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marinaleda_sevilla

KUDEAKETA

Asanblada eta auto kudeaketan oinarritutako sistema da. 

Etxebizitza norberak eraiki behar du eta hilabetean behin edo bitan bilerak egiten dira 
etxebizitza bakoitzeko auto eraikitzaileen artean.

Herriko  asanbladaren  bitartez  hartzen  dira  erabaki  nagusiak.   Etxebizitzarengatik 
hilabetean ordaindu beharreko kopurua  ere, bertan adosten da, azken garaian 15€. 
Gainera auto eraikitzaile bakoitzak etxea eraikitzen emandako denbora, etxebizitzaren 
balio osotik deskontatu egiten da.

JABETZA

Etxebizitzan biziko den/diren pertsona/k dira jabeak.

 ETXEBIZITZA FISIKOKI

3  logela,  bainu  gela  eta  100  m2-ko  patioak  dituzten  etxebizitzak  dira.  Aurrerago 
handiagotze txikiak egin daitezkeelarik.

BALIABIDEAK

Udalak ondorengo baliabideak eskaintzen ditu:

− Lurrak. Lurrak lehenik eta behin jabego pribatuei desjabetu eta ondoren udal 
herriratutakoak dira.

− Igeltseroak

− Etxebizitzaren proiektu teknikoa

Andaluziako junta eta PER (Plan de Empleo Rural)-en hitzarmenen bitartez, udalak lan 
materiala dohainik emateko aukera du baita ere.



andel eredua

Eredu  hau  herrialde  eskandinabiarretan  dago  zabaldua  batik  bat,  Dinamarkan 
etxebizitzen %10a eredu honen barne daudelarik.

KUDEAKETA

Etxebizitza kooperatiba bat  sortzen da eta honen bitartez etxebizitzaren erabiltzaile 
izan behar duena kide bihurtu behar da. Kideen artean alokairu sozial bat kudeatzen 
da,  espekulaziotik  kanpo  eta  merkatuko  prezioa  baino  merkeagoa  den  kopuru  bat 
ezartzen da erabiltzen den metro karratu bakoitzeko.

Etxebizitza eredu eta zerbitzuak kooperatibako kideen artean erabakitzen dira.

JABETZA

Entitate publiko edo pribatu bat da eraikinaren jabea da eta honek  zehaztu gabeko 
edota kasu batzuetan denbora jakin baterako eraikinaren erabilpen zesio bat egiten du. 

ETXEBIZITZA FISIKOKI

Kasu bakoitzean kooperatibak erabakitzen du ze forma eman.

BALIABIDEAK

Kooperatibako kideen hilero kuota/ alokairu bat ordaintzeaz gain, hasieran 3 000-12 
000 € bitarteko berme bat jarri  behar du, kooperatibatik alde egin ez gero itzultzen 
zaiona. Diru fluxu honen bitartez aurre egiten zaio egin beharreko lan eta erreformei.

Erakunde publiko edo pribatu batek utzitako eraikina.



parla sur_madril

Madril hegoaldean duela 20 urte baino gehiago diharduen sistema da eta dagoeneko 
1200 etxebizitza daude.

KUDEAKETA

Kooperatiba bitartez antolatzen dira etxebizitza hauen erabiltzaileak. Kooperatiba 
honetako kideak batik bat 35 urte baino gazteagoak dira eta urtean 18 000€ baino 
gutxiago irabazten duten pertsonak.

Bestalde, kudeaketa eta proiektuen tramitazio enpresa bat sortu dute, 30 urte 
daramatzana lanean.

JABETZA

Kooperatiba bera da eraikinen jabea eta kideak berme eta hileroko kuota bat ordaindu 
behar dute.

ETXEBIZITZA FISIKOKI

Kooperatibak erabakitzen du ze forma eman, horretarako ekipo tekniko bat 
kontratatzen da, non arkitektoak, arkitekto teknikoak eta ingeniariak dauden.

BALIABIDEAK

Maileguak:

− Caja madrid: 38 000 000 €

− Caixa: 50 000 000 €

Lurren zesioa:

− Madrileko komunitate autonomoak

− Parlako udalak



fucvam_uruguay

Fucvam elkartearen leloa hurrengoa da: “ Etxebizitza kooperatibak eta elkar laguntza”.

1970.  urtean  sortu  zen  eta  Fucvam elkartera  gaur  egun  535  kooperatiba  afiliatuta 
daude eta  latino amerikako herrialde ezberdinetara zabaldu da sistema hau, 20 mila 
familia baino gehiago etxebizitza eredu hauetan bizi direlarik. 

KUDEAKETA

Kooperatibako kide  bakoitzak  erabilpen eta gozatze kontratu bat  sinatzen du.  Kide 
bakoitzak  kontratu  honen  bitartez  betebehar  eta  eskubide  batzuk  ditu.  Kideak 
etxebizitza uztea erabakitzen badu ordu-arte emandako kapital soziala berreskuratzen 
du.

Etxebizitza  hauek  langile  eta  ekonomikoki  baldintzatuak  dauden  familiei  zuzenduta 
daude.

JABETZA

Kooperatiba da jabea. 

 ETXEBIZITZA FISIKOKI

Etxebizitzek  kideentzako zona pribatuak dituzte baina betiere espazio komunitarioak 
egotea bermatzen da.

BALIABIDEAK

Kide  bakoitzak  kontratua  sinatzen  duen  momentutik  kapital  sozial  bat  ematen  dio 
kooperatibari, kapital sozial hau hilero ematen den diru kopuru bat da baina baita ere 
eskaintzen dituen lan orduak.



can batlló_sants_barcelona

Andel  ereduan  oinarritu  den  etxebizitza  kooperatiboen  eredu  praktiko  bat  da 
Bartzelonako Sants auzoan dagoen Can Batlló eraikin industrial erraldoian kokatua. 
Can  Batlló  eremua  2011ean  okupatu  zuen  Bloc  onze  eragileak.  Bestalde  auzoko 
hainbat eragilek etxebizitzaz haratago beste hainbat proiektu burutzen ari dira.

Etxebizitza kooperatibaren proiektua 2012an jarri zen martxan eta espero dute 2016 
urte amaierarako bertan kideak bizitzen egoteko aukera izatea.

KUDEAKETA

Alokairuzko  etxebizitza  kooperatiba  baten  bitartez  kudeatzen  da  asmoa,  baina 
momentuz elkarte bat sortu dute, beranduago kooperatiba izateko asmoa bada ere. 
Adin guztietako jendea izango da kooperatibako kide.

Etxebizitzen  eraikuntza  ere  kooperatiba  kideen  artean  egingo  da  hein  batean, 
eraikuntzaren kosteak merkatu egingo direlarik.

Kooperatiba honetan ez da “familiez” hitz egiten baizik eta “unitateez”.

JABETZA

Entitate publiko edo pribatu bat da eraikinaren jabea da eta honek  zehaztu gabeko 
edota kasu batzuetan denbora jakin baterako eraikinaren erabilpen zesio bat egiten du. 

 ETXEBIZITZA FISIKOKI

Eraikinean 30 etxebizitza egingo dira.

Energetikoki  efizienteak  izango  dira  eta  zona  komunitarioentzako  espazio  handiak 
izango dituzte. Hiru tamaina ezberdinetako etxebizitzak planteatzen dira, 40, 50 eta 70 
m2-koak hain zuzen ere. 

Espazio komunetan aurreikusten da sukalde industrial handi bat,nahiz eta etxebizitza 
bakoitzak bere sukaldea izango duen,  lan eta ikasteko espazioak,  gordelekuak eta 
gonbidatuentzako bi etxebizitza gutxienez.

BALIABIDEAK

Lurra: Bartzelonak udalak utzitakoa epe luze baterako, 50-100 urte bitartean.

Kooperatibistek hasieran 15 000-20 000€ bitarteko aportazioa egiten dute eta ondoren 
hilero kantitate bat ordaintzen dute erabilitako metro karratuen araberakoa, 300-750 € 
bitarteko kopurua izango dena.



errekaleor_gasteiz

1959. urtean  eraiki zen auzo hau, Gasteizera etorritako langile etorkinei  bizilekuak 
eskaintzako  asmoz.  Guztira  16  etxebizitza  bloke  eraiki  ziren.  80-90  hamarkada 
bitartean auzoko biztanle askok hiritik hurbilago dauden guneetara alde egin zuten. 
Udalak  desjabetze  fase  bat  abiatu  zuen  etxebizitza  berriak  eraikitzeko  asmoz, 
auzoaren  bizi  baldintza  eskasak  argudiatuz.   Hala  ere,  krisi  ekonomikoaren 
aitzakiapean udalak bere hirigintza proiektua bertan behera utzi zuen, auzoa ia hutsik 
geratu zelarik. 2013an ikasle mugimendu batek auzoko bloke bat okupatu zuen eta 
orduz geroztik etxebizitza proiektu integral bat garatzen ari dira.

KUDEAKETA

Asanblada bitartez kudeatzen dira auzoko gai garrantzitsuenak, baina eraginkorragoak 
izateko asmoz lan taldeetan banatu dituzte egin beharrak eta astean behin lan talde 
guztien koordinazio bilerak egiten dituzte. Gaur egun dauden lan taldeak ondorengoak 
dira:

− Elikadura subirautza

− Autodefentsa

− Komunikazioa

− Barne harremanak

− Kultura

JABETZA

Gehien bat Gasteizko udalarena eta beste batzuk jabego pribatuena.

ETXEBIZITZA FISIKOKI

Etxebizitzak  blokeetan  antolaturik  daude,  eta  bloke  bakoitzean  hainbat  etxebizitza 
zeuden  lehen,  baina  gaur  egungo  proiektuan  bloke  bakoitza  unitate  bakar  baten 
moduan ulertzen da.

Espazio  pribatuak  daude  logelei  dagokionez,  baina  zona  komunak  asko  dira, 
sukaldeak, bilera gelak, zinema gela, bainu gelak …

BALIABIDEAK

Baratza egiten dute okupatutako lurretan eta bertan bizi direnen esku lana.



ecohousing
KUDEAKETA

JABETZA

 

ETXEBIZITZA FISIKOKI


