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Aurke

ten honen x
tzeriaren irud

bizitza Plan
ailean jasot

eran planifik
osamen ho
ntzialari buru

tarren ekarp
rruan, birgai
duen ardatz

tzeriari buruz

apartzeriaren
bizitza-politik
kin: 

Eskala txi
dinamizazi

Egoera kas

Arazo eko
alternatiba 
behar izan 

egatik du in
rtzeak, EAEn

ezpena 

xedea Katalu
dia aztertzea

 Zuzendaria
tako herrita
atutakoen o

orietako ba
uzko azterket

pen horri era
itze-eredu ja
zaren esparr
zko azterketa

n irudia kohe
kak izango d

kian edo toki
oarekin eta en

skarrean edo a

nomiko eta fin
bat sustatuz, 
gabe.   

nteres berez
n etxebizitza-

uniako espar
a da, EAEren

a 2013-201
arren propos
osagarriak e
tek hiri-apa
ta egitea pla

ntzunez, Etx
asangarri, so
ruan, ekintza
a egitea xede

erentea da 
ituen hainba

koan birgaitze
plegua sortzek

aurri-egoeran d

nantzario berez
etxebizitza es

zia hiri-apart
-politikaren e

 

rru instituzio
n esparruan 

6 prestatze
samenei es

eta plan hor
artzeriari lo

anteatzen du

xebizitza Pla
ozial, ekonom
a espezifiko 
e duena. 

Etxebizitza 
at jarduketa-

e-proiektuak s
ko laguntzareki

dauden etxebiz

ziak dituzten 
skuratzen duen

tzeriaren iru
erronka berri

etxeb

nalean (oso
aplikatzeko d

eko esparru
sker jarduke
rretan txerta
otutako jar
. 

an Zuzendari
miko eta int
bat jaso da

Plan Zuzen
-lerro estrate

sustatzea, ber
in. 

zitza hutsak mu

kolektiboek etx
nak bertan bizi

udia eta Ka
ien ikuspegit

bizitzako behatok

sustraituta 
duen potentz

an irekitako
eta batzuk 
tzeko modu
duketak EA

ia 2013-2016
egratzaile be
 (4.3.G), hai

daria 2013-2
egikorekin, e

rarekin dituen 

ugiaraztea eta m

xebizitza izate
tzeko diru-ord

talunian eza
tik.  

kia - "Hiri-apartz

dago bertan
ziala aztertz

o prozesu 
identifikatu 

ukoak. Herri
AEn aplika

6ko 4. Ardat
erri bat sust
in zuzen ere

2016-ren ar
esaterako, ho

produkzio-eh

merkatuan jartz

ea, bide tradizi
ainketa handir

artzeko pro

zeria" 

n) hiri-
eko. 

parte-
dira, 

tarren 
atzeko 

tzaren 
tatzea 
e, hiri-

rabera 
onako 

unaren 

zea. 

ionalen 
rik egin 

zesua 
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Histor

tenaren has
rizko adieran

erabiltzeko
zaritza-izaer

usiboa, Espa
rapean. 

tzeria-kontra
n jabeak bes
tzen portze
bidearen truk

apartzeriaren
zional hori 
zeko helburu

oren azalduk
a funtsean. A
jabetzakoa 
ena) birgaitz
. 

Zertan

ngo hiri-apar
ra kaskarre
itzea lor dez
itzen ari de

an, doan edo

ratu-mota ho
esa eta etx
onaren (edo

ria pixk

sieran jasota
n, bere jabet
o eskubidea
rakoan. Ako
ainiako esta

atuaren irudi 
ste pertsona 
entaje baten
ke. 

n irudiari azk
eguneratu 

uarekin, eta e

ko den beza
Akordio horr
ez den etxe

zeko konprom

n datza 

rtzeriako kon
an dagoena

zan jabetza d
en etxebizitz
o alokairu sin

orren dohaina
ebizitza bat

o pertsona-ta

a bat: a

a dagoen b
tzakoa ez de
ren truke b

ordio- edo 
atuaren gain

tradizionala
baten (apart

n eta finka

ken urte haue
du, hiri-ere

eraikitako etx

ala, apartzer
ren bitartez, 
ebizitza bat 
misoa hartze

hiri-apa

ntratu-eredua
a) erabilera 
duen pertson
za horretan 
nboliko baten

a da jabeare
t behar eta 

aldearen) inte

 

apartzer

bezala, RAE
en etxebizitz
bere lana 
kontratu-mo
nerako lurra

a akordio bat
tzeroa) ardu

a barruan k

etan Katalun
emura lekua
xebizitza-par

ria-kontratua
pertsona ba
edo lokal b

en du, etxebi

artzeria

a, funtsean, 
lagatzea d

nak diru-orda
bizi daitek

n truke.  

en (bere jabe
alokairu lib

eresa uztartz

etxeb

ro termin

Eren arabera
za batean (m
eskaintzen 
ta tradizion

aldeetan ere

t zen. Akord
rapean uzten
kokatutako 

nian eman za
aldatuz etxe
rkea birgaitu

, gaur egun
atek edo pert
at (bizitegi-e
izitza edo lok

? 

etxebizitza 
da, apartzer
ainketarik eg

ke hitzartuta

etzako etxeb
breko merka
zen dituela. 

bizitzako behatok

noaren 

a, masover 
masia) bizi d
duena bere
al hori ez 
e bere isla 

io horren bit
n zuen neka
higiezinen 

aion bultzad
ebizitza esk
z. 

, partikularre
tsona-talde b
erabilerarako
kal hori aldi b

baten (gehie
roaren lanar
gin gabe. Ap
ko eta mug

izitza birgait
atuan arazo

kia - "Hiri-apartz

jatorria

(apartzero),
den nekazar
e landa-jato
zen Katalu
baitu apar

tartez, landa
azaritza-ustia

batean biz

ak kontratu-
kuratzeko a

en arteko ak
batek (apartz
o egoera txa
batez erabilt

enetan huts
ren bitartez 

partzeroa, tru
gatutako de

tzea behar d
o bereziak d

zeria" 

a 

 bere 
ria da, 
orrian, 
uniako 
rtzeria 

a-finka 
apena, 
itzeko 

-eredu 
arazoa 

kordio 
zeroa) 
arrean 
tzeren 

sik eta 
hura 

ukean, 
enbora 

uena) 
dituen 
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Katalu

uniako apa
007 Legeare
ratu-irudi hor
atzeko. 

tzeria araut
uzionalizatze
bleetako ba
tzeriaren def

kontratu bat 
, adostutako

zearen truke.

-erregulazio 
n duten jabee
zeko erabak
lege horre

agabean etxe

2007 Legeko
uniako egun
ten lagunduk
keten artean

42

Generalitat
merkatura 
Horretarak
ikuskapen-

Etxebizitza
eta kalteak

Egoera txa
ahal izatek
subrogazio

Etxebizitza
alokairu-er
buruzko it
programen

uniako a

rtzeria arau
en bitartez, 
rri Katalunia

tzeko lege 
eko prozes
at bezala a
finizio xehatu

da eta, kon
o denboran,
 

hori oso in
ei eskaintze

kiaren aurrea
en bitartez. 
ea okupatze

o 42. eta 74
ngo arau-es
ko duten eta
n kokatuko d

18/2007 Leg
2. artikulua. Et

teak, toki-adm
ateratzea inda

ko, etxebizitza
-programak on

a hutsen edo o
k konpontzeari 

arrean dauden
ko, jabeentza
o-eskaintzaren

a hutsak edo 
rregimenean k
tuna sinatu b
n barruan. 

apartze

utzeak, etxe
sendotasun

ako errealita

hori izatea
suan, Kata
arautzen du
ua jasotzen d

ntratu horri j
 lagapen-ha

teresgarria 
n dien berm
an etxebizitz

Erreparo h
ko ikusten d

4 artikuluek 
sparruaren b
a, aldi berean
u apartzeria 

gea, abendua
txebizitzak ok

ministrazioekin
artzeko, ahal i
k okupatu ga

nartu behar ditu

okupatu gabee
dagokienez. 

etxebizitzak b
ko diru-lagunt
 bitartez eta hi

okupatu gab
udea ditzan. O

behar da, etxe

riaren a

ebizitzarako 
n eta segurt
ate ekonomik

a mugarria 
aluniako lu
uelako. Ab
du (3. artikul

jarraiki, etxe
artzaileek bir

izan da kon
earen pertze

zen jabeek d
horiek lotur
uten arrisku

xehatzen d
barruan. 42
n, birgaitze-p
 sustatzea.

aren 28koa, etx
kupatu gabe e

n koordinatuta
izanez gero al
be egotea sa
u. 

en jabeei berm

birgaitzea sust
tza zuzenen 
iri-apartzeriako

beak Administ
Ordainetan, ko
ebizitza-plane

etxeb

arauzko

eskubideari
tasun juridik
ko eta sozia

da, dudar
rraldean e
enduaren 2
uan), honak

ebizitza bate
rgaitze- eta 

ntratu-mota h
epzioa hobe
dituzten erre
ra izan ohi
arekin. 

dituzte apart
. artikuluak 
politikak sust

txebizitza esku
egotea saihes

a, etxebizitza
okairuan, sust

aihesten ahale

meak eman b

tatzeko politika
bitartez, obra
o kontratuei la

razio publikoa
obrantzari eta 
tan xede hor

bizitzako behatok

oinarria

i buruzko a
ko nabarme
alean gehiag

rik gabe, a
etxebizitza 
28ko 18/20
o hau dela a

en jabeek er
mantentze-

horrek etxeb
tzeko. Apart
paroei irtenb

dute apar

zeriaren edu
etxebizitza 

tatzeko auke

ubidearena 
teko jarduket

a hutsak edo
tapen-politikak
gindu behar d

ehar zaizkie e

ak indartu beha
k egikaritzeko
guntza publiko

aren esku lag
lagapenaren g
rretara espezi

kia - "Hiri-apartz

a 

abenduaren 
enak eman 
go hedatzek

akordio-mota
izateko fo

007 Legeak
adieraziz: 

rabiltzen lag
-lanak euren

bizitzak erab
tzeria-kontra
bidea aurkitu
rtzeroak de

ukia eta iris
hutsaren a

era emango 

tak 

o okupatu ga
k indartu beha
du eta behar 

errentak kobra

ar dira gero a
o Administrazi
oa emanda. 

ga daitezke, h
gainerako bald
ifikoki zuzend

zeria" 

28ko 
dizkio 

ko eta 

a hori 
ormatu 
k hiri-

gatzen 
n gain 

biltzen 
atu bat 
u nahi 
enbora 

smena 
arazoa 

duten 

abeak 
r ditu. 
diren 

atzeari 

lokatu 
oaren 

honek 
dintzei 
dutako 
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Aurreko at
zerga-izae
gabe egote

turiko legeko
gizarte-politi
stuekin edo 

uniako arau
riei buruzko 
guratsuak g
-garapenean

Errentamend
rketatik ondo
programak in
rama horiek 
ak birgaitzek

Birgaitzeagat

unian izan du
itzeagatiko e
atzeko modali
tan hartutako e

 gutxi, etxebi
3 Legea atera
94 Legea alda

entamendu-ko
ndu beharrean
t edo partzialk

zinean egindak

alek xedatutak
rako neurriak,
ea zigortzeko h

o 74. artikulu
iketara zuze
zuzkidura-os

di propioa o
ekainaren 

ertatu dira a
n, ondorengo

duei buruzko
orioztatzen d
dartu ahal iz
etxebizitza-
o prozesuen

tiko errenta” i

en arau-garap
rrenta” deitur
itate bat da. 
etxebizitza birg

izitzen alokair
atzeak “birgaitz
atuta. Horretara

ntratuetan, al
n errentariak 
ki.  Errentamen
ko obren kostu

koen bestelako
 etxebizitzak 
helburuekin. 

uak hiri-apar
endutako be
statuekin bat

osatuz, etxeb
4ko 4/2013

apartzeriatik
o taulan adie

o azaroaren
da apartzeria
zateko balio 
parkea balio

n bitartez, ho

izeneko estatu

pen garrantzits
riko formulare
Modalitate ho

gaitu edo erabe

ru-merkatua m
zeagatiko erre
ako, 17. artikul

lderdiek aska
higiezina hitz

ndua amaitzen
agatik”. 

 

o neurriak har
okupatzea su

rtzeriako err
este etxebiz
tera.  

bizitzen alok
3 Legea ind
k hurbil daud
razten den b

n 24ko 29/1
a edota antz

duen estatu
oztatzea lehe
oriek berehal

uko araudian 
modalitateak

 
sutik haratago
ekin uztar da
orretan, errent
erritu behar da

malgutzeko eta
enta” garatu du
lua aldatu du, 

atasunez erab
zartutako baldi
n denean, erren

etxeb

r ditzake Adm
statzeko eta h

regimenean 
zitza-mota b

kairu-merkatu
darrean sart
den edo ha
bezala. 

994 Legear
zeko kontratu
uko arau-esp
enetsi behar
a okupatu ah

dauden apar
k

o, Estatu osoa
aiteke. “Birga
ta ordaindu b
a. 

a sustatzeko 
u Hiri Errentam
honela idatzita

baki dezakete,
intzetan erabe
ntariak ezingo

bizitzako behatok

inistrazioak. H
haiek justifikaz

lagatako etx
bat balira be

ua malgutzek
tzearekin ba
ren berdints

ren idazketa
u-motak sus
parru bat dag
r dute narria
hal izateko. 

tzeria-kontrat

an apartzeria 
aitzeagatiko e
beharrean, era

neurriei buru
menduei buruz
a geratu dena.

, jakineko ep
erritu edo birg
du eskatu ord

kia - "Hiri-apartz

Horien artean d
ziorik gabe ok

xebizitzak ha
ezala, etxeb

ko eta susta
atera, aurre
suak diren ir

a berriaren 
statzeko ekim
goela. Ekime

atutako etxeb

tuaren antzek

instituzionaliz
errenta” etxeb
abat edo part

zko ekainaren
zko azaroaren
. 

pe batean, e
rgaitu behar iz
dainketa gehig

zeria" 

daude 
kupatu 

artzen 
bizitza 

atzeko 
erapen 
rudien 

lehen 
menak 
en eta 
bizitza 

ko 

zatzea 
bizitza 
tzialki, 

n 4ko 
 24ko 

rrenta 
zatea, 

garririk 
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Apart

nduaren 28k
esuak aurrer
ko Plana ater

horrek artik
itako etxebiz
ri eraginkor g

garrantzitsua
tzeria-kontra
deak.  Erre
sitako alder
ak martxan ja

de horien ga
en honen er
de batzueta
rrekoak dira

alokairuko 
bizitza-alokai
ua). 

guratsua da
ena apartze
etik kontatze

bizitzaren er
29/1994 Le

bizileku iraun
erabilera ba
rtzero berriak

zeria-ko

ko 18/2007 
rapen esang
ra zenean. 

kulu espezifi
zitza-parkear
gisa (Planeko

a da plan ho
tuak zehazt
gulazio xeh
rdientzat eta
artzen lagun

arrantzia kon
anskin gisa, 

an erabili ah
 apartzeria-k

kontratuei 
irurako aurre

a apartzeria-
eroek egind
en hasita, ha

rabilera-bald
egeari lotzen
nkorra izan b
atzuetarako. 
k) aurreko ap

ontratua

legearen o
guratsua izan

iko bat eska
ren erabilera
o 12. artikulu

onek zehazte
asunez eta 
atu horrek 
a, modu ho
du. 

ntuan hartut
sakontasun

al izateko, e
kontratua for

eta alokair
eikusitako on

-kontratuare
dako obren 
ain zuzen ere

intzei dagok
n zaio. Hala,
behar du obra

Halaber, k
partzeroaren

 

ak form

ondoren, Ka
n zuen 2010

aintzen dio 
a optimizatze
ua).  

ea, bere bos
xehetasune
berme jurid

orretan, Kat

ta, komeniga
nez aztertu e
esaterako, E
rmalki defini
ru sozialeko
nurak eta lag

n iraupenar
amortizazio

e, obra-amai

kienez, plana
, apartzeroa
rak hasten d
kontratu hor
n betebeharr

etxeb

alizatze

atalunian ap
0ean Katalu

apartzeriare
eko xedez lu

garren xeda
z arautu be

dikoaren ma
talunian apa

arritzat jo da
eta kontuan h
EAEn. Irizpid
tzen dutena
oei parekatz
guntzak jaso

ren tratamen
o-epearekin 
erako akta lo

a Hiri Errent
rentzat, etxe
irenetik, eta 
i laga egin 
rak bere gain

bizitzako behatok

eko irizp

partzeria ins
niako Etxeb

en erregulaz
rralde osoan

pen gehigar
har dituzten
ila handiago

artzeria-ekim

a hura hitzez
hartu ahal iza
de horien art
k (Eranskine
zea definitz
o ahal izatek

ndua ere. H
lotzen da, 

ortzen denet

amenduei b
ebizitzak ber
ezin du erab
daiteke, lag

n hartzen ditu

kia - "Hiri-apartz

pideak 

stituzionaliza
bizitzaren Lu

zioari, Katalu
n ezarri beha

rrian, etorkizu
n eskakizuna
oa sortu na

men eta -pr

z hitz argitar
an daitezen 
tean nabarm

eko 1. puntu
zen dutenak
ko (Eranskine

Hala, kontrat
obrak am

tik. 

buruzko azar
re ohiko biz
bili beste jar
gapen-hartz
uelarik. 

zeria" 

atzeko 
rralde 

uniako 
arreko 

uneko 
ak eta 
ahi du 
oiektu 

ratzea 
beste 

mendu 
a) eta 

k ere, 
eko 2. 

tuaren 
aitzen 

roaren 
ilekua 

rduera 
aileak 
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Tokik

arren atal ho
 edo mota d

atokiaren aur
eta San Cug

nengoak (O
Eredu horreta
-rola jokatze
zeko orduan

rren esperien
o etxebizitza
enetik sortu
ztatzea susta

kterizazio-pr
iboan sakon

en inguruko g

Hiri-apartzer

Programaren
da, jabeek n
hartuz.  

an Baró pro

Ekimen hau 
sustapenarek
Halaber, prog
esanguratsua

“Hiri-apartz

eko udalak, 
ktuen susta
xan. 

rientzia hori
ra, Katalunia
uzionalari ja
atzeko eta ja

o esper

orretan tokik
desberdinak
rreko txosten
ateko udalet

Oloteko udala
an, toki-adm
en dute etx
n. 

ntzia (Can B
a-parkea hob
utako proiek
atu du, auzo

rozesu horre
ntzea, hura e
gako-elemen

ria programa

 ezaugarri n
nabaritzen d

ograma Bart

 bere izae
kin lotura h
grama hau b
a, crowdfund

eria” progra

Etxebizitza 
apenarekin e

i, beste batz
ako herrietan
arraitzen di
arraitzeko or

rientziak

ko bi esperie
irudikatzeko

n batean aza
tako esperie

a) erakundee
ministrazioek 
xebizitza hu

Baró Bartzelo
betzeko tres
ktu-eredua 

o bateko bizta

etatik harata
ezartzeko fa
ntu batzuk az

a Oloten. 

nagusia proi
duten segurt

tzelonan. 

ra pribatua
andia duten

bere finantza
ding deituriko

ama Oloten 

eta Birgait
eta babesar

zuekin bate
n apartzeria 
o, non, to
duan gako-r

k hiri-ap

entzia desb
o helburuare
aldutakoak o
ntzietan zen

ek sustatuta
(San Cugat 
tsa birgaitze

onan) apartz
snatzat jotze
da. Herrita

anleentzako

ago, egokitz
aktore kritiko
zalduko dira.

iektuaren ku
rtasuna aha

gatik nabar
n herri-koop
aketa-sistema
oaren bitarte

 

tze Bulegoa
rekin lotura 

ra, esaterak
sustatzen e
ki-erakundee

rola hartzen d

etxeb

partzeria

erdin azaldu
ekin. Bi esp
osatuko dituz
tratu zirenak

ako hiri-apar
edo Lloret d

eko eta din

zeria etxebiz
earen aldeko
ar-talde bate

herri-onura 

zat jo da e
oak identifika
. 

udeaketan u
lbidetzeko b

rmentzen da
peratibek eta
aren izaera 
z finantzatze

aren bitartez
duen progr

ko, lehen aip
esperientzia 
ek program
dute euren g

bizitzako behatok

aren arl

uko dira apa
erientzia ho
zte, hain zuz
k. 

rtzeriaren ere
de Mar udale
namizatzeko 

itza hutsak d
o bide altern
ek tokiko e
emateko. 

ekimen horie
atuz. Hurren

dalak berak
bitartekaritza

a. Tokiko g
a -elkarteek
berritzaileag
en ari baita. 

z, udalerriko
rama espez

paturiko San
aitzindarieta

ma horiek m
gain. 

kia - "Hiri-apartz

loan 

artzeria gara
riek Etxebiz
zen ere, Llo

reduari erant
etakoen antz

eredu-mota

dinamizatzek
natiboa da. 
etxebizitza-p

en ezarpen-
ngo kapitulua

k duen inplik
a-lanak bere

gizarte-proie
k sustatzen 
gatik ere bad

o hiri-apartze
zifiko bat ja

n Cugatekoa
ako bat da. 
martxan jart

zeria" 

atzeko  
itzako 
ret de 

tzuten 
zekoa) 
a hori 

ko eta 
Herri-

parkea 

-maila 
an gai 

kazioa 
e gain 

ektuen 
dute. 

da oso 

eriako 
rri du 

arekin 
Eredu 
tzeko, 
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an datza pro

errian okupa
ntza eta onu
kuntza eta 
bizitza eta 
uruarekin. 

rama horret
eko gai izan 
kuntza progr

eko Etxebiz

eko Etxebizi
keten etxeb
ko jarduera 

) “Hiri Apart
eskatzailee

) Etxebizitza
behar diren

) Eskatzailee
egiaztapen

) Lagapen-k
) Etxebizitza

lanen jarra
) Behar izan

eko Etxebizit
koaren eska
garria den 
bidearen bo
ako.  

ograma? 

atu gabe da
ra eskaintze
egokitzapen

Birgaitze 

tan sartu a
behar dute 

resiboaren e

itza eta Birg

itza eta Bir
bizitzen jabe
hauek egind

tzeria” program
ei. 
a edota finka 
n aholkularitza
en egoera e
nak egiten ditu
kontratuaren ed
aren erabilera 
aipen teknikoa 
nez gero, aloka

tza eta Birg
atzaileen er
edozein tit

orondatezko 

goen etxebi
en dizkie hig
n progresibo

Bulegoak 

ahal izateko
lagapen-ha

eta egokitzap

gaitze Buleg

rgaitze Bule
eei segurta
a: 

maren helburu

“Hiri Apartzer
a juridikoa eta t
eta programa
.  
dota hiri-apartz

egokiaren ja
eta ordainkete

airuari eta birga

gaitze Buleg
rregistroan 
tuluren bitar

lagapena 

 

izitza librea 
iezinak erren
oa izango li

kudeatutak

o, lagatzen 
artzaileak ed
penaren bitar

goaren egite

egoaren egi
sun- eta k

u eta onurei b

ria” Programan
teknikoa eska

an sartzeko d

zeriaren forma
arraipena, etxe
en kontrola eg
aitzeari emand

goak etxebiz
inskribatutak
rtez formali
eskaintzen 

etxeb

mugitzeko 
ntan emater
itzateke ord
ko etxebizit

diren etxe
ota apartzer
rtez. 

ekoa 

itekoa gako
konfiantza-es

uruzko inform

n sartzeko, ja
intzen ditu. 
dituzten ezau

alizazioa izapid
ebizitza egokit
iten ditu. 
dako laguntzak

zitza horiek 
ko etxebizitz
za daitekee
zaie eskat

bizitzako behatok

programa da
a bultzatzek
ain garrantz
tza-eskariari

bizitzek bizi
roak etxebiz

oa da progr
sparrua esk

azioa ematen 

rraipena egite

ugarriak berre

detzen du. 
tzeko apartzer

k izapidetzen d

eskaintzen 
za-eskatzaile
en erabilera
tzaileei, gut

kia - "Hiri-apartz

a. Jabeei ha
ko. Higiezin h
zitsuena, ud
i aurre e

igarritasun-z
zitzan egiten

raman parte
kaintzeko or

 die jabe eta 

eko eta mante

esteko behar 

roek egiten d

ditu. 

dizkie etxeb
eei. Zuzenb
a- eta goza
txienez 5 u

zeria" 

ainbat 
horien 
daleko 
giteko 

zedula 
duen 

e har 
rduan, 

familia 

entzeko 

diren 

dituzten 

bizitza 
bidean 
amen-
urteko 
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rtzero izan li

rama horreta
) Kontratatze
) IPREM (E

handiagoa
) Diru-sarrer

badira ere 
) Finkaren a

eek jasotzen

armentzekoa
ramak emate
a programan
) Etxebizitza
) Hala dago

betiere. 
) Lege-aholk

hartutako k

Can Baró. B

Baróko apa
tzeria sustatz

eko program
n hiri-inguru
zeak kezkatu

an datza pro

an, Masove
zelonako Can
zuen martxan

kinaren egoe
tzaketen bila
ina eraberr

esionalen kol

itezkeenek b

an sartu nah
eko eta hitzem
fektu Anitzeko
k izatea bizikid
ra erregularrak
(pentsioak, su

azaleraren zati

n dituzten on

k dira oku
en dizkien on
n parte hartz
aren edota fink
okionean, gutx

kularitza eta 
konpromisoak 

Bartzelona 

artzeria-proie
zearekin lotu

ma ez bezala
ne hurbilen

utako kolektib

oiektua 

eria Urbana 
n Baró auzo
n, txaletaren

era narriatua
aketa proiekt
itzeko lan 
aborazioare

bete beharr

i duten perts
mateko ahalme
o Errenta Adie
detza-unitateko
k dituztela frog
ubsidioak, etab
rik handiena e

nurak 

upatu gabe
nurak. Horre
ea. Horretar

karen etengabe
xieneko errent

aholkularitza 
eta dagokion 

ektua hainb
utako ekime

a, partikularr
a birsortzea
bo sozial bat

per la Llar
oan kokatuta
n jabearekin 

a kontuan h
tuan txertatz
espezifikoak
kin batera.   

 

reko baldint

sonek honak
ena izatea. 
erazle Publiko
o. 
gatu ahal izate
b.) 
etxebizitza ohik

ko etxebizi
kin lortu nah

rako, honako
eko hobekuntz
ta eta aurreko

teknikoa lag
araudia betetz

bat gizarte-k
nak aurrera 

ren arteko la
ak eta etxeb
ten bultzada

r alternativa
ko antzinako
lortutako ako

hartuta, mat
zeko premia 
k egiteko b
 

etxeb

tzak 

o baldintza h

oa) 2 bider ad

ea, lanekoak e

ko eta iraunkor

tzak erabilt
hi dena da ja
o ordain haue
za eta egokitza
o ordainaren 

gapenak iraut
zen direla ziurt

kooperatibak 
eramateko 

an-prozesu 
bizitza esku
tik sortutako

a kolektiboak
o etxe mode
ordio baten o

erial-gastuet
identifikatu z

behar ziren 

bizitzako behatok

hauek bete b

dinako diru-sa

ez diren errent

rrerako erabiltz

tzen lagatze
beentzat ber
ek jasotzen d
apena. 
osagarria, leh

en duen bita
atzeko.  

eta -ekime
burututako l

baten adibid
ratzeko solu
a. 

k (MULA), 
ernista erabe
ondorioz. 

tarako kanp
zen, apartzer

ofizioetan 

kia - "Hiri-apartz

behar dituzte

arrera haztatua

ten bidez lortu

zea. 

en duten j
reziki erakar
dituzte: 

henengoaren 

artean, bi ald

enek Bartze
ankidetzatik

dea da kasu
uzio alternat

Mercedes tx
erritzeko pro

poko inbertsi
roen lanarek
espezializat

zeria" 

e: 

ak edo 

utakoak 

jabeei 
rgarria 

mende 

derdiek 

elonan 
 sortu 

u hau, 
tiboak 

xaleta 
iektua 

io eta 
kin eta 
tutako 
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ektuaren he

ektuaren hel
en dira, hurb
ko ikuspegi b

egatik, eraik
tzeko proze

erako, jardu
esu parte-ha

rte-koopera

ktiboaren ek
ankidetza iz
aketan lagu
bideak (fina
uruarekin. 

, kreditu-sis
rientzia da 
n inbertitzaile
ra erakutsiz.

Crowdfoundin

niako finantz
atiboak bilatze
modu batean 

dfoundingaren 
rgarritasun so

an, arduradune
ktuan parte ha
suan laguntze

Lehenengo
martxan ja
delarik.  
 Bigarren t
proiektuko 
prozesuare

                     
s-tasa baten truk
ako sareak enpre

lburuak: 

buruak ekim
biltasuneko h
baten barrua

kin hori (ba
esuari aurre
era asoziat
rtzaileak sus

atiben egitek

kimenak Kata
zan zituen, 
ndu zuen c
antza-baliab

stema trad
Can Baró, 
eek kofinant
 

ga eta Enpres

za-sistemaren 
era eraman di
gauzatu ezing

bidezko fin
ozial berezia d
ek www.goteo
artu nahi duten
ko materialak 
oan “dena ed
arri ahal izate

txanda sustatz
 eraberritze-p
en hasieran es

                      
ke euren kapital p
esa txiki eta ertain

men sozialak
hiri-ingurune
n. 

alio arkitekto
e egiteaz g
tiboa dinam
statzea.  

koa eta mikr

aluniako Koo
izan ere, pr

crowdfunding
ideak, giza

izionalaren 
etxebizitza-p
tzatutako mi

sa Finantzake
finantz

krisiak erag
tu ekintzaile a

go ziren proiekt

nantzaketa ze
dute ekarpen 
.org web-orrira
n pertsonen es
eta tresnak er
o ezer ez” gi
eko sustatzaile

zaileek eskatu
proiektuari esk
skatutako gutx

 

       
pribatua edo eure
nei, mailegu edo 

k eta partai
 bateko (auz

oniko hand
gain, proiekt
izatzea eta 

rofinantzake

operatiba In
roiekturako 

g deiturikoar
a baliabidea

finantzaket
politikako be
krokredituen

eta Sustatzeko
zaketa-platafo

gindako kred
asko. Banku e
tuak finantzatz

enbateko txik
bat egitea a

a jo zuten. Ho
sperientzia pro

re. Finantzaket
isako funtsak 
eak gutxienek

utako aurrekon
ker ia 6.000 
ieneko maila g

en aurrezkiak inb
 kredituen bitarte

etxeb

detzakoak s
zoak, barruti

ikoa) lehen
tuak beste 

auzoan et

eta 

tegraleko Et
ad hoc mik

ren bitartez, 
ak eta ba

a-bide alte
este eredu b
n bitartez bir

o Legearen au
ormak   

itu-murrizketa 
etikoak, crowdf
zeko aukera em

kiko kreditue
aukeratzen du
orren bitartez,
ofesionala ere
ta-prozesua bi 
erakartzeko p

kotzat markatu

ntu onena lort
euro bildu dir
gaindituz.  

bertitzen dituzten 
ez, finantzaketa e

bizitzako behatok

sustatu nahi
ak, etab.) int

goratuta au
helburu ba

txebizitza ho

txebizitza Bu
krofinantzake

proiektuari 
liabide mat

rnatiboak e
baten aldek
rgaitze-proie

urreproiektua

nabarmenak
founding-ak et
man du azken 

i dago lotut
ten pertsonen
 baliabide eko

e lor daitezke, 
txandatan ant

prozesua gara
u duen aurre

tzera zuzendu
ra orain arte, 

mailegu-emaile p
ematea da.  

kia - "Hiri-apartz

i dituen filo
terbentzio in

uzoa birgait
atzuk ere b
obetzeko a

ulegoaren ba
eta-sistema 

hasiera em
terialak) bi

erakusten d
ko apustua e
ektuak gauza

aren esparruk

k finantzaketa
ta crowdlendin
 urte hauetan.

ta. Kreditu h
ntzat. Can Ba
onomikoak ez
eta baita birg

tolatu zen: 
atu zen, proie
ekontua lortu 

uta dago. Can
 mikrofinantza

partikular askok 

zeria" 

sofian 
ntegral 

u eta 
baditu, 
uzoko 

abesa 
baten 

mateko 
ltzeko 

dituen 
egiten 
atzeko 

o 

a-bide 
ng-ak1 
 

horiek 
aróren 
z ezik, 
gaitze-

ektuan 
behar 

 Baró 
aketa-
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niako gobernu
tzeko Legeare
ormak, eta hor
finantzario ha

Finantzake
Banakako 
batean, ed
batek argit

Apart
balan

tzeriak katal
ofizialik ez d

etsi daiteke a
rua eta prog

-arduradun 
tan deskriba

pen-maila e
tzeria martxa
dako lanak e

Apartzeria 
Penedések
Programa 
txertatzea, 
Herritarren
apartzeria 
Apartzero i
Udal-teknik

radun horiek
ramei aurre e

                     
/www.mineco.gob

uak finantzake
en aurreproiek
rien artean dau
ndiak ezartzen

etaren gehiene
ekarpena: ez

do 6.000 eurot
taratutako proi

zeriak 
tzea 

unian duen 
dagoen arren
azken urte h
grama horie

horiek adier
atutako espa
efektibo txik
an jartzen la
sanguratsua

arautzeko 
ko udalaren ka
eta bere onu
Oloten edo Sa
 artean eta, b
sustatzeko kan
izan litezkeene
karien laguntza

k bat datoz e
egiteko ordu

                      
b.es/stfls/mineco/p

eta-mota hori 
ktua prestatu d
ude crowdfoun
n dizkietenak. 
eko zenbatekoa
zin du izan 3.
tik gorakoa 12
ektuen multzo

Katalun

ezarpen-ma
n, proiektu h
hauetan Kata
n parte-hartz

razten dute 
arru instituzio
ia izan da,
aguntzeko o

ak izan dira: 

udal-erregelam
suan. 

uradun potentz
an Cugaten kas
batez ere, pro
npainak egitea
ek identifikatuta
a aurkeztutako 

etorkizuneko 
an gako-elem

 

       
prensa/ficheros/n

arautzeko as
du2. V. Titulua
nding eta crow
Honako hauek
a: ezin du izan
.000 eurotik g
2 hilabeteko a

oan. 

nian d

ilaren balant
horien udal-a
aluniako lurr
zaile eta az

apartzeria-
onal berria i
, udal-ardur
orduan. Esp
 

mendu espez

zialak Etxebiz
suan bezala. 

oiektuan parte 
. 
ako etxebizitza 
birgaitze-proze

apartzeria-p
mentuak dire

noticias/2014/1402

etxeb

smoa du. Ho
an arautzen d

wdlending izene
k nabarmentze
n 1.000.000 eu
gorakoa plataf
aldian finantza

uen ez

tze xehatua 
arduradunek
raldean sust

zken onuradu

kontratu oso
ndarrean sa
radunak kon
arru horreta

zifikoak aterat

itzaren Udal 

har lezaketen

hutsei lotutako
esuen balorazi

programei ed
en hiru fakto

228_sleg6607.pd

bizitzako behatok

rretarako, Enp
ira finantzaket
ekoak, finantza
en dira: 
urotik gorakoa.
forma berak k
keta parte-har

zarpena

egiteko auke
in izandako 
tatutako apa
unen kopuru

o gutxi sina
rtu denetik. 
nprometitu e
an erabilitako

tzea, esatera

Bulegoak eska

n etxebizitza h

o eskabide esp
oan eta analis

do antzeko h
re kritikoren 

f 

kia - "Hiri-apartz

presa Finantz
ta parte-hartz
aketa-sistema 

. 
kokatutako pr
rtzaileko plata

aren le

kera ematen 
harremanei 

artzeria-proie
ua oso txikia

atu direla tx
Hiri-apartze
egin diren 
o baliabidea

ako, Vilafranc

ainitako zerbit

hutsen jabeen 

pezifikoen kude
ian.  

helburuak dit
identifikazio

zeria" 

zaketa 
aileko 
horiei 

oiektu 
aforma 

hen 

duten 
esker 

ektuen 
a izan 

xosten 
eriaren 

arren 
ak eta 

ca del 

tzuetan 

artean 

eaketa. 

tuzten 
oan: 
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a. Etxe-
esku
 

Apart
nagu
Erren
dago
deza

 
b. …eki

aurre
 
Alder
dute 
eta, 
ditzak
Hala 
du, p
hartu
 

c. Etxeb
erabe
 
San 
batea
progr
bater
apart
 
Halab
deza
egika
 

-jabeen din
u jartzeko… 

tzeria susta
sietako bat 

nta kobratze
kionez, mes
keten kalitat

imen-mota 
ean. 

rdi positiboe
programek. 
zenbait ka

keten etxeb
ere, behin e

programa ho
uta, oso zaila

bizitzetan 
erritze-lanen

Cugateko p
an legez b
raman sar lit
raezin egiten
tzeroek ohiko

ber, udal-ard
ketela obre

aritzapenean

namizazio k

atzeko pro
etxe-jabeen

eari dagoki
fidantza han
e-mailari bur

horien alde

enean, apart
Apartzero 

asutan, Kata
bizitza hutsa
eskari hori ga
orietan parte
a dena. 

bizitzea, 
n kalitatea b

programaren
izitzen jartz
tezkeen etxe
n du, obrak
o bizileku gis

duradunek us
en kalitate
 istripuak eta

 

konplexua e

grama bat 
n parte-hart
ionez nahiz
ndia adierazt
ruz ere errep

e dauden a

tzero izan li
izan litezkee
aluniako ar

ak identifikat
auzatutakoan
e hartzea au

eraberritze
bateratzeko

n arduradun
zeko ezinbe
ebizitza geh

k egiten dire
sa erabiltzea

ste dute Etxe
ea, profesio
a arazoak so

etxeb

euren etxeb

toki-maila
tzea lortzek
z etxebizitze
ten dute. Apa
paroak naba

apartzero p

tezkeenen e
enek dinam
raudiak ma
tzeko aurret
n, erakundee
keratzen du

e-aldiko h
o zailtasunak

ek adierazte
estekoa da 
ienak egoer

en bitartean,
a.  

ebizitzaren T
onalek egi
or daitezkeel

bizitzako behatok

bizitza huts

n martxan 
o zailtasune
en okupazi
artzeroek eg
ritzen dira ja

otentzialen 

eskari sorra 
ismo berezi
rkatutako e
tiazko lanak
ek erantzute
ten jabe gu

aien bizig
k. 

en duten be
bizigarritasu

ra txarrean d
, etxebizitza

Tokiko Buleg
ndakoak e
ako. 

kia - "Hiri-apartz

sak program

jartzeko 
ekin dago l
ioaren iraup

gindako obre
abeen artean

eskari sor

dagoela er
a erakusten

eskakizunak 
k hartzen d
ko premia so
txi direla ko

garritasuna 

ezala, etxeb
un-zedula. 
daude, eta h
a eraberritze

goek nekez b
ez direlako

zeria" 

maren 

arazo 
lotuta. 
penari 
k izan 

n. 

rraren 

rakutsi 
n dute 

bete 
ituzte. 
ortzen 

ontuan 

eta 

bizitza 
Baina 

horrek 
ea eta 

berma 
 eta 
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Ondo

tzeria Katalu
tearen esku 
aurre etxebi
eatzen dituz

unian susta
zen du forma
gain har de

a herritarren 
uaren bitarte

ere, institu
tzeriaren ga
radunen arte
ibo mugatua

-arduradun 
tzea aurreko

egokia irud
e proiektu b
tenak3.  

tzeria susta
endatzen du
rtzeko: 

 

Beraien etx
ekonomiko
 

Birgaitze-p
jarduketak 
eta program
 

Proiektu b
bertan bizi
diren eraik
errazago d
etxebizitze

                     
zeria-kontratua s
baina arazo gut

en Programa de 
egitea obra-finan
har dezaten ahale

jartzen da. 

rioak 

uniako arau-
tresna berri
zitza-politike
ten erronka 

atutako espe
atu edo ered
ezake jabeen

kolektibo et
ez. 

uzioek irudi
arapenean a
ean egindak
a onartutako 

horiei zaila 
 kapituluan x
itzen zaie a
atzuk sustat

atzeko prog
ute jarduke

xebizitza hutsa
oak (diru-lagunt

prozesuetan et
garatzea.  Ho

ma-lerroekin. 

ideragarrien h
tzea posible d
kinen eta etxe
da apartzeria 
tan.  

                      
ustatzen duten u
txiago planteatze
rehabilitació d'h

ntzaketaren eta -
eginduz. Etxebiz

-esparruan s
bat jartzea 

ek etxebizitz
berri askori.

erientzien a
du desberdin
n eta apartz
ta taldeek su

horren ald
aitzindari iza
ko kontsultek
proiektuei et

iruditzen z
xehatu diren
partzeriak d
tzea, kostu 

gramak mar
eta- eta os

ak erabilgarri ja
tzak edo OHZr

ta horiekin lot
rrela sinergiak

autaketa etxe
dela zainduz. H
ebizitzen haut
sustatzea land

       
udal batzuk bate
en dituzten best
abitatges amb fi
-zuzendaritzaren 
itza birgaitu ondo

sartzeak etx
eragingo du

za-parkea b
 

aniztasunak
nak aukeratz
zeroen artek
usta dezake

deko apustu
an diren pr
k nabarmen
ta horien on

zaie euren 
 faktore kritik

dituen antzek
txikiagoak e

rtxan jartze
sagarri-lerroz

artzeko aldez a
ren hobariak) s

tura duten of
k lortu nahi dira

bizitzen ezaug
Hala, zenbait 
taketak nolako
da-inguruneeta

eragarri egiten ar
te programa bat
inalitat social. Pr
 bitartez, tokiko 
oren, Etxebizitza

etxeb

xebizitza esk
. Tresna ber
irgaitzeko e

ere etxebiz
eko orduan. 

ko bitartekar
te partikular

ua egin du
rograma ba
 uzten dute
uradun zuze

udal-esparru
koen ondorio
ko helburuei
eta emaitzak

a aukeratze
z lagunduta

aurreko jarrera 
sartzea. 

fizioetan apart
a enplegua eta

garriei dagokie
udal-arduradu

o garrantzia d
an edo tamain

ri dira eredu-mot
tzuk. Horren adi
rograma horretan
enplegu- eta pre
ren udal-bulegoa

bizitzako behatok

kuratzeko a
rri horrek oso
eta zaharber
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