoaren ildotik, oso garrantzitsua da hutsik dauden etxebizitzen stock handiaren 
errentamendua bultzatzeko helburua duten neurriak sustatzea. 

 Abian jarri zenetik, Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoak hutsik zeuden 8.000 
etxebizitza merkatuan jartzea lortu du, eta, beraz, orain etxebizitza-premia zuten pertsonek 
okupatzen dituzte. Hasierako erreparoak gorabehera, emaitza positiboak lortzen dituen ekimena 
da. 

 Hala ere, jardun-ildo hau jada adierazitako beste neurri batzuekin osatu behar da, batez ere 
arauzko erregulazioaren arloan, jabeei beren etxebizitza alokairu-merkatuan jartzera bultzatzeko 
helburuekin. 

 

Ez da lurzorua falta, baizik eta lurzoruaren denbora-erabilgarritasuna 

 Adierazitakoarekin batera, etxebizitza babestu berrien eraikuntza bultzatzeko neurriak 
indartu behar dira. Azterlan honetan detektatu denez, Udalek eta udal-agenteek, eta eskualde-
arloko agente publikoek 2009-2012 aldian gutxienez 225.000 etxebizitza babestu eraikitzeko 
lurzoru erabilgarria daukate. 

 Gainera, egiaztatu da udal-aurreikuspenek eta udal-planek 400.000 etxebizitza babestu inguru 
egiteko lurzoru-erabilgarritasuna iradokitzen dutela. Lurzoru-bolumen horrek bete egiten du 
Etxebizitza Ministerioak adierazitako helburuaren arabera beharrezkoa izango litzatekeen 
lurzoruaren zati handi bat, hain zuzen ere Ministerioaren helburua urtean 150.000 etxebizitza 
babestu egitea baita. 

 

5.1 Taula. Etxebizitza babestuak egiteko lurzoru-erabilgarritasunaren ebaluazioa 

 Etxebizitza Babestu kopurua 

2009-2012ko Planaren Eraikuntza Helburua (behar den guztizko 
lurzorua) (1) 

600.000 

Lurzoru Erabilgarria (udal- eta eskualde-arloko agente publikoak) (2) 225.000 
Planeatutako Lurzorua (udal- eta eskualde-arloko agente publikoak) 
(3) 

400.000 

Itxurazko lurzoru-defizita* (4 = 1- 3) 200.000 
* Behar den guztizko lurzoruaren eta udal eta eskualde-arloko agente publikoek eta Udalek planifikatutako lurzoruaren 
arteko aldea. Estatuko agenteen lurzoru publikoko erabilgarritasuna ez da barnean hartzen, eta ezta etxebizitza 
babestuak egitera bideratuko den eta agente pribatuen esku dagoen lurzorua ere. 
Iturria: Egilea: IKEI. 

 Gainera, 2009-2012ko Planean etxebizitza babestuak eraikitzeko erabilgarri dagoen guztizko 
lurzoruaren ikuspuntuan oinarrituta, kontuan hartu behar da Estatuko agente publikoek ere 
lurzoru-bolumen handia dutela (73.000 etxebizitza babestu egiteko gutxienez), eta baita 
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sustatzaile pribatuek etxebizitza babestuak eraikitzeko erabil daitekeen lurzoru-bolumen handia 
dutela ere. 

 Era horretan, lurzoruari dagokionez, baliteke 2009-2012ko Etxebizitza Planaren erronka nagusia 
ez izatea lurzoru berriak eskuratzea, baizik eta agente publiko eta pribatu guztiek modu aktiboan 
parte hartzea, jada erabilgarri dauden lurzoruen eraikuntza bizkortzeko. Eraikuntzaren 
sektorearen jokaleku berria egokia dirudi politika publiko egokien bitartez sustatzaile eta 
eraikitzaile pribatuek neurri handiagoan parte hartzeko etxebizitza babestuen eraikuntzan. 
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A. Eranskina. Lortutako emaitzen xehetasuna 

 

A.1. Eskariari buruzko kalkuluak 

 Idatz-zati honetan etxebizitza sozialaren eskaintzari buruz egindako kalkulu baten emaitzak 
aurkezten dira. Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko sozietate publiko batzuei eta Espainiako 
udalerri eta Autonomia Erkidego batzuei egindako kontsulta-prozesu zorrotz baten ondoren, eta 
arlo honi buruzko bestelako informazioa zorroztasunez bilatu ondoren landu da kalkulu hori. 

 
 Datuen analisia egin aurretik, etxebizitza babestuaren eskariari buruzko datuak emateko erabil 

daitezkeen iturriak kontuan hartu behar dira. Etxebizitza babestuaren eskatzaileei buruzko datuak 
nagusiki honako bi bide hauetatik atera daitezke: 

 Etxebizitza-premiei eta -eskariari buruzko azterlan espezifikoak; honako metodologia hauek 
erabil ditzakete: 

a) Etxebizitzaren arloko premiei eta eskariari buruzko Inkestak egitean oinarritutako 
azterlanak. 

b) Proiekzio demografikoetan eta bestelako aldagai ekonomikoen analisian oinarritutako 
azterlanak. 

 Etxebizitza-eskatzaileen erregistroak. 
 

 Zehazki, eta bildutako informazioari dagokionez, egiaztatu egin da eskualde batzuek –hala nola 
Andaluzia, Valentziako Erkidegoa, Nafarroa, Katalunia eta EAE– premiei eta eskariari buruzko 
azterlanak dituztela, agente publikoek eskatuak, eskualdeko premien bolumena zehaztasunez 
ezagutzeko, eta, ahal den neurrian, agente publikoek berek berrikusi dituzte azterlan horiek. 

 
 Beste kasu batzuetan, kalkuluan erabilitako datuak babes publikoko etxebizitza-eskatzaileen 

erregistroetatik atera dira. Udal eta Erkidego askok beren eskualdeko babes publikoari buruzko 
informazio oso interesgarria duten erregistroak dituzte (Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Aragoi, 
Kantabria, Extremadura, eta abar). 

 
 Hala ere, etxebizitza babestuen eskatzaileen Erregistro zaharrenen esperientziak (EAE eta 

Nafarroa, esate baterako) aukera eman du egiaztatzeko erregistratutako pertsonen zifra hainbat 
arrazoirengatik "puztutako” datua dela:  

 Lehenik, bikotekideak erregistroan banaka izen emateak etxebizitza babestu bat eskuratzeko 
aukerak bikoizten ditu, eta, beraz, ezkontzaren edo izatezko bikote bihurtzearen bitartez beren 
egoera oraindik formalizatu ez duten bikote gazteek asko erabiltzen duten prozedura da hori; 
eta, bestalde, bikote gazte horiek dira etxebizitza babestuen eskatzaileen kopuru handiena 
betetzen dutenak. Era berean, kontuan hartu behar da diru-sarrerak eskabide bakar batzeak 
babes publikotik kanpo utziko lituzkeela bikote horietako asko. 

 Eskatzaileen erregistroen beste gako-alderdi bat da gutxieneko adinaren baldintza betetzen 
den une berean sisteman izen ematen direla, benetako premiarik izan gabe, eta 
independizatzeko asmorik gabe. Kontuan hartu behar da gazte horietako askok ez dutela 
eskabidea beren kabuz egin, baizik eta beren gurasoek inskribatu dietela erregistroan. 
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 Azkenik, adierazi beharra dago adierazitako Erregistro batzuetan (adibidez, Sevillan) izena 
emateko unean ez dela egiaztatzen etxebizitza publiko bat eskuratzeko ezinbesteko baldintzak 
betetzen diren (gutxieneko eta gehieneko diru-sarrerak, etxebizitzarik jabetzan ez edukitzea, 
eta abar), eta dagokion egiaztapena esleipenaren unean egiten da. 

 
 Adierazitako arrazoiengatik, informazioa jorratzerakoan faktore zuzentzaileak sartu dira (EAEren 

eta Nafarroaren esperientzian eta beste eskualde batzuetan eskuratutako informazioetan 
oinarrituta), “eskatzaile potentzialen errolda” horiek aldatu eta horien ordez hurrengo lau urteetan 
etxebizitza babestu bat benetan eskatu ahal izango duten pertsonen kopurura gehiago hurbiltzen 
den zifra bat izateko. 

 
 Azkenik, adierazi beharra dago kasu batzuetan etxekoen unitateen sorrerari buruz irizpide 

demografikoetan eta soziologikoetan oinarrituta egindako kalkuluak erabili direla (esate baterako, 
Madrilgo Autonomia Erkidegoan), eta, beraz, datu horiek diru-sarrera maila "babesgarriak” 
dituzten etxekoen unitate potentzialen gutxi gorabeherako proportzioaren arabera zuzendu dira. 

 
 Udalerrien, probintzien eta Autonomia Erkidegoen etxebizitza sozialen premiei eta eskariari 

buruzko azterlanetan eta eskatzaile-erregistroetan eskuratutako informazioan oinarrituta, gaur 
egun Espainian hurrengo 4 urteetarako etxebizitza sozialaren eskaria, gutxi gorabehera, 
guztira 760.000 etxebizitzara iristen dela kalkulatu da. 

 
 Kalkulu horren arabera, benetako eskaria urtean 190.000 etxebizitza sozial ingurukoa izan 

daiteke, eskariaren presioa pixka bat handiagoa izanik azken urte hauetan zabalkunde-prozesu 
azkar batean murgilduak egon diren eta etxebizitza librearen prezioak balioa handienetara iritsi 
diren hirigune handietan. 

 
 Horretaz gain, azpimarratu beharra dago agente publikoek emandako informazio zehatzak 

adierazten duela biztanleriaren ehuneko handi batek bere etxebizitza-premiak alokairuaren 
bitartez asebete ditzakeela (gutxi gorabehera biztanleria espainolaren % 25-35). 

 
 Jakina, kontuan hartu behar da zifra horiek gutxi gorabeherako kalkulu baten emaitza direla, eta 

kalkulu hori egiterakoan Autonomia Erkidegoen etxebizitza babestuen politiketan aldeek muga 
saihestezinak jarri dituzte, hain zuzen ere alde horiek funtsezko alderdi batzuetan baitute eragina, 
hala nola babes publikoko etxebizitzen esleipendunen definizioan (diru-sarrera mailen arabera, 
eta abar). Nolanahi ere, eta muga horiek gorabehera, lortutako emaitzek egiaztatu dute oinarrizko 
etxebizitza-premia asebete ahal izateko politika publikoen arreta behar duten pertsona kopuru 
handi bat dagoela. 
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5.2 Taula. Espainiako etxebizitza sozialen eskariaren kalkulua 

 4 urteko eskaria  
Almería 2.838 
Cádiz 1.894 
Kordoba 4.519 
Granada 3.474 
Huelva 2.242 
Jaén 1.676 
Málaga 8.354 
Sevilla 10.202 
Gainerako udalerriak 80.913 
Guztira Andaluzian 116.112 
Huesca 840 
Teruel 578 
Zaragoza 11.040 
Gainerako udalerriak 5.042 
Guztira Aragoin 17.500 
Oviedo 731 

Gainerako udalerriak 5.492 
Guztira Asturiasen 6.222 
Palma Mallorcakoa 1.673 
Gainerako udalerriak 1.327 
Guztira Balearretan 3.000 
Las Palmas Kanaria Handikoa 2.300 
Santa Cruz Tenerifekoa 1.469 
Gainerako udalerriak 5.960 
Guztira Kanarietan 9.729 
Santander 10.489 
Gainerako udalerriak 4.393 
Guztira Kantabrian 14.882 
Albacete 4.345 
Ciudad Real 1.422 
Cuenca 1.734 
Guadalajara 4.484 
Toledo 3.069 
Gainerako udalerriak 8.870 
Guztira Gaztela-Mantxan 23.922 
Avila 1.055 
Burgos 3.445 
León 929 
Palentzia 732 
Salamanca 696 
Segovia 779 
Soria 885 
Valladolid 3.951 
Zamora 340 
Gainerako udalerriak 8.706 
Guztira Gaztela eta Leonen 21.516 
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 4 urteko eskaria  

Bartzelona 43.750
Girona 2.500
Lleida 2.081
Tarragona 3.668
Gainerako udalerriak 148.001
Guztira Katalunian 200.000
Alacant 7.917
Castelló 6.759
Valentzia 17.681
Gainerako udalerriak 90.752
Guztira Valentziako Erkidegoan 123.109
Badajoz 2.722
Cáceres 3.236
Gainerako udalerriak 4.554
Guztira Extremaduran 10.512
A Coruña 6.350

Lugo 1.500
Ourense 2.500
Pontevedra 1.500
Gainerako udalerriak 11.650
Guztira Galizian 23.500
Madril 40.754
Gainerako udalerriak 73.836
Guztira Madrilen 114.590
Murtzia 1.397
Gainerako udalerriak 1.011
Guztira Murtzian 2.408
Iruñea 9.500
Gainerako udalerriak 10.900
Guztira Nafarroan 20.400
Gasteiz 7.344
Donostia 5.728
Bilbo 6.493
Gainerako udalerriak 23.588
Guztira EAEn 43.153
Logroño 4.702
Gainerako udalerriak 1.044
Guztira Errioxan 5.746
Ceuta 2.500
Guztira Ceutan 2.500
Melilla 1.205
Guztira Melillan 1.205

GUZTIRA ESPAINIAN 760.005

Iturria: Egilea: IKEI. 
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A.2. Detektatutako Lurzoru Publikoa 

 Txosten hau lantzeko egindako ikerketa-lan biziaren helburua agente publikoek jabetzan duten 
eta hurrengo lau urteetan (2009-2012) eraikigarri bihurtzea aurreikusi den lurzoruari buruzko 
informazioa biltzea izan da.  

 
 Era berean, kontuan hartu behar da zifra hori lortzeko etxebizitza babestuak eraikitzeko lurzorua 

eskuratzeko eta prestatzeko lanean jarduten duten udal- eta eskualde-arloko agente publikoen 
lagin batek emandako erantzunak hartu direla oinarri gisa. Hau da, adierazitako zifrek ez dute 
barnean hartzen era honetako lanetan aritzen diren Estatuko agenteen lurzoru-ondare 
erabilgarria. 

 
 Idatz-zati honetan bildutako emaitzak Udalek eta udal-enpresa publikoek, eta eskualde-arloko 

gobernuek eta enpresa publikoek babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko lurzoru-erabilgarriari 
buruz emandako informaziotik atera dira zuzenean. Agente publikoei honako bi datu hauek eskatu 
zaizkie: 

 babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko guztizko lurzoru-ondare erabilgarria (eraikitzeko 
aurreikusitako epea alde batera utzita; 

 eta, egungo prestakuntza-maila aintzat hartuta, hurrengo 4 urteetan babes publikoko 
etxebizitzak eraikitzea aurreikusi den lurzoruen ondarea. 

 
 Era berean, adierazi beharra dago lurzoru-ondare hori kuantifikatzea eskatu dela, bertan 

eraikitzea aurreikusi diren etxebizitza babestuen kopuruaren arabera. Lurzoru-azaleraren aurrean 
(hektareak) datu hau kontuan hartzea erabaki da, azalera horiek etxebizitza bihurtzeko 
(eraikuntza-tipologiaren arabera, aurreikusitako eraikigarriak, eta abar) beharrezkoak izango 
liratekeen kalkulu-prozesu konplexuak egiterakoan izan litezkeen akatsak saiheste aldera. 

 
 Landa-lanaren emaitzei dagokienez, adierazi beharra dago lortutako erantzun-tasa etxebizitza 

sozialaren inguruko premiei eta eskariari buruzko tasa baino pixka bat txikiagoa izan dela. 
Etxebizitza-eskariaren kasuan gertatzen dena ez bezala, kasu askotan ez dago informazio hau 
biltzen duen erregistro zentralizaturik, eta lurzoru-erabilgarriari buruzko datuak oso sakabanatuak 
daude udal- eta eskualde-arloko agenteen artean. 

 
 Horri guztiari arlo honen inguruko datu esanguratsuak dituzten azterlan eta informazioen kopuru 

mugatuaren ondoriozko zailtasuna gehitu behar zaio. Era horretan, azpimarratu beharra dago 
aurkeztutako datuak eskualde bakoitzeko agente esanguratsuenen lagin batek eman dituela, arlo 
honi buruzko datu-multzo ordenatu bat biltzeko ahalegin baliotsu eta berritzaile bat eginez. 

 
 Hori gorabehera, bildutako informazioak biztanleria espainolaren % 84 bizi den udalerriak hartzen 

ditu barnean. 
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5.3 Taula. Udal-lurzoru erabilgarriari buruzko informazioa duten udalerrien biztanleria-
garrantzia 

 

Guztizko Biztanle 
Kopurua 

Informazioa 
duten 

udalerrietako 
biztanle 
kopurua 

Guztirakoar
en gaineko 
ehunekoa 

Probintzietako Hiriburuak 14.704.665 ~ 14.300.000 ~ % 97 

Madrilgo eta Bartzelonako metropoli-
areetako udalerriak 2.967.101 ~ 2.700.000 ~ % 91 

Gainerako udalerriak 27.528.971 ~ 21.000.000 ~ % 76 

GUZTIRA 45.200.737 ~ 38.000.000 ~ % 84 
Iturria: Egilea: IKEI. 
 

 Adierazi beharra dago Espainiako 45-50 probintzia-hiriburuetako udal-lurzoruari buruzko 
informazioa bildu dela. 45 hiriburu horietako guztizko biztanleria 14 milioi biztanletik gorakoa da, 
hau da, Espainiako probintzia-hiriburuetan bizi diren biztanleen % 97. 

 
 Era berean, ahalegin handia egin da Madrilgo eta Bartzelonako metropoli-areetako udalerri 

garrantzitsuenen informazioa lortzeko. Madrili dagokionez, 40.000 biztanletik gorako 12 
udalerrietatik 10ek hurrengo lau urteetan etxebizitza babestuak eraikitzeko beren udalerrietan 
erabilgarri dagoen lurzoruari buruzko informazioa eman dute. Bere aldetik, Bartzelonako 
Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial institutuak 
Bartzelonako metropoli-areako udalerriek jabetzan duten lurzoruari buruzko informazioa eman du. 

 
 Udal- eta eskualde-arloko enpresa publikoetan, eta Udaletan, Aldundietan eta Autonomia 

Erkidegoetan erabilgarri dagoen lurzoru-ondareari buruz lortutako datuen arabera kalkula 
daitekeenez, gaur egun agente publiko horiek hurrengo 4 urteetan babes publikoko 225.000 
etxebizitza inguru eraikitzeko lurzoru-ondarea dutela; bertan Udalek eta udal-agenteek 
150.000 etxebizitza babestu inguru egiteko lurzorua dute, eta eskualde-arloko agenteek 
beste 75.000 etxebizitza babestu gehigarri egiteko lurzorua. 

 
 Kontuan hartu behar da zifra horrek soilik “eraiki daitekeen lurzorua” hartzen duela barnean, hau 

da, beren egoera edo garapen-maila dela-eta hurrengo 4 urteetan babes publikoko 
etxebizitzak eraikitzeko erabiliak izan daitezkeen lurrak. Horren ildotik, kontuan hartu behar da 
erabilgarri dagoen guztizko lurzoru-ondareak, zalantzarik gabe, adierazitako zifra gainditzen 
duela, eta lurzoruen izapidetze-prozesua bizkortzeak, edo lurzoru berrien prospekzioak, aukera 
eman dezakeela praktikan eraiki daitezkeen lurzoruen zifra balioa askoz handiagoetara iristeko. 

 
 Horren ildotik, azpimarratu beharra dago, oro har, Udalek eta Autonomia Erkidegoek landutako 

etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko aurreikuspenen eta planen arabera, arestian 
adierazitako 225.000 etxebizitza kopurua soberan gainditzen duen babes publikoko 
etxebizitza kopurua eraikitzeko lurzorua eskuratuko dela, eta, beraz, gutxienez 400.000 
etxebizitza babestu egiteko lurzoru-erreserbak egitera iritsi daitezke. 
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5.4 Taula. Agente publikoen lurzoru-ondarea (4 urtean eraiki daitekeena) 

 Udalak eta Udal Enpresak Eskualde arloko Agenteak 
Almería 630 37
Cádiz 793 --
Kordoba 4.268 959
Granada 1.235 956
Huelva -- 581
Jaén 96 28
Málaga 1.404 161
Sevilla 10.097 1.611
Gainerako udalerriak -- 14.266
Guztira Andaluzian  
 37.122 

18.523 18.599

Huesca 850 --
Teruel 350 --
Zaragoza 3.500 --
Gainerako udalerriak -- --
Guztira Aragoin  4.700 4.700 --
Oviedo 10.343 2.046
Gainerako udalerriak 5.957 5.246
Guztira Asturiasen 
 23.592 

16.300 7.292

Palma Mallorcakoa 378 --
Gainerako udalerriak -- --
Guztira Balearretan   
378 

378 --

Las Palmas Kanaria Handikoa 2.075 --
Santa Cruz Tenerifekoa 1.525 --
Gainerako udalerriak -- --
Guztira Kanarietan 
 3.600 

3.600 --

Santander 5.201 230
Gainerako udalerriak -- 3.312
Guztira Kantabrian 
 8.743 

5.201 3.542

Albacete 200 --
Ciudad Real -- --
Cuenca 2.226 --
Guadalajara 1.004 --
Toledo 403 --
Gainerako udalerriak 187 --
Guztira Gaztela-Mantxan 4.020 4.020 --
Avila 386 --
Burgos 800 219
León -- --
Palentzia 2.695 465
Salamanca 661 3.026
Segovia 288 180
Soria 150 --
Valladolid 2.400 11
Zamora -- 16
Gainerako udalerriak 1.481 1.638
Guztira Gaztela eta Leonen 14.416 8.861 5.555
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 Udalak eta Udal Enpresak Eskualde arloko Agenteak 

Bartzelona 6.102 --
Girona 600 --
Lleida 2.601 1.534
Tarragona 900 --
Gainerako udalerriak 3.288 10.708
Guztira Katalunian  25.733 13491 12.242
Alacant 268 --
Castelló 3.936 --
Valentzia 0 --
Gainerako udalerriak 7.022 --
Guztira Valentziako Erkidegoan 
11.226 

11.226 --

Badajoz 1.700 --
Cáceres -- 1.367
Gainerako udalerriak -- 4.784
Guztira Extremaduran 
 7.851 

1.700 6.151

A Coruña 3.634 --
Lugo 343 --
Ourense -- --
Pontevedra 500 --
Gainerako udalerriak 640 --
Guztira Galizian  1.483 5.117 --
Madril 1.952 --
Gainerako udalerriak 32.727 --
Guztira Madrilen  34.679 34.679 --
Murtzia 175 --
Gainerako udalerriak 262 732
Guztira Murtzian  1.169 437 732
Iruñea 2.407 672
Gainerako udalerriak 5.693 684
Guztira Nafarroan  9.456 8.100 1.356
Gasteiz 2.052 1.790
Donostia 387 4.327
Bilbo -- 2.760
Gainerako udalerriak 8.670 12.069
Guztira EAEn  32.055 11.109 20.946
Logroño 1.500 --
Gainerako udalerriak -- --
Guztira Errioxan  1.500 1.500 --
Ceuta 180 --
Melilla 150 --
Guztira Ceutan eta Melillan 330 330 --
GUZTIRA ESPAINIAN 
 225.583 

149.168 76.415

Iturria: Egilea: IKEI. 
 
 


