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Urtzi jauna: 
 
EAEko lurzoruak izandako artifizializazioa aztertzeko, batez ere, Lurralde Antolamendu 
Artezpideen indarraldian izandakoa, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio 
Sailaren Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzari EAEn izandako 
etxebizitzen eraikuntza-jarduerari buruzko informazioa eta beste autonomia-erkidego 
batzuetakoekin izandako aldea (INEk eta Sustapen Ministerioak emandako datuen arabera) 
eskatu zitzaizkion. 
 
Informazio horretatik honako ondorio hauek atera daitezke: 

a) 2006an, EAEko biztanleko etxebizitza kopuruaren indizea gainerako autonomia-
erkidegoetan baino txikiagoa zen. 

2006an, 1.000 biztanleko hasitako etxebizitza libreen indizea 4,57koa zen. 
Gainerako autonomia-erkidegoetakoa baino txikiagoa zen, eta estatuko 
batezbestekoa (14,71) edo beste autonomia-erkidego batzuetakoa baino askoz ere 
txikiagoa (adibidez, Gaztela-Mantxakoa –27,60-, Valentziako Komunitatekoa –
19,04-, Kataluniakoa –14,11- edota Madrilekoa –8,48-).  Indize horrek gutxieneko 
balioari eutsi dio EAEn, eta estatuaren gainerakoan 2001 eta 2006 artean izan 
ziren zifra altuetatik urrun dago. 

b) Sustapen Ministerioaren etxebizitza berrien stockari buruzko 2010eko txostenak 
erakusten duenez, 2010eko abenduaren 31n, saldu gabeko 687.523 etxebizitza 
berri zeuden Espainian. Hala ere, kopuru horretatik 12.516 etxebizitza baino ez 
daude EAEn, stockaren % 1,82, alegia. Hau da, EAEko etxebizitzen % 1,22. 

c) Horrenbestez, uste da mende honen hasierako estatuko eraikuntzaren sektoreari 
lotzen zaion «hirigintzako desarrollismoa» ezin dela EAEko egoerarekin erabili, 
EAEko erakintzaren bilakaera ez delako beste autonomia-erkidego batzuetakoekin 
konparatu. Aitzitik, Europako beste herrialde batzuetakoekin antz handiagoa du. 

 
Bestalde, formula horren osagai guztiak lotesleak izan arren, udalek zenbait arlotan jarduteko 
aukera dute, udalerriko ezaugarri berezietara egokitzeko. 

 
Gainera, kontuan izan behar da eraikuntzek ez dutela hartzen planifikazioan ageri den lurzoru 
osoa, eta bizileku gaitasunez planifikatzen den guztia ez dela birsailkapenen bidez egiten. 

 
Azkenik, birgaitzera jo da, etxebizitza hutsen bidez. Birsailkapenak saihesteari esker, lurzorua 
berrerabiltzen da, eta hainbat estrategiaren bitartez, gehiegizko hirigintza galarazten da, 
adibidez, eraikigarritasuneko estandar nahiko altuak ezarriz, dentsitatea sustatzeko. 
 
Aldatzeko dokumentuan adierazi zen bezala, helburu nagusia dentsitate demografikoa duen 
lurralde mugatu honetan lurzoruaren artifizializazioa etetea da. Horretarako, lurraldearen 
jasangarritasuneko ildoaren garrantzia handitu da, kuantifikazioaren kalkuluak doituz, bizilekuen 
gaitasuna txikitzeko. Halaber, herritarrek beren beharren araberako hiriguneaz eta etxebizitza 
duina izateko eskubideak nabarmendu dira. Horretarako, garapen-prozesuetarako beharrezko 
lurzorua eskuragarritasuna bermatuz, baina beharrezko kalifikazioak saihestuz, benetako 
etxebizitza-beharrak kontuan hartuz. Ildo horretatik, gainera, aldaketa bat dator birgaitzeari eta 
hiri-berroneratzeari eta berrikuntzari buruzko 8/2013 Legearen, ekainaren 26koaren 
helburuekin. Izan ere,  birgaitzea, hiri-berroneratzea eta berrikuntza ez ezik, jasangarritasuna 
ere bultzatu nahi du, etxebizitzak kuantifikatzeko formulatik deribatutako emaitza berriak 
mugatuagoak baitira dinamika berriekin bat datozen hirigintza-planeamenduekin. 
 
Amaitzeko aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren dokumentuari egingo zaizkion aldaketak 
ikusi ahalko dituzu: 
 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 


