
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Arartekoaren, 2013ko Arartekoaren, 2013ko Arartekoaren, 2013ko Arartekoaren, 2013ko martxoaren 1ekomartxoaren 1ekomartxoaren 1ekomartxoaren 1eko    ebazpena.ebazpena.ebazpena.ebazpena.    Horren bidez, Enplegu eta Horren bidez, Enplegu eta Horren bidez, Enplegu eta Horren bidez, Enplegu eta 

Gizarte Politiketako Sailak “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) delakoan Gizarte Politiketako Sailak “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) delakoan Gizarte Politiketako Sailak “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) delakoan Gizarte Politiketako Sailak “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) delakoan 

gaineratutako etxebizitzak, horien errentamendua amaitu ondoren, euren jabeei gaineratutako etxebizitzak, horien errentamendua amaitu ondoren, euren jabeei gaineratutako etxebizitzak, horien errentamendua amaitu ondoren, euren jabeei gaineratutako etxebizitzak, horien errentamendua amaitu ondoren, euren jabeei 

itzultzean etxebizitzek iitzultzean etxebizitzek iitzultzean etxebizitzek iitzultzean etxebizitzek izan behar duten egoera zehazten da.zan behar duten egoera zehazten da.zan behar duten egoera zehazten da.zan behar duten egoera zehazten da. 

 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Herritar bat Ararteko erakundera etorri da eta adierazi du ez dagoela 

konforme jada desagertutako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak bere 

erreklamazio bati eman dion erantzunarekin. Etxebizitza bat utzi zuen 

“Etxebizitza Hutsaren Programa”ren barruan (Bizigune) aloka zezaten eta 

bertan altzariak eta tresnak desagertu zirelako eta zenbait gauza hondatuta 

aurkitu zituelako jarri zuen erreklamazio hori. 

 

2. Kexagileak adierazi duenez, bere ezkontideak Visesa sozietate publikoari1 

emandako etxebizitzaren errentamenduaren bost urteko epea amaituta, 

etxebizitza kalte askorekin eta bertan utzi zituen tresna eta altzari batzuk 

gabe eman diote. Kalteak konpontzea eta desagertutako objektuak berriro 

jartzea formalki erreklamatu ondoren, jada desagertutako Etxebizitza, Herri 

Lan eta Garraio Sailak kexagileak salatutako kalteak konpontzea onartu 

zuen, baina erreklamatutako altzariak eta tresnak berriro jartzeko eskubidea 

ukatu zuen. 

 

3. Erreklamatzailearen eskaeraren ukatzea honelaxe egin zen: "se ha 

acometido la subsanación de las deficiencias detectadas en la vivienda que 

pudieran derivarse del mal uso o conservación en los términos legalmente 

exigibles para proceder a la entrega; para lo cual nos hemos sometido al 

criterio del Informe Pericial sobre el estado actual de la misma. Los enseres 

en ningún caso son objeto de garantía de devolución por nuestra parte a la 

finalización del contrato que nos vincula con los propietarios, no existiendo 

clausula legal establecida en el documento, ni normativa que nos obligue a 

ello y ampare su reclamación”.  

 

4. Desagertu den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailari lehen informazio 

eskaera bat bidali genion. Bertan, konpondu gabe zeuden kalteen eta 

desagertutako objektuen zerrenda gaineratu genuen eta salatutako arazoak 

                                        
1 Etxebizitzaren errentamendu publikoaren programaren kudeaketa azken urteetan 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailean atxikitako hainbat sozietate publikori esleitu zaio. 
Hori dela-eta, ebazpen honetan Visesa zein Alokabide aipatuko ditugu. Azken horri 
“Etxebizitza Hutsaren Programa" (Bizigune) delakoaren kudeaketa dagokio une honetan. 
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konpontzeko hartutako neurriak eta erreklamatzailearen senarrarekin 

sinatutako mandatu-kontratua amaitzean jazotako gertakarien egoera azal 

ziezazkigun eskatu genion. 

 

5. Sailak horri erantzunez baieztatu zigunez, ez dagokio erreklamatutako 

kalteak konpontzea, etxebizitzaren erabilera naturalaren ondorioz higatu 

izanagatik sortu direla uste baitu eta desagertutako altzari eta tresnei 

dagokienez, zera adierazi zuen: “Kontuan hartuta jadanik oso zaharrak zirela 

etxebizitza programan sartu zenean – 30 urtetik gora – uste dugu 

kontratuak iraun duen 5 urteetan horiek izan duten higadura normalak 

babestu egiten duela Alokabideren jarrera, berrezartzeko betebeharraren 

aurkakoa”. 

 

6. Sailaren ikuspuntua babesten duten oinarri faltaren aurrean, bigarren 

lankidetza eskaera bat bidali genuen eta bertan ebazpen honen hurrengo 

atalean jasotako hainbat argudio gaineratu genituen eta sailari eskatu 

genion berriro ere erreklamatzailearen asmoa azter zezan. 

 

7. Desagertutako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak erreklamatzaileari 

eskainitako ezezkoaren oinarri juridiko egokia defendatu zuen eta zera 

adierazi zuen: “Alokabidek erreklamaziogileari bidalitako erantzuna zuzena 

da beraz, eta gogoratu beharra dago hainbat konponketa eta egokitzapen 

egin direla erreklamaziogilearen etxebizitzan, 1.099,06 euroarenak hain 

zuzen, horretarako egindako balorazioa teknikoari jarraituz, eta kontratua 

sinatu duten bi aldeak behartuta daudela, desadostasunik sortuz gero, 

txostenak esaten duenari men egitera. 

 

 

Gogoetak 

 

1. “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) delakoaren araudiak2, bost 

urteko eskualdaketarako gutxieneko epea izan ezik, ez ditu arautzen 

etxebizitza hutsak lagatzeko berariazko baldintzak eta baldintza horien 

zehaztapena etxebizitzaren lagapen kontratuari esleitzen dio. Etxebizitza 

hutsen titularrek eta errentamenduko programa publikoaren sozietate 

kudeatzaileak sinatzen duten lagapen-kontratu hori aldeen eskubide eta 

betebeharrak arautzen dituen tresna nagusia da. 

 

                                        
2 «Etxebizitza Hutsaren Programa» sustatu eta bultzatzen duen 316/2002 Dekretuak bere 
araubide juridikoa ezartzen du eta kudeaketa “Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./Euskadiko 
Etxebizitza eta Lurra, E.A.” (VISESA) sozietate publikoari esleitzen dio, eta 2003ko 
apirilaren 22ko Agindua, "Etxebizitza Hutsaren Programaren" lagapen-baldintzei eta 
esleipen-prozedurari buruzkoa. 
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2. Kexagilearen senarrak eta Visesa sozietate publikoak, 2005eko apirilaren 

5ean, mandatu-kontratu bat sinatu zuten. Horren bidez, Visesari baimena 

ematen zitzaion bere jabetzako etxebizitza “Etxebizitza Hutsaren 

Programan” (Bizigune) gaineratzeko. Kontratu horren arabera, Visesak, alde 

mandatariak, besteak beste, “etxebizitza ondoren errentan emateko 

beharrezkoak diren kudeaketa guztiak eta errentamendu horretatik sortutako 

dena” burutzeko bere gain hartzeko konpromisoa hartzen zuen. 

“Horretarako, errentamenduko lotura duen jabetzari dagozkion eskubide eta 

betebehar guztiak bete behar ditu mandatugilearen izenean”.  

 

3. Mandatu-kontratu honen 3.7, 3.8 eta 3.9 klausuletan ezarritakoaren 

arabera, Visesak jabeari “etxebizitza erabilera eta mantentze egoera onean 

itzuli behar zion errentamendua amaitutakoan, etxebizitzaren berezko 

erabileraren narriadura kanpo utzita”. Horretarako, etxebizitzaren erabilera 

naturaletik zein horren erabilera okerretik sortutako kalte edo hutsuneak 

konpontzeko konpromisoa hartzen zuen. 

 

4. Etxebizitza alokairuko etxebizitzaren programa publikoan emateko epea 

amaitu ondoren hura itzuli ziotenean etxebizitzak zuen hondatze egoeraren 

inguruko bi kontu ezberdin aurkeztu dizkigu kexagileak. Lehenengoak 

hainbat kalte zeudela eta horiek konpontzea ukatu diotela aipatzen du. 

Bigarrena, ondoren jorratuko duguna, altzairu eta tresnak desagertu izanari 

buruzkoa da, izan ere, horiek berriro jartzea ezta ez diote onartu. 

 

5.  Aurreko paragrafoan jaso dugun mandatu-kontratuaren arabera ondoriozta 

dezakegu Visesak etxebizitzak beharko lituzkeen konponketa guztiak egitea 

onartu zuela horren “erabilera arruntaren ohiko higaduraren” ondorio zirenak 

izan ezik. Zentzu horretan, Ararteko erakundetik uste dugu, erreklamatutako 

kalteen zerrendaren barnean dauden hainbat hutsune, argi eta garbi, ez dira 

etxebizitzaren erabilera arrunta eta egokiaren ondorio, hala nola, hainbat 

entxufe apurtuta eta zulatuta egotea. Ondorioz, hondatze mota horien 

konponketa etxebizitzaren jabeari ez dagokiola uste dugu eta, desagertutako 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak zehatz-mehatz aztertu behar zuela 

salatutako hutsuneen zerrenda, etxebizitzaren erabilera desegokiaren 

ondorio zirenen ardura hartzeko. 

 

6. Kontuan hartu beharra dago etxebizitza hutsen jabe diren pertsona askok 

etxebizitzak alokairu-merkatuan sartzea erabakitzen dutela, hain zuzen ere, 

bitartekaritza lanak egiten dituen sozietate publiko bat egoteak ematen dien 

babesa eta konfiantzarengatik, alokairu-kontratua amaitzean etxebizitza 

baldintza onetan itzultzean arduratzen baita. Kontratuaren urraketaz gain, 

etxebizitza erabilera eta zaintza egoera onean itzultzeko beharra ez 

betetzeak fede oneko eta legezko konfiantzazko printzipioen urraketa argia 
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eragiten du, betebehar hori (errentaren ordainketa behar den unean 

egitearekin batera) etxebizitza hutsak alokairu merkatuan gaineratzeko 

aukera eskaini duen bermeetako bat baita. 

 

7. Desagertutako altzari eta tresnei dagokienez, hona hemen Enplegu eta 

Gizarte Politiketako Sailak “Etxebizitza Hutsaren Programa” (Bizigune) 

delakoan gaineratutako etxebizitzak, horien errentamendua amaitu ondoren, 

euren jabeei itzultzean etxebizitzek izan behar duten egoera zehazten duen 

2013ko otsailaren 18ko Arartekoaren ebazpenean emandako argudioak. 

Bertan, honen antzeko edukia duen herritar baten kexa bat aztertzen dugu.  

 

8. Egia da kexagilearen senarrak eta sozietate publiko kudeatzaileak sinatutako 

kontratuak ez duela inolako xedapenik errentamendurako lagatako 

etxebizitzan gaineratutako altzari eta tresnei dagokienez, baina xedapen 

falta hori ezin da interpretatu, desagertutako Etxebizitza, Herri Lan eta 

Garraio Sailak egin nahi izan duen moduan, oraingo jabea babesik gabe utziz 

etxebizitza administrazioari laga zionean bertan zeuden altzariak eta tresnak 

berreskuratzeko nahiaren aurrean. 

 

9. Kexagileari eskainitako erantzuna onargarria izan zitekeen etxebizitzan 

gaineratutako ondasunak galtzeko aukera kontratuan berariaz agertu izan 

balitz bakarrik, izan ere, horrela izanda, etxebizitzaren titularra behar bezala 

ohartarazita egongo zitekeen etxebizitza lagatzerakoan eta, hala nahi izanez 

gero, errentamendua amaitzean mantendu nahi zituen altzari eta tresnak 

baztertu ahal izango zituen. 

 

10. Bestalde, mandatu-kontratuan gai hori ez agertzeak kexagilearen nahien 

aldeko interpretazioa daukala uste dugu, hiri-errentamenduak erregulatzen 

dituen araudiaren aplikazio analogikoan babestuta. Visesak araudi hori bete 

behar izan zuen etxebizitzaren jabeari dagozkion eskubide guztien erabilera 

jasotzen duen mandatari gisa. Jakina den moduan, Hiri-errentamenduen 

Legearen 2.2. artikuluaren babesean3 etxebizitza-errentamenduko arauak 

higiezinei ere aplikatzen zaizkie, beraz, kasu honetan, etxebizitza erabilera 

eta zaintza egoera onean itzultzeko beharra harekin batera lagatako altzari 

eta tresnei ere luza ziezaiekeen. 

 

11. Ondorioz, errentamenduan lagatako ondasun altzariak etxebizitzaren oraingo 

jabeari itzuli behar izan zitzaizkion, etxebizitza errentan egon zen bitartean 

erabilera arruntaren ondoriozko berezko narriadurarekin. Argi denez, 

                                        
3 “Etxebizitza-errentamenduan aplikatzen diren arauak aplikatuko zaizkie, orobat, altzariei, 
trastelekuei, garaje-plazei eta gainerako gelei, errentan emandako espazioei edo 
errentatzaileak berak finkaren eranskin gisa lagatako zerbitzuei”. 
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etxebizitzaren jabeari zegokion horiek botatzeko erabakia urteekin pilatutako 

narriadurak erabiltezinak bihurtu izanez gero eta, Visesak, alde mandatariak, 

ez zuen, inolaz ere, erabaki hori hartzeko eskumenik. 

 

12. Altzariak eta tresnak itzultzearen edo, horren ordez, horien balioko 

konpentsazio ekonomikoa jasotzearen aldeko interpretazio hori, Kode 

Zibilaren 1719 artikuluaren babesean, mandatari ororen jarduera zuzendu 

behar duen oinarrizko printzipio batean babesten da. Artikulu horren 

arabera, mandatua burutzean, mandatariak mandatugilearen jarraibideak 

bete behar ditu eta, jarraibiderik ez izatekotan, “familiako guraso on batek” 

egingo lukeen moduan jokatu behar duela gaineratzen du. Argi denez, fede 

onaren printzipioa errespetatzeko eta jarduera arduratsua burutzeko, 

gutxienez, sozietate publiko kudeatzaileak errentan emandako etxebizitzaren 

ondasun altzariak eta tresnak baztertu aurretik etxebizitzaren jabeari galdetu 

behar izan zion.  

 

13. Azken finean, ez dugu ulertzen, horren inguruko inolako itunik gabe, sailak 

etxebizitzarekin batera emandako tresnak eta altzariak baztertu izana, horien 

jabearen ustea alde batera utzita eta konpentsazio ekonomiko baterako 

eskubidea eskaini gabe. 

 

14. Kexagilearen kasua, "Etxebizitza Hutsaren Programaren" barnean 

etxebizitzak errentan emateko bideratutako beste mandatu-kontratuak 

amaitzerakoan aurreko bi urteetan jaso izan ditugun herritarren beste 

kexekin batera, etxebizitza hutsa etxebizitzaren errentamenduaren programa 

publikoan gaineratzeko erabili ohi diren kontratu-ereduetan kontu honen 

inguruko erregulazio eskasa agerian utzi du. 

 

15. Kexa honetan adierazitako moduko egoerak saihesteko, kontratu-

harreman orotan nagusitu behar diren fede oneko eta segurtasun juridikoko 

printzipioen babesean, kontratu horiek errentamenduan lagatako tresna eta 

altzariak berreskuratzeko bermeen inguruko araudi zehatzarekin zuzendu eta 

osatu behar dira. Tresna eta altzari horiek, gainera, nahitaez kontratuari 

erantsitako agiri batean inbentario gisa zehaztu beharko lirateke. Ondasun 

altzariak edo tresnak berreskuratzeko aukera ez bermatzea erabakiko balitz, 

xedapen hori, era berean, berariaz jaso beharko litzateke etxebizitza hutsen 

jabeekin sinatu beharreko kontratuan eta interesdunei etxebizitza hutsaren 

errentamenduaren programari buruz eskaintzen zaien informazio publikoan. 

 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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GOMENDIOA 

 

- Etxebizitzaren jabeak salatutako kalteen jatorria egiazta dezala eta 

etxebizitzaren erabilera arruntaren berezko higaduraren ondorio ez direnen 

konponketa agindu dezala. 

 

- Etxebizitzaren jabeari altzariak eta tresnak itzul diezazkiola edo, horren 

ordez, altzari eta tresna horien balioko konpentsazio ekonomikoa jasotzeko 

eskubidea onar diezaiola. 

 

- Etxebizitza hutsak “Etxebizitza Hutsaren Programan” (Bizigune) gaineratzeko 

erabilitako mandatu-kontratuen ereduak berrikus ditzala eta etxebizitzarekin 

batera utzitako altzari eta tresnei buruzko dagozkion xedapenak gainera 

ditzala.1 

 


