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Aurrekariak 
 

 
1. Herritar batek Ararteko erakundearen esku-hartzea eskatu zuen 2009. urtean 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak esleitu zion babes ofizialeko 
etxebizitzaren tamainaren ondorioz. 2010eko ekainetan bertan bizi da 
alokairuan. Babes ofizialeko etxebizitzak logela bakarra dauka eta azalera 
erabilgarria 37,45 m2-koa da. 

 
2. Kexagilea babestutako etxebizitzan bizi da bere bi seme-alabekin batera (12 

eta 9 urtekoak) eta azaldu du esleipena jakinarazi ziotenean etxebizitza 
aldaketa bat eskatu zuela; izan ere, esleitutako etxebizitzak ez du legeak 
ezarritako gutxieneko azalera ratioa betetzen. Modu berean, jakinarazi digu 
sailak haren nahiari ezetza eman ziola ikusita, esleitu zioten etxebizitzaren 
errentamendurako kontratua sinatu behar izan zuela baina bertan berariaz 
adierazi zuela etxebizitzaren tamainarekin ados ez zegoela eta kontratuan 
hauxe gaineratu zuen: “No conforme por m2 2 niños adolescentes y yo”. 

 
3. Herritar horren erreklamazioa aztertu eta gero, informazio eskaera bat bidali 

genion Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailari eta kexagileak eskatu zuen 
etxebizitza aldaketa burutzeko aukeren gaineko azalpen-txostena bidaltzeko 
eskatu genion. 

 
4. Sailak, lehenengo txostenean, zera azaldu zuen: promozioa osatzen zuten 

etxebizitzen ezaugarriek eta tipologiak ez zutela etxebizitza handiago bat 
esleitzeko aukerarik ematen; modu berean, ukapena justifikatu zuen 
erreklamatzaileak etxebizitzari uko egiteko aukera eduki zuela argudiatuz 
(ukapen hori ez zen aintzat hartuko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko 
inskripzioari dagokionez); izan ere, aukera hori baztertu eta babestutako 
etxebizitzaren alokairuaren kontratua sinatzea erabaki zuen. 

 
5. Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak helarazitako informazioa ikusita eta 

erreklamatzailea eta bere familia etorkizunean etxebizitza handiago batean 
bizitzeko aukera eduki beharko luketela uste dugunez, bigarren laguntza 
eskaera bat bidali genuen eta sailari honako hau proposatu genion: 
erreklamatzailea Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emanda mantentzea 
edo bere bizikidetza unitatearen beharrak behar bezala asebetetzen dituen 
babestutako etxebizitza eskuratzeko aukera ematen dion beste edozein neurri 
hartzea. 
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6. Etxebizitza, Herri Lan et Garraio Sailak planteamendua gaitzetsi eta honela 
erantzun zuen: 

 
“babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta 

lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 

Dekretuaren 29. artikuluan daude aurreikusita aldaketak bizikidetza-unitate 

esleipendunen zirkunstantzietan. Dagokigun kasu honetan, ez da halakorik 

gertatu, ez baita aldaketarik egon familiaren egoeran esleipen-data geroztik. 

Eskatzaileak onartu egin zuen esleitutako etxebizitza bere horretan, eta gure 

ustez, erabaki hori nagusitu egiten da, norberaren egintzei men egitearen 

printzipioa kontuan hartuta.” 

 
Aurrekoa ikusirik, aurkeztutako kexaren planteamendua eta Etxebizitza, Herri Lan 
eta Garraio Sailak emandako informazioa aztertu ondoren, ondorengoa bidaltzea 
egoki iritzi dugu: 

 
 

Gogoetak 
 

1. Hasteko, argitu beharra dugu ebazpen honen arrazoia ez dela babestutako 
etxebizitzaren esleipen okerra. Burututako ikerketa izapideetan Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailak nahikoa justifikatu du etxebizitza esleitu zen 
unean ezin izan ziotela erreklamatzaileari bere familiak dituen espazio 
beharrentzako azalera egokia zuen etxebizitza esleitu. 

 
2. Aurreko oharra egin ostean, ondoren azalduko ditugu erakunde honek dituen 

arrazoiak pentsatzeko kexagileak etorkizunean Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Sailaren eskutik ratioak betetzen dituen babes ofizialeko etxebizitza 
edukitzeko eskubide osoa duela. Ratio hori 15m2–koa da pertsona bakoitzeko 
(etxebizitza eta lurzoruaren alorrean babes publikoko etxebizitzen araubide 
juridikoari eta finantza-neurriei buruzko 39/2008 Dekretuaren 29. artikulua). 

 
3. 39/2008 Dekretuaren 29. artikuluan zera ezarri da: sailak babes ofizialeko 

etxebizitzen egokitasuna bermatzeko betebeharra dauka, erabilgarria den 
azalerari dagokionez titularren edo errentariaren bizikidetza unitatearen 
beharrei egokitu behar da, baita bizikidetza unitate horien inguruabarretan 
aldaketak gertatzen direnean ere. 

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak artikulu horren hitzez hitzeko 
interpretazioa baliatu du erreklamatzaileari gutxieneko legezko azalera 
betetzen duen babestutako etxebizitza bat emateko aukera ukatzeko. Egia da 
artikulu hori babestutako etxebizitzen familia-unitate esleipendunen behar 
aldakorrei erantzuteko helburuarekin idatzi zela baina egia da ere, artikulu 
horretan bertan, “etxebizitza duina eta egokia” kontzeptua bertan biziko den 
pertsona kopuruaren araberako gutxieneko azalerari lotuta agertzen dela. 
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Azken finean, gaur egungo babestutako etxebizitzari buruzko araudiarekin, 
argi eta garbi zalantzan jar daiteke erreklamatzaileari esleitutako etxebizitzaren 
egokitasuna –izan ere, ez dauka esparru eta intimitate nahikorik bertan bizi 
diren pertsonentzat- eta hori izan da gure jardueraren eragilea. Ararteko 
erakundeak ezagutzen du aipatutako 29. artikuluaren hitzez hitzekoa baina 
eztabaidaezina den justifikazioa edukiz gero, artikulua modu zabalean 
interpretatzeko joera dauka; izan ere, gaur egun ez da posible hiru pertsonen 
garapen osoa 37,45m2-ko esparruan eta logela bakar batean burutzea. 
 

 
4. Modu berean, esleitutako etxebizitzaren egokitasunik eza agerian geratzen da 

kasu hori beste arau autonomiko batekin alderatzen badugu, 2008ko 
apirilaren 16ko agindua hain zuzen ere, etxebizitzaren beharrari buruzkoa. 
Arau horrek, zenbait salbuespen barne hartzen ditu; kasu horietan, 
etxebizitzen titularrek babestutako etxebizitza eskuratzeko aukera daukate 
"Bizikidetza-unitateko kideren bat Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen 

etxebizitza baten jabe izatea, betiere etxebizitza horren azalera, guztira, 

pertsona bakoitzeko 15 m2 erabilgarriko ratioa baino txikiagoa dela”. 
 

Kasu horietan, aipatutako aginduak etxebizitzaren titularrari (betiere, azalerak 
ez badu ezarritako gutxienekoa betetzen), eskatzen diren bizigarritasun 
baldintzak betetzen dituen beste etxebizitza baten truke, etxebizitza Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazioaren esku jartzeko aukera ematen dio. 
Gure ustez, legeak ezarritako aukera hori erakunde honek sailari egin zion 
proposamena babesten duen beste oinarri bat da. Proposamen horren 
arabera, sailak erreklamatzaileari Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta 
mantentzeko eta handiagoa den etxebizitza eskuratzeko aukera eman beharko 
lioke, esleitutakoa babestutako etxebizitzen eskaintzen parkera itzuliz. 
 

5. Sailak etorkizunean babestutako etxebizitza aldatzeari uko egiteko baliatu 
duen bigarren argudioa hauxe da: egintzen euren mendean jartzearen 
printzipioaren aplikazioa. 

 
Gure iritziz, argudio horren baliozkotasuna zalantzan jarri da erreklamatzaileak, 
kexa-espedientean egiaztatu den moduan, desadostasuna adierazi zuelako 
etxebizitzaren tamainari dagokionez esleitu zioten unetik aurrera eta, 
azkenean, berariaz azaldu zuen kontratuaren agirian bertan. Hortaz, ezin da 
esan interesdunak eskaria fede onez egin ez zuenik, alokairuko etxebizitzan 
bizi eta gero, aldez aurretik aukera eduki zuen guztietan eskatu zuena 
eskatzen jarraitu baitzuen. 
 
Bestalde, kasu horretan “venire contra factum propium” debekatzen duen 
zuzenbideko printzipio orokorraren alegiazkotasuna ere zalantzan jarri daiteke, 
erreklamatzaileak eta bere familiak premiazko etxebizitzaren beharra baitauka 
eta egiaztatu da alokairuko babestutako etxebizitzaren eskaintza urria dela. 
Zentzu horretan, ulergarria da beste ostaturik ez zuenez, erreklamatzaileak 
zozketa bidez esleitu zioten etxebizitza onartu izana. 
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Etxebizitzaren behar hori sailak onartu egin zuen eta txostenetako batean zera 
adierazi zuen “bere egoera zein zen jakinda ere, eskatzaileak ez zion uko egin 

etxebizitzari, premiazkoa baitzuen, bere esanetan. Nolanahi ere, hasiera 

hasieratik eman zuen aditzera bere desadostasuna eta horrela geratu zen 

jasota kontratua sinatzerakoan, ratio betetzen ez zelako etxebizitza aldatzea 

planteatzeko aukera baliatuz”. 
 

6. Azkenik, gehiago zehaztearren, aipatu beharra dugu herri-administrazioek, 
etxebizitza duina eta egokia edukitzeari dagokionez, laguntza gehien behar 
duten pertsonen eta kolektiboen eskubidea sustatzeko betebeharra dutela eta, 
horren harira, egokitzat jo dugu sailari Nazio Batuen kontalari bereziaren azken 
txostenaren edukia helaraztea, etxebizitza edukitzeko eskubideari buruzkoa, 
2011ko abenduaren 26an argitaratu zena. Txosten horren gomendioen artean 
honako hau dago: 

 
“La Relatora Especial reitera que los Estados deben diseñar, adoptar y aplicar 

leyes, políticas y programas que incorporen una perspectiva de género y se 

basen en los derechos humanos y que: 

…… 

d) Den prioridad a las necesidades de las mujeres especialmente vulnerables 

y/o marginadas” y entre las que se incluyen las madres solteras o cabezas de 
familia. 
 
 
Haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideak sustatzeko eta defendatzeko 
helburuarekin, administrazio egintza orok errespetatu behar dituen printzipioak 
ere aipatu behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko haurrei eta nerabeei 
arreta eta babesa emateko otsailaren 18ko 3/2005 Legean ezarritakoa betez. 
 
5. artikuluak, administrazioaren jarduera agintzen duten printzipioen artean, 
hauek aipatzen ditu: 

 

c. Berdintasun-printzipioa errespetatuko dela bermatuko dute, nekazaritza 

giroko inguruneetan edo ingurune baztertuetan nahiz andeatuetan 

bizitzeagatik egon daitekeen muga oro eragotziz eta, behar balitz, 

ezabatuz; orobat, bereizkeria oro eragotzi eta ezabatuko da, jaiotza, adin, 

arraza, sexu, egoera zibil, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikiko, osasun-

egoera, hizkuntza, kultura, erlijio, sineskera eta ideologiagatik edo haurren 

eta nerabeen edo beraien familien egoera edo ezaugarri pertsonal, 

ekonomiko edo sozialengatik gerta daitekeen bereizkeria oro, hain zuzen 

ere. 

 

d. Haurren eta nerabeen garapen integralari laguntzeko beharrezko diren 

bitarteko guztiak erabiliko dituzte, batez ere haien nortasunaren garapenari 

laguntzeko bitartekoak, eboluzio-aldi bakoitzari egokitutako arreta emango 

zaiela bermatuz. 
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f. Haurren eta nerabeen beharrizanetarako baliabideen urria saihestearren, 

behar beste neurri hartu behar dituzte, haurren eta nerabeen eskubideen 

funtsezko edukiari kalterik eragin diezaiokeen urritasun horiez gertatzeko. 

 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak  
–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

2222/2012 /2012 /2012 /2012 IRADOKIZUNAIRADOKIZUNAIRADOKIZUNAIRADOKIZUNA, apirilaren 17, apirilaren 17, apirilaren 17, apirilaren 17koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio 
Sailari egindakoaSailari egindakoaSailari egindakoaSailari egindakoa    
 

 
- Erreklamatzaileak haren familia unitatearen beharrei egokitzen den babes 

ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko aukera eduki dezan dagozkion 
neurriak har ditzan. 

 
 
 


