
 
 

etxebizitzaren euskal behatokia- " Kooperatibei eta BOE-en sustapenari buruzko txostena" 
1 

 
 
 
 
 

Kooperatibei eta BOE-en sustapenari 
buruzko txostena 

 

 

 

 

  



 
 

etxebizitzaren euskal behatokia- " Kooperatibei eta BOE-en sustapenari buruzko txostena" 
2 

 

 

 

 

 

Aurkibidea  

 

Sarrera 3 

 

1.  Etxebizitza-kooperatiben esparru instituzionala eta 

arautzailea 4 

 

2.  EAEn etxebizitza babestuen sustapenean etxebizitza-

kooperatibek gero eta garrantzi handiagoa dutela 

erakusten duten zifra handiak 8 

 

3.-  Etxebizitzen sustapenean kooperatibek gero eta 

garrantzi handiagoa izatea azaltzen duten faktoreak eta 

gorakada horren ondorioak 11 

 

4.-  Ondorioak eta joerak 14 

  



 
 

etxebizitzaren euskal behatokia- " Kooperatibei eta BOE-en sustapenari buruzko txostena" 
3 

Sarrera 
 

Txosten honetan, etxebizitza babestuak kooperatiben bidez sustatzeko jarduera gero eta 

handiagoa aztertzeko ahalegina egingo dugu. 

 

Azterlana burutzeko orotariko esku-hartzeak egin ditugu: alor horretako literaturarik aurreratuena 

aztertu, eskuragarri dauden informazio-iturri administratibo nagusiak miatu, eta kooperatiben 

sektorean sustapen- eta eraikuntza-lanetan aritzen diren enpresetako eta administrazio 

publikoetako ordezkariekin sakoneko elkarrizketak egin ditugu. 

  

Lehen atalean, etxebizitza babestuak kooperatiba formatupean sustatzeko jardunaren esparru 

instituzionala eta arautzailea aztertu dugu, esparru horrexetan mamitu baita jardun hori. Indar 

berezia jarri dugu berariaz kooperatiben bidezko etxe-sustapena xedatzera zuzendutako 

araudia. Ildo horretan, aparteko aipamena merezi du berrikitan onartu den ekainaren 18ko 

3/2005 Legea. Izan ere, lege hori guztiz berritzailetzat jo daiteke, erabilera-lagapena (“andel-

sistema” delakoa) ere berariaz arautzen duelako. 

 

Bigarren kapituluan, joera hori egiaztatzen duten zifra handiak aztertu ditugu. Hain zuzen, 

higiezinen krisiaren hastapenean kokatu dugu etxebizitza-kooperatiben ugalketaren eta 

etxebizitza-kooperatiben bidez sustatutako etxebizitza babestuen proportzio gero eta 

handiagoaren abiapuntua. 

 

Hirugarren kapituluan, etxebizitza-kooperatiben gorako joera hori azaltzen duten inguruabarrak 

eta kausak identifikatu ditugu, eta agerian utzi finantza-krisiak izan duen garrantzia eta finantza-

erakundeek euren kreditu-politika goitik behera aldatu izanaren funtsezko pisua, ia erabat eten 

baitzuten enpresa sustatzaileei eta eraikuntza-enpresei ohiko etxebizitza-sustapenak egiteko 

eskaintzen zieten kreditua.  

 

Azkenik, laugarren kapituluan, etxebizitza babestuen sustapenean kooperatibek hartu duten gero 

eta garrantzi handiagoaren ondorioak eta, horrekin batera, etorkizunean aurreikus daitezkeen 

joerak aurkeztu ditugu. Horretaz gain, halako kooperatibak bultzatzeko eta kudeaketa hobea 

egiten laguntzeko proposamen-ildo batzuk ere jaso ditugu. 
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1.  Etxebizitza-kooperatiben esparru instituzionala eta 
arautzailea 

 

Atal honetan labur-labur bildu da etxebizitza-kooperatibei eragiten dien esparru instituzionala eta 

arautzailea, testuinguruan kokatzeko etxebizitza-kooperatibek eta beraien bidezko etxebizitza-

sustapenak azken urteetan EAEn izan duten gorakada eta garapena. 

 

Esparru instituzionala 

 

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak 2013an kaleratutako aurreko txostenean Europako etxebizitza-

kooperatiben ereduei buruzko hurbilpena egin eta estatuko legeriarekin alderatu ziren 1 .  

Aipaturiko txostenean oinarrituz, etxebizitza-kooperatibetan bi eredu daudela ondoriozta daiteke:  

 

1. Lehen ereduan, etxebizitza eraiki ondoren ere, kooperatibak haren jabetza mantentzen 

du. Halatan, bazkideek etxebizitza hori erabiltzeko eskubidea baizik ez dute, eta 

horretarako errenta, kontribuzioa edo alokairua ordaintzen dute.  

 

Eredu hori erabilera-lagapenaren kontzeptuarekin lotzen da, “andel eredua” 

deritzonarekin, alegia. Eredu horrek sustrai sendoak ditu Eskandinaviako herrialdeetan, 

baina, salbuespen batzuk izan ezik, Estatuan ia ez da erabili ere egin, nahiz eta 

Estatuko eta EAEko arau-esparruak horretarako aukera eman. Berrikitan onartu den 

etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak jauzi kualitatibo nabarmena egingo 

du ildo horretan, eredu hori zehatz arautzen baitu, etorkizunean EAEn txertatu ahal 

izateko.  

 

Andel-eredua araudi autonomikoan sartu izana bat dator kooperatiba-esparruko aditu 

nagusiek planteatutakoarekin 2 . Horien ustez, krisi ekonomikoan ikasitakoa oinarri 

hartuta, erabilera-lagapen erregimeneko kooperatiba horiek ohiko kooperatiben osagarri 

gisa bultzatu beharra dago, EAEn etxebizitza eskuratzeko arazo bereziak dituzten 

kolektiboei edota egungo eta etorkizuneko beharrizanetara egokitutako etxebizitza 

sustatzeko proiektu partekatuari ekin nahi dieten pertsonei erantzun ahal izateko. 

  

                                                           
 

1
 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad02/eu/contenidos/informacion/ovv_a_pc_eu_002/eu_ovv_admi/adjuntos/INFORME_Politicas%20Vivienda_UE_eu.pdf 
2  

Adibidez, Aitziber Etxezarretak eta Santiago Merinok UCMren REVESCO aldizkarian egindako proposamena: “Etxebizitza-
kooperatibak: gaur egungo krisi ekonomikoan etxebizitzaren arazoari irtenbidea emateko ordezko aukera” 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20113.3%20Aitziber%20ETXEZARRETA%20y%20Santiago
%20MERINO.pdf 
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2. Bigarren ereduan kokatzen dira, berriz, ia erabat etxebizitzak eraikitzera bideratuta 

dauden etxebizitza-kooperatibak. Eredu horretan, etxebizitzak amaitu eta bazkideei 

esleitu ondoren, kooperatibak desegin egiten dira edota zerbitzu erkideen 

administratzaile huts bihurtzen dira3. Kooperatiba-eredu hori erabili izan da orain arte 

EAEn eta Espainiako estatuan.  

 

Eredu bata eta bestea printzipio kooperatiboen ikuspegitik aztertuz gero, agerian dago andel-

eredua asko gehiago lotzen zaiela filosofia eta printzipio kooperatibistei, eraikiko diren 

etxebizitzen sustapenean ez ezik, kooperatibaren kudeaketa ekonomikoan eta sozialean ere 

parte-hartze aktiboa izatera bultzatzen baititu bazkideak.  

 

Arau-esparrua: etxebizitza-kooperatibentzako neurri bereziak etxe babestuen 

sustapenetan. 

 

Kooperatibei buruzko EAEko ekainaren 24ko 4/1993ko Legeak 7. atalean arautzen ditu 

etxebizitza-kooperatibak. Kooperatiben xedea eta esparrua (114. artikulua) ez ezik, bazkideen 

erregimena ere (115. artikulua) arautzen du.  

 

 
Kooperatibismoa sustatzeko neurri bereziak aipatzean, 138. artikuluaren zazpigarren puntuan 

etxebizitza-kooperatibei berariaz zuzendutako neurri bat jasotzen du; zehazki, sustapen baterako 

kudeaketa publikoko lurzoruak erosteko prozesuetan lurzoruok etxebizitza-kooperatibei 

zuzenean esleitzeko eskubidea aitortzen da. 

 

Kooperatiben Legearen atzean dagoen filosofiak aurreikusten du bazkideek eurek kudeatuko 

dutela euren burua, etorkizuneko etxebizitzak sustatzeko proiektu propio batetik abiatuta. Halere, 

halako kooperatiben eguneroko kudeaketa eredu teoriko horretatik urrundu egiten da eta, 

praktikan, enpresa sustatzaileek bultzatu dituzte azken urteetan EAEn egin diren ia sustapen 

guztiak4. 

Era berean, martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuak, babes publikoko etxebizitzen araubide 

juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoak, berariaz 

arautzen du sustatzaile pribatuei esleipena emateko prozedura, eta salbuespen eta elementu 

bereizgarri batzuk xedatzen ditu sustatzaile horiek sozietate kooperatiboak diren kasuetarako. 

  

                                                           
 

3 
Santiago Merino Hernándezek azterketa interesgarri egin du etxebizitza-kooperatibak likidatu gabe mantentzeak  elementu erkideak 

administratu eta kudeatzeko dituen abantailei buruz, EHUko GEZKI- Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren 
aldizkarian. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20113.3%20Aitziber%20ETXEZARRETA%20y%20Santiago
%20MERINO.pdf 
4
 Adibidez, etxebizitzen azken bazkide erabiltzaileak kontseiluko kideen % 75 izatea eskatzen da formalki, baina praktikan ez da 

horrela izaten. Halere, kooperatiba horien kudeaketan espezializatutako enpresek kudeaketari eusteko irizpidea agintzen diete euren 
buruei eta, irizpide hori bete ezean, bertan behera uzten dute kooperatibaren kudeaketarako laguntza teknikoa. 
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Sozietate kooperatibo horientzat aurreikusitako salbuespenek garrantzi berezia hartzen dute 

itunpeko sustapenak esleitzeko prozedura arautzean.  

 

Hala, Dekretuak, oro har, itunpeko sustapenak esleitzean enpresa lizitatzaile batzuentzat 

irekitako lizitazio irekiko prozedura eta lehiaketa-bidezko esleipena aurreikusten badu ere, 

salbuespena ezartzen du adjudikazioduna irabazi-asmorik gabeko laguntza- edo gizarte-

erakundea bada (adibidez, fundazioak, mutualitateak, kooperatibak eta antzekoak), betiere xede 

sozialak babes ofizialeko etxebizitzen sustapenarekin lotura badu. Kasu zehatz horretan, 

etxebizitza-alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailak enpresa zehatz bati zuzenean 

esleitu ahal izango dio sustapena, sustatzailearen eta Sailaren artean sinatu beharreko 

hitzarmen baten bidez. Bertan zehaztuko dira, besteak beste, sustapenaren jarduera-eremua, 

kalitate-irizpideak eta baldintza ekonomikoak.  

 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduak, etxebizitza-

eskatzaileen erregistroa nahiz erregimen autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzak eta 

zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedura arautzen duenak, kapitulu oso bat (V. kapitulua) 

hartzen du sozietate kooperatiboek erosketa-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak 

eskuratzeko prozedura arautzeko. Bi artikuluk jasotzen dute kooperatiben kasuan etxebizitzak 

esleitzeko prozedura: 

 
Babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedura, kooperatiben kasuan 

 
71. artikulua.- Kooperatiben bazkideak.  
 
Aurreko artikuluan aipatutako kooperatibek babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko 
indarreko araudiak eskatutako baldintzak betetzen dituzten bazkideei baino ezin izango 
dizkiete esleitu babes ofizialeko etxebizitzak.  
 
72. artikulua.- Esleipena.  
 
Etxebizitzak bazkideen artean esleitzeko orduan, etxebizitzen logela kopurua bizikidetza-
unitateen premietara egokitzen dela hartuko da kontuan. 
  

 

 

Hartara, kooperatiben kasuan, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedura ireki samarra 

da, beste sustatzaile pribatu batzuek esleitzeko prozedura asko zehatzagoa eta zorrotzagoa 

aurreikusten baita (Agindu horren berorren IV. Kapituluan). 

 

Era berean, beste salbuespen bat ere jasotzen du Aginduak kooperatiben kasuan: gainerako 

sustapenetan ez bezala, etxebizitza esleitu zaion pertsonak ez du nahitaez aurretiaz Etxebizitza 

Eskatzaileen Erregistroan izena eman behar, nahiz eta indarreko araudiak etxebizitza babestua 

eskuratu ahal izateko aurreikusten dituen gainerako baldintza guztiak bete behar dituen. 
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Azkenik, berrikitan onartu den Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak xedapen 

gehigarri bat erantsi du, berariaz arautzeko irabazi-asmorik gabeko elkarteek erabilera-lagapen 

erregimeneko etxebizitzak sustatzea eta esleitzea. Estatuan arau aitzindaria da, parekorik 

gabea. 

 

Xedapen horren lehen puntuan, halaber, kooperatibek erabilera-lagapen erregimeneko 

sustapena egitea ere arautzen da. Arau horren alderdirik garrantzitsuenen artean azpimarra 

daitezke: 

 

 Bazkide bakoitzak izango duen erabilera- edo lagapen-eskubidearen izaera mugagabea arautu eta 

“mortis causa” eskualdatzeko aukera ere aitortzen da. Eskubide horren trukean, elkarteak zehaztutako 

kanon edo errenta soziala ordainduko dute bazkideek, etxebizitzetako eraikinaren sustapenak, 

eraikuntzak, amortizazioak, mantentze-lanek, hobekuntzek eta pareko kontzeptuek dakarten kostua 

estaltzeko. 

 

 Erakundearen jabetzako higiezinek multzo bakarra osatzen dute eta, ondorioz, elkartearen 

titulartasunekoak izango dira, etengabe eta mugagabe. Horrenbestez, ezin izango dira jabetza 

horizontal edota jabetzaren beste edozein erregimen pribatu bihurtu. 
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2.  EAEn etxebizitza babestuen sustapenean etxebizitza-
kooperatibek gero eta garrantzi handiagoa dutela 
erakusten duten zifra handiak 

 

Administrazioetako iturriak (Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzakoak oso 

dinamikoa baita etxebizitza-kooperatibak sortzen eta Etxebizitzaren Sailburutzakoak 

sustapen-jarduera) aztertuz, txosten honen xede den fenomenoaren garrantzia kuantitatiboa 

berrets dezakegu. 

 

Etxebizitza-kooperatibak sortzeko dinamika 2004-2014 epealdian.  

 

Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzako Kooperatiben Erregistroan bildutako 

informazioaren arabera, EAEn eratutako etxebizitza-kooperatiben kopuruak gorako joera izan du 

azken urteotan. Hain zuzen ere, higiezinen eta finantzen krisiak EAEn inpaktu handiena izan 

zuen garaiarekin (2008 eta 2009) bat dator joera hori. 

 

Urte horietatik aurrera EAEn etxebizitza-kooperatiben kopuruak gorako joera nabarmena eta 

etengabea izan du. Hala, 2014an 350 etxebizitza-kooperatiba erregistratu ziren, eta 195 baino ez 

2004an. 

 

Bizkaian igarri da gehien etxebizitza-kooperatiben gorakada 2004 eta 2014 bitartean, EAEko 

gainerako bi lurraldeetan ia ez baita hazkunderik izan. 

 

Etxebizitza-kooperatiben alten kopuruak Bizkaiko kooperatiben alta guztiekiko izan duen 

garrantzi erlatiboak ere hazkunde handia izan du. 2004an kooperatiba eratu berri guztien % 7,7 

izan ziren, eta 2014an, % 22,4. Hau da, Bizkaian eratutako lau kooperatibatik bat etxebizitza-

alorrekoa da. 

 

Aitzitik, Gipuzkoan eta Araban ez da igoera nabarmenik izan etxebizitza-kooperatiba berrien 

kopuruan. Nolanahi ere, azpimarratu behar da Araban krisi aurretik ere etxebizitza-kooperatiben 

pisu erlatiboa oso handia zela. Etxebizitza-kooperatiben pisu erlatibo handi hori ez da ia aldatu 

2004-2014 aldian zehar. 

 

Etxebizitza-kooperatibak sortzeko jarduerarik apalena Gipuzkoan izan da. 204-2014 tartean 

izandako alten % 10 baino ez. 
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EAEko Kooperatiben Erregistroan alta eman duten etxebizitza-kooperatiben kopurua lurralde 

historikoaren arabera, eta haien pisu erlatiboa lurralde bakoitzean alta hartu duten kooperatiba 

guztiekiko. 2004-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Kooperatiben Erregistroa. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza 

 

Etxebizitza-kooperatibek etxebizitza babestuen sustapenean duten garrantzi kuantitatiboa 

 

Agerikoa da EAEn etxebizitza babestuen sustapenak izan zuen beherakada, 2007-2008 

urteetako atzeraldi ekonomikoak eragindako aurrekontu-murrizketa gogorren testuinguruan. 

Hala, 2004an babes publikoko 4.500 etxebizitzatik gora sustatu ziren, eta 2014an 1.400 baino 

ez. 
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Etxebizitza babestuen beherakadaren testuinguru horretan antzematen da, hain zuzen ere, 

etxebizitzak kooperatiben bidez sustatzeko jardueraren gorakada eta garrantzia. Hartara, 

2014an hiru etxebizitza babestutik bi kooperatiba bidez sustatu dira, eta 2008an hogei 

etxebizitza babestutik bat baino ez ziren izan.  

 

Kooperatiben bidez sustatutako etxebizitza babestuen kopuru historiko altuena 2012an izan zen; 

urte horretan, lehen aldiz, enpresa tradizionalek baino etxebizitza babestu gehiago sustatu 

zituzten etxebizitza-kooperatibek.  

 

2012ko hazkunde hori batez ere Bizkaian gertatu zen. Izan ere, azken urteetan kooperatibek 

beren gain hartu dituzte garrantzi handiko sustapenetako batzuk, hala nola Bilboko 

Garellanokoa. Hurrengo atalean, etxebizitza-kooperatibek etxebizitza babestuen sustapenean 

duten gero eta garrantzi handiagoa azaltzeko faktore batzuk aipatuko ditugu. 

 

EAEn sustatutako babes publikoko etxebizitzak, enpresa sustatzaileen izaera juridikoaren 

arabera eta guztizkoarekiko ehunekoaren arabera: kooperatibak vs gainerako forma juridikoak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza. Enplegu eta Gizarte Politiketarako Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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3.-  Etxebizitzen sustapenean kooperatibek gero eta garrantzi 
handiagoa izatea azaltzen duten faktoreak eta gorakada 
horren ondorioak  

 

Aurreko kapituluan agerian jarri dugu EAEko etxebizitza babestuen sustapenean etxebizitza-

kooperatibek duten gorako joera. Atal honetan, berriz, joera hori azal lezaketen faktoreak eta, 

galdekatu ditugun eragileen arabera, epe ertain eta luzera gerta litekeen bilakaera aztertzen 

ahaleginduko gara. 

 

Galdera pausatu diegun sektoreko aditu eta arduradunak bat datoz aurreko ataleko datu 

kuantitatiboek emandako ikuspegiarekin; alegia, joan den hamarkadaren erdialdetik aurrera eta 

bereziki higiezinen eta finantzen krisiaren ostean, etxebizitza-kooperatibek gorakada nabarmena 

izan dutela eta etxebizitza babestuari lotutako sustapenetan gero eta pisu erlatibo handiagoa 

hartu dutela. 

 

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak egindako kontsulta- eta arbitraje-lanean ere ikus 

daiteke etxebizitza-kooperatiben gorakada hori. Izan ere, 2014an EAEko kooperatibismoaren 

baitan gatazka prebenitzera bideratutako kontsulten erdia inguru etxebizitza-kooperatibei lotuta 

egon da; hau da, kooperatiba-formatu horretan bildu dira alor horretako eskaera gehienak. 

 

Hurbilpen historiko laburra 

 

EAEn eta Estatuan kooperatiba bidez etxebizitzak eta zehazki etxebizitza babestuak 

sustatzeko jarduna (soilik etxebizitzak sustatu eta eraikitzeari lotutakoa) ez da 2008-2014 

epealdian sortu.  

 

XX. mendearen bigarren erdialdean kooperatiba-bidezko etxebizitza-sustapenak garrantzi 

handia izan zuen. Urte horietan, etxebizitza-kooperatiben bidezko sustapenak, hein handi 

batean, Estatu mailako sindikatu nagusiei lotutako erakunde sustatzaileetatik eta elkarteetatik 

sortu ziren. Hasiera batean behintzat, eredu kooperatibista etxebizitzak sustatzeko ohiko 

ereduaren ordezko aukeratzat jo zuten.  

 

Era berean, erakunde publikoek eta bereziki tokiko erakundeek lurzoru eraikigarria eskaini zieten 

halako kooperatibei, askotan etxebizitza babestuak sustatzeko lurzoru publikoaren 

kalifikazioarekin. 

 

2003tik 2008ra bitarteko eraikuntzaren boom-aren aldi horretan, ekonomia goraka zihoala eta 

eraikuntza-sektoreak kreditu arin eta merkea eskura zuela, enpresa sustatzaile eta eraikitzaileek 

arreta gutxi egiten zioten kooperatibismoaren formatuari. 
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Aldaketa finantza-erakundeen kreditu-politikan, eta kooperatiben formatua arrisku 

gutxiagoko eredua delako pertzepzioa. 

 

2008an krisi ekonomikoa heldu eta, harekin batera, higiezinen sustapena finantzatzeko kreditua 

ia erabat desagertu zenean, finantza-erakundeak eta enpresa eraikitzaileak konturatu ziren 

kooperatiben eredua egokia zela berme-maila handiagoa eta finantza-arrisku txikiagoa lortzeko.  

 

Kontsultatutako eragile ia guztiak bat datoz: finantza-erakundeek sustapenaren eta 

eraikuntzaren sektorerako kreditu-politika bat-batean aldatzea izan zen kooperatiba-

bidezko jarduera handitzeko funtsezko faktoreetako bat.  

 

Kreditua nabarmen murriztu zen une horretan, gelditzen zen kreditu apurra finantza-bermerik 

handiena eskatzen zuten eragiketetara bideratu zen eta, horien artean, kooperatiben formatua 

ezin aproposagoa zen. Hona arrazoiak: 

 

 Arriskua gehiago dibertsifikatzen (atomizatzen) da, kooperatibako bazkide guztiak egiten 

direlako sustapenerako kredituaren erantzule, kredituaren erantzukizuna enpresa bakar baten 

esku gelditu beharrean. 

 

 Hasiera-hasieratik, arriskua kooperatibako bazkideen esku uzten da, kooperatibei kreditua 

onartzeko, bazkideen ehuneko handi batek (% 75etik gora) euren konpromiso sendoa agertu 

behar duelako. Horrek esan nahi du kreditua jaso aurretik ere, etxebizitza gehienak salduta 

egoten direla. 

 

Gaur egun, kreditua emateko baldintzak hain dira handiak ezen, adituen arabera, berrikitan 

Bizkaian burututako tamaina handiko sustapenetan, bigarren atalean azaldu dugun bazkideak 

erakartzeko eredu teorikoa are gehiago zorroztu baita. Hartara, proiektua eta etorkizuneko 

bazkideak finantzatuko dituzten erakundeek aurretiko iragazketa-prozesua exijitzen dute: 

bazkideek banan-banan joan behar dute sukurtsaletara bi urtera begirako kaudimen-azterketa 

egitera, epealdi horretan ordaindu behar izango baitute etxebizitzaren prezioaren zati handia. 

 

Lizitaziorako baldintzen garrantzia administrazio publikoek etxebizitza-sustapenak 

esleitzen dituztenean. 

 

Lehen esan bezala, etxebizitza-kooperatiben hazkundean finantza-erakundeek funtsezko ardura 

izan badute ere, eragile gehienek gehitu dute administrazio publikoak ere badaudela hazkunde 

horren atzean, etxebizitzak sustatzean formatu kooperatiboa bultzatu dutelako.  Izan ere, azken 

urteetan etxebizitza-sustapenak esleitzeko prozesuetan ohikoa izan da enpresa adjudikazioduna 

etxebizitza-kooperatiba izatea jartzea baldintzatzat. 
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Bi kooperatiba-ildo nagusi sendotu dira krisiak iraun duen urte hauetan: ohiko enpresa 

sustatzaileek sortutako kooperatibak alde batetik, eta sektorean espezializatutako 

kooperatibak, bestetik.  

 

Aurretiaz deskribatutako inguruabarrak tarteko, gaur egungo merkatuan bi etxebizitza-

kooperatiba nagusi aurki ditzakegu: ohiko enpresa sustatzaileek bultzatutako kooperatibak 

batetik (eta horrexek azaltzen du, hein handi batean, eredu horrek azken urteotan izan duen 

gorakada), eta, horiekin paraleloan, krisi aurretik ere jarduten zuten enpresa espezializatuak, 

sustapenak kooperatiba-formatuan bultzatu eta kudeatzeko asmoz berariaz sortu zirenak. 

 

Horrenbestez, eta esan bezala, EAEko eraikuntzaren eta sustapenaren alorreko enpresa 

handienetako batzuek modu instrumental hutsez erabili izan dute etxebizitza-kooperatiben 

formatua, enpresaren jardunari eutsi eta finantza-erakundeek ezarritako baldintzetan eskuratu 

ahal izateko sustapenerako kreditua.  

 

Azken urteetan, etxebizitza babestuen sustapen bakoitzerako berariaz sortutako kooperatibak 

eratu dituzte enpresa horiek, bazkideak erakartzeko asmo hutsarekin. Hala, ikuspegi 

instrumental edo formalista hutsez erabili dute kooperatiba-eredua. 

 

Ohiko enpresa horien apustu instrumentalarekin batera, badira krisi aurretik ere etxebizitza-

kooperatiben alorrean aritzen ziren enpresa sustatzaile batzuk. Hain zuzen, kooperatiben 

alorrean aritzea zen, eta da, berorien ezaugarri nagusia.  

 

Higiezinen krisi-garaian ere, enpresa horiek etxebizitza libreak eta babestuak sustatzen jarraitu 

dute, kooperatiba-eredu hutsari lotuta, helburu eta irizpide kooperatibista hutsak erabiliz, eta 

jarduera mota horretan espezializatutako kontsultoretzen eta enpresen bidez kudeatuta.   

 

Gero eta kontsulta gehiago, eta arbitrajea eskatzen duten gero eta egoera gehiago 

 

Azkenik, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak kooperatiba horiei lotutako kontsulten 

hazkunde handia eta informazio- eta arbitraje-lana eskatzen duten gero eta egoera gehiago 

antzeman baditu ere, ez dirudi kooperatiba-ereduaren hazkundeak eta garapenak 

bazkideentzako inpaktu ekonomiko edo sozial handia eragin duten gorabeherarik ekarri duenik, 

orain arte behintzat5.   

Nolanahi ere, kontsultatutako eragile batzuen ustez, gerta daiteke etorkizunean nahigabeko 

egoerak, epaitegietan ebatzi beharrekoak, etortzea, sustapen batzuek ez dituztelako bete 

aurreikuspenak eta kooperatibei lotutako printzipioak. Gauzak horrela, administrazio publikoek 

etxebizitza-kooperatiben kudeaketa gainbegiratzeko, jarraipena egiteko eta prebentzioa egiteko 

lana hartu beharko lukete euren gain, hein batean behintzat. 

                                                           
 

5
 Kontsultatutako adituek diotenez, bazkide batzuen ez-ordaintzeetan gainerako bazkideek dituzten betebeharrei buruz araudiak 

jasotzen duenaz harago, enpresa sustatzaile batzuek, legez behartuta ez badaude ere, euren kontura hartzen dute arrisku hori, 
gainerako bazkideei eragin ez diezaien. Arazo handiak sortzen dira, ordea, etxebizitzen % 100 saltzea lortzen ez duten proiektuetan; 
adibidez Gasteizen, bertan eskaintza handiegia ere izan daiteke eta. 
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4.- Ondorioak eta joerak 

Ondoren, egindako azterketa- eta prospekzio-lanaren ondorio nagusiak azalduko ditugu:  

 

1. Informazio kuantitatiboak berretsi egin du krisia hasi zenetik hona EAEn goraka 

doala kooperatiba-bidezko etxebizitzen sustapena, hala etxebizitza libreena nola 

babestuarena.  

 

2. kapituluan adierazi bezala, administrazioko iturriak miatuz agerian gelditu da EAEn 

etxebizitza-kooperatiba berriek gero eta pisu handiagoa dutela (196 kooperatiba 2004an eta 

350 2014an), eta gero eta etxebizitza gehiago sustatzen dela kooperatiben bidez: azken 

hiru urteotan (2012-2014) EAEko hiru etxebizitza babestutik bat etxebizitza-

kooperatiben bidez sustatu da. 

 

2. Agerian gelditu da joera horren atzean dagoela, hein handi batean, ohiko enpresa 

eraikitzaileek kooperatiben formatuaren alde egindako apustua, batzuetan izaera 

instrumental hutsarekin. 

 

Kooperatiben Legeak, gaur egungo idazkeran, marjina handia uzten du etxebizitza-

kooperatiben eraketaren atzean edozein enpresa mota egon ahal izateko.   

Krisi ekonomikoaren ondorioz, eta 2008az geroztik finantza-erakundeek eraikuntzarako 

kredituan mantendu duten politika zorrotzaren ondorioz, eraikuntza-enpresa tradizionalek 

kooperatiben formatua erabili dute jarduerari eusteko, baina, batzuetan, bazkideen 

inplikazioaren eta partaidetzaren printzipio kooperatiboei muzin eginda. 

Administrazio publikoek ere bultzatu dute sustapenak kooperatiba-formatuaren bidez 

garatzeko joera, esleipen-prozesuetan ezarritako baldintza eta eskakizunen bitartez. 

 

3. Etxebizitza-kooperatibak kalitateko etxebizitzak sustatzeko eredu eraginkor eta 

efizientea izan daitezke. 

 

Azterlanaren ondorio nagusi gisa esan daiteke etxebizitza-kooperatibak, egoki kudeatzen 

direnean, bazkideen premietara egokitutako etxebizitza eskuratzeko bide aproposa direla eta 

bazkide horiek, gainera, euren etxebizitza eraikitzeko prozesuan parte hartzeko aukera 

dutela, prozesua hasi eta burutu arte. 

 

Azken urteotan, kooperatiben bidez etxebizitzak sustatzeko esperientzia praktiko eta 

positiboak burutu dira, eta, haiei esker, herritar askok etxebizitza oso prezio merkean 

eskuratu ahal izan dute. 
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Kooperatiba-alorreko adituek azpimarratu dute oso konplexua dela halako kooperatibak 

kudeatzea, eta espezializazio-maila handia behar dela kooperatibaren eta bazkide guztien 

eskubide eta betebeharrei erantzun ahal izateko. Horrexegatik, enpresa eta kontsultoretza 

espezializatuen eginkizuna funtsezkoa da, kooperatibaren kudeaketan jokabide egokiak 

bermatu eta sustapen bakoitzeko bazkideen eskubide eta betebeharrak errespetatu nahi 

badira. 

 

4. Administrazio publikoek bazkideen eskubideen, betebeharren eta ondorioen berri 

ematen eta jendea prestatzen lagun lezakete. 

 

Izan ere, ikusi dugu bazkide kooperatibisten artean oso ezjakintasun handia dagoela 

proiektuetan jokatzen duten eginkizunaz eta inplikazioez.  

Ildo horretan, aditu batzuek adierazi dute administrazio publikoek jarduera-protokolo batzuk 

bultza litzaketela kooperatibetako bazkideek informazioa eta prestakuntza jaso eta, horrela, 

hasieratik jabetzeko kooperatiban sartzen direnean ez direla mugatzen etxebizitza 

erostera. Izan ere, horrekin batera: 

 Etxebizitzak sustatzeko xedea duen enpresa baten zati alikuota eskuratzen dute 

gainerako bazkideekin batera. 

 

 Enpresa-proiektu horri lotutako arriskua beren gain hartzen dute, alderdi guztietan 

(etxebizitzen sustapenean, kostuetan eta azken prezioan egon litezkeen 

desbideratzeetan, bai eta kredituak itzultzeko erantzukizunean eta gainerako 

finantzaketan ere)
6.
. 

 

 

5. Komenigarria izango litzateke printzipio kooperatibistekin lotura handiena duten 

ekimenak sustatzea. 

 

Kontsultatu ditugun eragile batzuen iritzian, interesgarria litzakete administrazio publikoek 

kooperatiba-proiektuen jarraipena egiteko jarduera-ildoak aztertzea, printzipio 

kooperatiboetatik hurbilen dauden proiektuak bultzatu eta zabaltzeko. Horrekin batera, 

kooperatiba-formatua exijitzen duten etxebizitza-sustapenen lizitazioetan, bazkideek enpresa 

adjudikaziodunen kudeaketa kooperatiboan parte hartzeko printzipioa egoki bete eta 

garatzen dela ziurtatzeko adjudikazio-irizpide bereziak ezar litezke. 

  

                                                           
 

6
 Bazkideek etxebizitza kudeatzeko prozesuan parte har dezakete (eta parte hartu beharko lukete). Horretarako dago, besteak beste, 

Kontseilu Errektorea. Bazkideen % 10ek batzarrak dei ditzake eta Kontseilu horren lanaren etengabeko jarraipena egin. 
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6. Aurreikusten diren joerak 

 

Kontsultatutako eragile gehienen ustez, egoera makroekonomikoa hobetu ahala, azken 

urteetan eta krisiaren ondorioz kooperatiba-formatura jo duten enpresa eraikitzaile eta 

sustatzaile tradizional askok formatu hori utzi eta ohiko eredura itzuliko dira berriro ere, ez 

baitute bere sentitzen bazkideek sustapenen diseinuan eta kudeaketan parte hartzeko 

aukera. 

 

Beste aditu batzuek, ordea, zalantzan jarri dute hori, haien esanetan eredu horrek abantaila 

argiak dituelako (batez ere finantza-arrisku txikiagoa). Gauzak horrela, ohiko enpresa 

eraikitzaile eta sustatzaileek etorkizunean ere etxebizitza babestu eta libreak kooperatiba-

formatuan sustatzeko ildoari eutsiko diotela pentsatzen dute. 

 

7. Andel-eredua: erabilera-lagapena. 

 

Azkenik, azpimarratu behar da berrikitan argitaratu den ekainaren 18ko 3/2015 Legeak, 

Etxebizitzarenak, zer-nolako bultzada ekarri dion erabilera lagapeneko ereduari, andel-

eredua deritzonari. Izan ere, Europako iparraldeko herrialdeetan tradizio handia duen eredu 

hori ez da ia erabili EAEn etxebizitza libreak nahiz babestuak egiteko.  

 

Ekainaren 18ko 3/2015 Legeak jasotzen duen berariazko arauketa hori, administrazio 

publiko guztiek eredu hori bultzatzeko hartutako neurriak eta EAEko kooperatiba- eta 

elkarte-ehunarekiko lankidetza izan litezke eredu hori bultzatzeko bidea, hasiera batean 

proiektu pilotuen bidez eta, ondoren, merkatu-hobi berritzailea osatuz. Horrela lortuko 

genuke erabilera lagapen erregimeneko etxebizitzak sustatzen, diseinatzen eta eraikitzen 

parte hartu nahi duten pertsonez osatutako kooperatibak indartzea eta ohiko eredurako 

ordezko aukera bat sortzea. 

 

 


