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Arartekoaren 2017S-2499-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 20koa. Horren bidez, 
Bilboko Udaleko Udal Etxebizitzak erakundeari iradokitzen zaio neurriak hartzeko 
etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea bermatze aldera. 

Aurrekariak

1. Arartekoak kexa bat izapidetzea onartu zuen; hala, kexagileak kexa hori jarri 
zuen ados ez zegoelako Bilboko Udaleko Udal Etxebizitzak erakundearen 
jarduketarekin. Izan ere, ez zen gauzatu eskatutako etxebizitza aldaketaren 
eskaera. 

2. Kexagilea udal etxebizitza bateko maizterra izan da alokairu-erregimenean 
eta, 2015eko irailaren 22an, etxebizitza aldatzeko eskatu zuen, uste 
zuelako higiezinak ez zituela betetzen beharrezko bizigarritasun baldintzak. 

Bere idazkian, kexagileak argudiatu zuen bizi den etxebizitza horrek 49,98 
m2 dituela eta bizikidetza-unitatea 6 kidek osatzen dutela. Era berean, 
jakinarazi zuen aurretik ere aldaketa hori eskatu zutela eta, hala ere, Udal 
Etxebizitzak erakundeak egindako proposamena ez zela egokia izan. 
Zehazki, adierazi zuen eskainitako etxebizitzak 10 m2 gehiago baino ez 
zituela. Gainera, esan zuen ezarritako errenta oraingoaren bikoitza zela eta, 
horregatik, ezinezkoa zela etxez aldatzea. 

3. Kexagilearen idazkiari erantzunez, Udal Etxebizitzak erakundeko 
presidenteak 2015eko urriaren 21ean erabaki zuen eskaera onestea. Izan 
ere, jo zuen behar bezala egiaztatuta zeudela etxebizitzaren aldaketa 
justifikatzen zuten egoerak. 

4. Adierazitakoa gorabehera, kexa erakunde honen aurrean aurkeztu zuen 
egunean (2016ko abenduaren 26an), oraindik ez zen etxebizitzaren aldaketa 
egin. 

5. Azaldutakoa ikusita, Arartekoak lankidetza-eskaera bat bidali zion Bilboko 
Udalari eta txosten bat eskatu zion. Bertan, etorkizun hurbilean etxebizitza 
trukatzeko edo aldatzeko aukera aztertu behar zuen Bilboko Udalak. 

6. Egindako lankidetza-eskaerari erantzunez, 2017ko otsailaren 14an, 
erakunde honen erregistroan sartu zen Udal Etxebizitzak erakundeko 
presidentearen txosten bat, non hartutako erabakia azaltzen duen. 

7. Beraz, beharrezkoak diren zuzenbideko egitateak eta oinarriak dauzkagula 
uste dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 
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Gogoetak

1. Lurralde izaerako tokiko erakundeek etxebizitzarekin lotutako eskumenak 
eta erantzukizunak dituzte, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 
3/2015 Legearekin eta aplikagarria den gainerako araudiarekin bat etorriz. 

2. Lankidetza-eskaerari erantzunez bidalitako idazkian, hauxe azaldu zen: 

- “(…) cumplir con la literalidad del art. 62 de la Ley de Vivienda, en tanto no 
exista un desarrollo reglamentario que anuncia el propio artículo, no parece 
previsible a corto plazo.” 
 
Zentzu berean, Udal Etxebizitzak erakundeak hauxe adierazi du txostena 
igorri zen datari dagokionez: 

- “Constan 51 solicitudes baremadas pendientes de satisfacer, que se podrán 
alterar por la aplicación del nuevo programa de diversificación de usos, y 
por las modificaciones de usos, y por las modificaciones reglamentarias 
anunciadas, no pudiendo a fecha presente establecerse la fecha exacta en 
la que podrá materializar su derecho al cambio

3. Zoritxarrez, Arartekoak badaki gaur egun dagoen babestutako etxebizitzen 
parkearen murrizketa, herritarren eskari kopurua herri-administrazioek duten 
eskaintza baino askoz gehiago izatea dakarrena. Era berean, jakin badaki 
dituzten etxebizitza publikoen kopurua herritarren demanda baino askoz 
txikiagoa dela. Hori dela-eta, batzuetan, ezin dituzte onetsi jaso ohi dituzten 
etxebizitza-eskaerak. 

4. Adierazitakoa gorabehera, kasu honetan, behar bezala egiaztatu egin da 
kexagileak etxebizitza aldatzeko eskatu egin duela, gutxienez, 2015eko 
irailetik. Gainera, egiaztatu egin da kexagilearen eskaera 2015eko urrian 
onetsi egin zela eta, hala ere, oraindik ez direla etxez aldatu. 

5. Etxebizitzaren inguruko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 62. artikuluak 
honela definitzen du gainokupatutako etxebizitza: “Etxebizitza bat 
gainokupatuta dagoela jotzen da han bizi direnen kopurua handiagoa bada 
bertarako egokitzat jotzen den gehieneko kopurua baino, kontuan hartuta 
bizigelen azalera, kopuru eta neurria eta etxebizitzaren bizigarritasun-
baldintzak”.Udal Etxebizitzak erakundeak adierazitakoa ez bezala, artikulu 
hau aplikatzeko ez da beharrezkoa araudi-garapena, neurri handi batean, 
artikulu horretako 2. atalak beren-beregi jasotzen duelako hau: Aurreko 
paragrafoan aipatzen den erregelamendu bidezko garapen hori egin ezean (  
) etxebizitza bat gainokupatuta dagoela joko da bertan bizi diren pertsonen 
kopuruak ratio hauen arabera dagokiona gainditzen duenean:“ Zehazki, kasu 
honetarako: “Etxebizitza batean 3 pertsona edo gehiago bizi badira, hark 15 
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metro karratu erabilgarriko azalera eduki beharko du, gutxienez, 
pertsonako”.

Are gehiago, martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuak jadanik adierazi zuen 
beharrezkoa zela etxebizitza egoki bat bermatzea, kontuan hartuta azalera 
erabilgarria; bizikidetza-unitatearen behar espezifikoak eta horien 
egoerengatik egin beharreko aldaketak. Horretarako, 29.2 a) artikuluak 
etxebizitza-aldaketa aintzat hartzeko beharrezko betekizun gisa ezartzen du 
honako hau: “Pertsona bakoitzeko 15 metro koadroko ratioa betetzen ez 
duten bizikidetza-unitateak(…)”

Azkenik, Bilboko Udal Etxebizitzen Araudi Orokorraren 59. b) artikuluak 
etxebizitza aldatzeko justifikazio-kausa gisa aurreikusten du honako hau: 
“Bizikidetza-unitateko kideen gorakada, etxebizitza nahikoa handia ez 
denean”.

6. Azaldutakoa ikusita, Arartekoak uste du, gaur egun, Etxebizitzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legearekin bat etorriz, ez dela behar bezala 
bermatzen kexaren sustatzaileak eta horren bizikidetza-unitateak etxebizitza 
duin eta egoki bat izateko duten eskubide subjektiboa. 

Esan den bezala, bizikidetza-unitateko 6 kideak bizi diren etxebizitza horrek 
49,98 m2 baino ez ditu. Hala, orain dela urtebete baino gehiago etxebizitza-
aldaketa aitortu bazitzaion ere, oraindik ez dira etxez aldatu. 

7. Azkenik, aipatutako baliabide-gabezia kontuan hartuta, Etxebizitzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legearen zioen azalpenak berak definitzen du 
eskumenak banatzeko eredua erakundeen arteko lankidetzako eredu gisa, 
etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea betetzera bideratutakoa. 
Horrela, posiblea da etxebizitzarekin lotutako eskumenak eta erantzukizunak 
gauzatzeko eskatzea edo gauzatze hori eskuordetzea Eusko Jaurlaritzako 
edo dagokion aldundiko organo eskudunari. 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko 
erakundea sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz, Bilboko Udalari honako iradokizun hau egiten zaio:

IRADOKIZUNA

Adierazitakoaren arabera, Bilboko Udaleko Udal Etxebizitzak erakundeak 
beharrezko neurriak har ditzala ahalik eta lasterren bermatzeko kexagileak eta 
horren bizikidetza-unitateak etxebizitza duin eta egoki bat izateko duten eskubide 
subjektiboa. 




