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Arartekoaren 2019IR-1030-19 Ebazpena, 2019ko urriaren 7koa. Horren bitartez, 
amaitu egin da erakunde honek kexa baten harira egindako jarduna. Hain zuzen 
ere, interesdunari “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena 
emateko egin zuen eskaera ukatu izanak eragin zuen kexa. 

Aurrekariak

1. Herritar batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu du, ez datorrelako bat “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emateko aurkeztu zuen 
eskaera ukatu izanarekin Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailak.

2. Interesdunak errentamendu-araubideko etxebizitza babestuen eskatzaile gisa izena 
emateko eskaera egin zuen 2018ko abuztuaren 7an. 

Aitzitik, 2018ko urriaren 11n, Bizkaiko Etxebizitzako lurralde-ordezkariak erabaki 
zuen izena emateko eskaera ukatzea, egiaztatu baitzuen kexagileak ez zuela 
betetzen baldintzetako bat, hain zuzen ere etxebizitzarik ez izatea. Halaber, izena 
emateko eskaera ukatu zion ez zuelako egiaztatu gutxieneko diru-sarrerak zituenik. 

3. Ukatzeko ebazpenarekin ados ez zegoenez, kexagileak gora jotzeko errekurtsoa 
jarri zuen 2018ko azaroaren 7an. Horren bidez adierazi zuen genero-indarkeriaren 
biktima zela. Delituen Biktimei Laguntzeko Atalaren buruaren 2017ko martxoaren 
27ko ziurtagiri bat aurkeztu zuen, eta hauxe zioen agiri horrek:

- “Dña. (…) es considerada víctima de violencia de género de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.

Horrez gain, kexagileak salerosketa-eskriturak aurkeztu zituen, eta azaldu zuen 
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo kokatutako higiezin baten % 20ren 
titulartasuna baino ez zuela, etxe hori bere familia-egoitza izan zela dibortziatu arte, 
eta zati horrek ez zuela inondik inora ere gainditzen 75.000 euroko zenbatekoa.

Azkenik, adierazi zuen guraso bakarreko bizikidetza-unitatea osatzen zuela bere 
ardurapeko adingabe batekin, eta, etxebizitza horren erabilera epai judizial bidez 
aitortu zitzaion arren, beldurra ematen ziola han egoteak, aurkitzeko moduan.  

4. Azaldutakoa gorabehera, Etxebizitzako sailburuordeak gora jotzeko errekurtsoa 
ezetsi zuen 2019ko otsailaren 26an. Beraz, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan kexagilearen izena ez emateko erabakiari eutsi zion. 
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5. Adierazitakoa aintzat hartuta, Arartekoak lankidetza-eskaera bidali zion Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, eta pertsona 
horrek azaldutako kontuei buruzko informazioa eskatu zion. 

Zehazki, kexagileak bizitako indarkeria-egoeraren berri eman zion Arartekoak, eta 
etxebizitzarik ez edukitzeko baldintzari dagokionez salbuespena egiteko aukera 
mahaigaineratu zuen. 

6. Lankidetza-eskaerari erantzunez, 2019ko uztailaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren idazki bat jaso dugu 
erakunde honen erregistroan. Horren bidez, egindako gogoetak aintzat hartuz, sail 
horrek erabaki du kexagilea salbuestea etxebizitza-premia izateko baldintzari 
betetzetik. Horiek horrela, baietsi egin du “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan pertsona horren izena emateko eskaera, eta alta eman dio 
errentamendu-araubideko etxebizitza babestuen eskatzaile gisa izena emateko 
eskaerari.  

7. Hortaz, beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu:

Gogoetak

1. Duela hamarkada batzuetatik, bai 1948ko abenduaren 10eko Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsalak (25.1. artikulua), bai 1966ko abenduaren 16ko Eskubide 
Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Itunak (11.1. artikulua), baita 
2007ko abenduaren 12an Estrasburgon onetsitako Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunak (34.3. artikulua) ere, azpimarratu izan dute etxebizitzak 
alderdi soziala duela, pertsonen eta beren familien bizi-baldintzak hobetzen 
dituelako. 

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2013ko martxoaren 14ko epaiak (C-
415/11 Auzia) eta ondorengo erabaki judizialek3 agerian utzi dute herri-agintariek 
premiaz jardun behar dutela dagozkien eskumen-eremuetan, ohiko etxebizitza 
izateari eta erabiltzeari loturiko oinarrizko eskubideak bermatzeko.

2. Gauzak horrela, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 7. 
artikuluak ezartzen du administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan duen pertsona orok eskubidea duela etxebizitza duina, egokia 
eta irisgarria izateko.

Gainera, 3/2015 Legearen 3.v) artikuluak honako hau jotzen du etxebizitza edo 
bizitoki egokitzat: bere tamainagatik, kokalekuagatik eta ezaugarriengatik pertsona, 

3 Besteak beste, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2016ko abenduaren 21eko epaia (Sala 
Nagusia; gai metatuak: C-154/2015, C-307/2015 eta C-308/2015).
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familia edo bizikidetza-unitate jakin baten bizitegitarako egokia den etxebizitza edo 
bizitokia.

Aurretik adierazitakoa osatzeko, Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko, Sozial eta 
Kulturalen Batzordearen4 4. Ohar Orokorrak etxebizitza bat egokitzat hartzeko 
zenbait baldintza ezartzen ditu, gastuei aurre egin ahal izatea, esaterako.

3. Babes publikoko etxebizitza bat legez okupatu ahal izateko, nahitaez eman behar 
da izena “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan.

Horren harira, ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 13. artikuluak xedatzen du 
Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa sortuko 
dela, eta horrek ordeztuko duela edo, hala badagokio, jarraipena emango diola 
aurretik existitzen zen administrazio-erregistroari. Erregistro horren helburua izango 
da etxebizitza babestuen eskatzaileak ezagutzea; halaber, babes publikoko 
etxebizitzen esleipena kudeatzeko eta kontrolatzeko tresna izango da.

Bien bitartean, araudia garatuta ez dagoenez, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroa da etxebizitza babestuen eskatzaileen kudeaketa eta 
kontrola egiteko lana egin behar duena.

4. Izan ere, zenbait betekizun eta betebehar bete behar dira “Etxebide” Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan alta eman ahal izateko. 

Horiek horrela, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko 
etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei 
buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuaren 2012ko urriaren 15eko 
aginduaren (aurrerantzean, 2012ko urriaren 15eko agindua) II. kapituluak berariaz 
ezartzen du zein diren horiek eskuratzeko baldintza orokorrak eta zein izan behar 
den eskaera ororen eduki zehatza.

5. Azaldutakoaren harira, martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren (babes publikoko 
etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko 
finantza-neurriei buruzkoa) 16. artikuluak ezarri zuen betekizunetako bat zela 
“etxebizitza-premia izatea, horretarako ezarritako arauen arabera”.

Hala, 39/2008 Dekretuaren 17. artikuluak xedatu zuen babes publikoko etxebizitza 
bat eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitateko ezein kidek ezin zuela izan inolako 
etxebizitzarik jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo usufruktuan, 
eskaera egin aurreko bi urteetan. Horren ondoren, eskakizun hori osatu eta zehaztu 
zuen 2012ko urriaren 15eko aginduaren 9. artikuluak, eskatzailea etxebizitza-
premia egiaztatzetik salbuesteko arrazoiak bildu zituen-eta.

4 Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Hitzarmena aplikatzen dela gainbegiratzeaz 
arduratzen den organoa. Testu osoa hemen eskuragarri: https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20D
chos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4 

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN4
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6. Horrez gain, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko 
aginduaren (genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitza arloko 
ekintza positiboko neurriei buruzkoa) 7.4 in fine artikuluak ezartzen du Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren erabaki bidez 
salbuets daitezkeela eskatzaileak etxebizitzarik ez izateko betekizuna betetzetik.  

Zehazki, apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezarri zuena) 14.2.f) 
artikuluaren arabera, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio mota horretako egintzak 
emateko eskumena.

7. Adierazitakoari erreparatuta eta Arartekoak esku hartu ondoren, 2019ko uztailaren 
19an, Etxebizitzako sailburuordeak erabaki du etxebizitzarik ez duela egiaztatzetik 
salbuestea kexagilea, hain zuzen ere, genero-indarkeriaren biktima izateagatik eta 
azaldu duen arriskua dela-eta.

Finean, interesdunak familiaren etxebizitzaren erabilera epai judizial bidez aitortua 
izan arren, genero-indarkeriaren biktima izateak eta bere egoeraren inguruabar 
zehatzek ekarri dute azkenean onartu izana herritar horrek aurkeztu zuen babes 
publikoko etxebizitzaren eskaera.

8. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bezala 
Arartekoak ere pentsatzen du salbuespenezko egoera bakoitza zorrotz aztertu 
beharra dagoela. Gainera, horrelako kasuetan, proportzionaltasun-irizpideei jarraituz 
hartu behar dira erabakiak, salbuespenezko egoerek, hein handi batean, babes 
publikoko etxebizitza bat legez okupatzeko orduan berdintasun-printzipioa urratzea 
dakartelako.

Hala ere, Etxebizitzako sailburuordeak argudiatu duenez, kasu honetan, Delituen 
Biktimei Laguntzeko Atalaren buruaren ziurtagiriaren hedadurazko interpretazioak 
bide eman du emakume hori genero-indarkeriako egoeran dagoela egiaztatzeko. 

Arartekoaren iritziz, azaldutako guztiaren ondorioz, behar bezala haztatu dira 
kexagilearen eta bere ardurapeko adingabearen inguruabar zehatzak, eta, 
azkenean, neurri positiboa aitortu da, herritar horrek etxebizitza duin eta egokia 
legez okupatzeko duen eskubide subjektiboa defendatze aldera. 

Horrenbestez, Arartekoak kexa-espediente honen harira emandako laguntza 
eskertzen dio Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailari.

Horregatik guztiagatik, honako ondorio hau atera dugu: 
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Ondorioa

Arartekoak itxi eta artxibatu egingo du kexa-espediente hau, egiaztatu baitu 
azkenean bete egin dela kexagilearen eskaera, eta alta eman zaiola “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan. 




