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Arartekoaren 2017R-606-15 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 3koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari promozio 
pribatuko babestutako etxebizitzen errentarien kontratuen baldintzak hobetzeko 
jarduerak abia zitzan gomendatu genion. 

Aurrekariak 

1.- Alokabide sozietate publikoak kudeatutako Harri 1 S.L. enpresaren babes 
publikoko etxebizitza bat alokatuta duen herritar batek Arartekora jo du, eta 
ordaindu behar duen hileko alokairu-errentaren zenbatekoarekin ados ez dagoela 
adierazi digu. 

2.- Kexagileak bere idatzian azaldu du, azken urteko eguneratzearen ondorioz, 
hauxe dela babestutako etxebizitzaren alokairu-kuota berria: 395,88 euro 
(300 euro errentagatik, 84,56 euro komunitate-gastuengatik eta 11,32 euro 
ondasun higiezinen gaineko zergagatik). Interesdunak ezarritako zenbatekoarekin 
ados ez dagoela adierazi die bai etxebizitzaren jabea den enpresari, bai orduko 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari baina ez du lortu 
zenbateko hori jaisteko aukera berraztertzerik. 

3.- Kexagileak bere diru-sarrera urrien araberako kuota bat ezar dakion eskatu du 
etxebizitzaren hileko gastuei aurre egin ahal izateko. Nolanahi ere, bere egoera 
pertsonalari erreparatzeko eskatu du; izan ere, bere baliabide ekonomikoek 
nabarmen egin dute behera. 

4.- Azaldutakoa ikusita, Arartekoak lankidetza-eskaera bat bidali zion orduko 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari. Hala, honako gai hauei buruzko informazioa 
eskatu zion: 

- Ezarritako errentaren kopurua kexagilearen diru-sarreren %30ari egokitzen 
zaion, sailak Alokabide sozietate publikoak kudeatzen dituen batestutako 
etxebizitzen errententzat zehaztu duen gehienezko kopurua dena. 

- Kexagileak eta promozioko gainontzeko maizterrek Alokabide sozietate 
publikoak kudeatzen dituen babestutako etxebizitzen maizter direnek jasan 
behar ez duten zerga bat ordaintzeko arrazoiak. 

- Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak babestutako etxebizitzetako maizterren 
artean tratu desberdintasuna ekiditeko hartuko dituen neurriak, -errenten eta 
zergen ordainketari dagokionez-, eta promozio pribatuetako maizterrek 
etxebizitza gastu handiagoa jasatea suposatu dezakeena. 
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5.- Aipatutako sailak lehenengo lankidetza-eskaerari erantzun zion, eta berariaz 
jakinarazi zuen Harri 1 S.L. enpresa dela hizpide dugun etxebizitzaren jabea, eta, 
hortaz, sozietate publiko horrek eta errentariak soilik hartzen dutela parte kontratu-
harremanean. 

Halaber, sailak azaldu zuen Alokabidek egiteko bakarra zuela, jabetza pribatuko 
etxebizitzak kudeatzea, alegia. 

Adierazitakoa gorabehera, sailak ez zuen Arartekoak mahaigaineratutako gaiei 
buruzko informaziorik eman. 

6.- Horregatik, beste lankidetza-eskaera bat bidali genion sailari. Han, berriz ere 
aipatutako gogoeten berri emateaz gain Harri 1 S.L. enpresak eta Alokabide 
sozietate publikoak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren kopia eskatu genion. 

7.- Bigarren informazio-eskaera horri erantzunez, sailak lehenengo idatzian 
adierazitako gogoeten berri eman zigun berriz ere, eta berriro adierazi zigun 
promozio pribatu bat izanik higiezinak kudeatu baino ez duela egiten, eta ezin 
diotela etxebizitzaren jabeak eta errentariak aldez aurretik adostutako errentari 
mugarik jarri. 

8.- Ondorioen inguruko idatzi hau igorri aurretik, beste bi lankidetza-eskaera bidali 
ditu Arartekoak. Horietan, erakunde honek gai hauei buruzko informazioa eskatu 
du: kontratu berrietan errentaren zenbatekoa ezartzeari lotuta hartutako erabakiei 
buruzkoa eta Harri 1 S.L. enpresak eta Alokabide sozietate publikoak beste 
hitzarmen bat sinatu izanaren ingurukoa. 

9.- Laburbilduz, sailak bidalitako erantzunei erreparatuz, berriz ere agerian geratu 
da kontratu-harremanean bi alderdiek bakarrik hartzen dutela parte. Halaber, 
ondasun higiezinen gaineko zerga ordaintzetik salbuesteko eta ordaindu beharreko 
errentak gehienez ere errentarien bizikidetza-unitatearen diru-sarreren % 30ekoak 
izan daitezen egokitzeko eskaerari buruz, jakinarazi behar dugu etxebizitzen jabeei 
dagokiela erabaki hori hartzea. 

10.- Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak ditugula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

Gogoetak 

1.- Ekainaren 18ko Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legearen 35. artikuluak honela 
definitzen ditu promozio pribatuko babestutako etxebizitzak: pertsona fisiko edo 
juridiko pribatuek egindakoak, baita sektore publikoko entitateek eta sustatzaile 
pribatuek sinatutako lankidetza-hitzarmenen bidez egindakoak ere. 
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Horrelako kasuetan, Alokabide arduratzen da babestutako etxebizitzak kudeatzeaz 
eta horiei lotuta indarrean dagoen legeria betetzen dela kontrolatzeaz. Hala ere, 
gehienezko mugen barnean ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa 
etxebizitzaren jabeak eta errentariak adostu behar dute. 

2.- Azaldutakoa ez litzateke aplikatuko Etxebide-Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erregistroan izena emanda dagoen pertsona bati Bizigune-Etxebizitza Hutsen 
Programako etxebizitza bat esleituko baliote. Horrelakoetan, “Bizigune” Etxebizitza 
Hutsen Programa arautzen duen abenduaren 23ko 466/2013 Dekretuaren 
14.1. artikuluan ezarritakoari jarraituz zehaztu behar da errentaren zenbatekoa. 
Artikulu horrek hauxe ezartzen du berariaz: 

- “La renta inicial anual de las viviendas ascenderán al 30% de los ingresos 
anuales ponderados de la persona o unidad convivencial arrendataria 
calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial, 
con un límite de 450 euros.”   

Horrez gain, esleipenduna gerora sortutako arrazoiengatik egoera ekonomiko 
kritikoan egongo balitz, errentak kalkulatzean neurri bereziak aplikatzeko eska 
lezake, abenduaren 12ko 2/2013 Instrukzioan ezarritakoarekin bat eginez. 

Azkenik, Alokabide sozietate publikoa arduratuko da ondasun higiezinen gaineko 
zerga ordaintzeaz. 

3.- Azaldutakoaren arabera, erakunde honi behin baino gehiagotan bidalitako 
txostenetan, sailak adierazi du kexagileari errentan emandako higiezina promozio 
pribatuko babes ofizialeko etxebizitza dela. 

Gauzak horrela, pentsa liteke babestutako etxebizitzen jabea den erakunde pribatua 
aske dela errentamendu-kontratuen baldintzak ezartzeko, eta sailak ezin duela 
errentarien kontratuen baldintzak hobetzeko jarduerarik abiarazi. 

4.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 47. artikuluak honela definitzen ditu hitzarmenak: “acuerdos 
con efectos jurídicos  adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derechos privado para un fin 
común.” 

Alde horretatik, aipatutako legearen 49 f) artikuluak ezartzen du jarraipen, zaintza 
eta kontrolerako mekanismo bat ezarri behar dela, hitzarmenaren betearazpenari 
eta sinatzaileek beren gain hartutako konpromisoei aplikatzeko. 
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5.- Kasu honetan, espedientearen barneko dokumentazioa aztertuta, ohartu gara 
hainbat lankidetza-hitzarmen sinatu dituztela Harri 1 S.L. enpresak eta Alokabide 
sozietate publikoak.  

Han, zenbait betebehar jasotzen dira. Besteak beste, errentariek ordaindu 
beharreko errentak Alokabidek kalkulatu behar ditu. 

Era berean, hitzarmenean xedatutakoa betetzen dela zaintzeko jarraipen-batzorde 
bat eratu beharra ezartzen du. Batzorde horrek bilera arruntak urtean behin egingo 
ditu, eta tartean diren alderdien jokaera koordinatzea eta egokitzea izango da bere 
egiteko nagusia. 

6.- Arartekoak badaki herritarren kexak promozio pribatuko babes ofizialeko 
etxebizitza bati eragiten diola eta horregatik, hain zuzen ere, -babes ofizialeko 
etxebizitzen esleipendunen artean berdintasun printzipioa bermatze aldera- 
bidalitako lankidetza-eskaera guztietan proposatu dio harremanetan jar dadin 
etxebizitzen jabea den erakundearekin, promozio horretako etxebizitzen kontratu 
berrien baldintzak arrazoizkoagoak izan daitezen errenten zenbatekoari eta ondasun 
higiezinen gaineko zerga ordaintzeari dagokienez, eta Alokabide sozietate publikoak 
kudeatutako jabetza publikoko etxebizitzen errentamenduetan ezarri ohi direnen 
antzekoak izan daitezen. 

7.- Arartekoaren iritziz, proposamen horrek errespetatu egiten du promozio 
pribatuko babestutako etxebizitzen errentamendua arautzen duen marko legala; 
izan ere, babestutako etxebizitzen alokairuaren gehienezko prezioen mugak ezarri 
ditu eta gainerako kontuetan aldeen borondatearen autonomiaren printzipioaren 
araberako akordioa egin ohi da. 

8.- Orduko Enplegu eta Gizarte Politika Sailak emandako erantzun laburrean ez da 
azaldu ekimenik egin ote den adierazitako zentzuan, eta ez da eman sailak 
promozio pribatu horretako errentarientzat onuragarriagoak izango diren kontratu-
baldintzak lortzeko aurkitu dituen oztopoen inguruko informaziorik ere, halakorik 
egon bada. 

9.- Horrez gain, bidalitako txostenek ere ez diote erakunde honi errentamendu-
kontratu berrien baldintzei buruz eskatutako informazio guztia eman. Datu horiek 
sailaren esku egon behar lukete, kasuan kasuko etxebizitzako lurralde-
ordezkaritzaren oniritzia ezinbestekoa baita.  

Alde horretatik, Arartekoa ez dator bat sailaren arrazoibidearekin; sail horren ustez, 
ezin zuen informazio hori eman datu pertsonalak biltzen zituelako. Nahiz eta 
aipatutako sailak kontrakoa adierazi duen, Arartekoak ez du sinatutako kontratu 
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osoen kopiarik eskatu, kontratuak berritu ondoren ezarritako errentaren 
zenbatekoaren berri emateko baizik. 

10.- Azkenik, Arartekoak gogorarazi nahi du Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko, 
Sozial eta Kulturalen Batzordearen1 4. Ohar Orokorrak etxebizitza bat egokitzat 
hartzeko hainbat baldintza ezartzen dituela, gastuei aurre egin ahal izatea, 
esaterako. 

Alde horretatik, batzordearen ustez, hauexek dira, hain zuzen, aurre egin ahal 
izateko moduko gastuak: beste behar publiko batzuk asetzea ekiditen edo arriskuan 
jartzen ez dutenak. 

Helburu hori lortzeko, ezinbestekoa da batzordea osatzen duten estatuek 
beharrezkoak diren neurriak hartzea, etxebizitzaren gastuak, oro har, neurrizkoak 
eta kasuan kasuko diru-sarreren araberakoak izan daitezen bermatze aldera. 
Gainera, batzordeak nabarmendu du errentariak dagokion bitartekoen bidez 
babestu beharra dagoela, alokairuen zenbatekoak handiegiak izan ez daitezen eta 
errentak neurriz kanpo igo ez daitezen.  

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11 b) artikuluarekin bat etorriz, honako gomendio hau igortzen 
da: 

GOMENDIOA 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, babes 
publikoko etxebizitzen promoziorako enpresa pribatuekin sinatutako hitzarmenetan, 
gehienezko errenta bat ezartzeko eta errentaria ondasun higiezinen gaineko zerga 
ordaintzetik salbuesteko aukera azter dezan, ahal den heinean promozio pribatuko 
errentamenduen erregimena promozio publikoko errentamenduenarekin 
parekatzeko. 

                                         
1  Eskubide  Ekonomiko,  Sozial  eta  Kulturalen Nazioarteko Hitzarmena  aplikatzen  dela  gainbegiratzeaz 
arduratzen den organoa. 


