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Arartekoaren 2018R-1685-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 12koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen 
zaio berriz azter dezan etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ondoren 
ordaindutako atzerakinen zenbatekoa.  

 
 

Aurrekariak 
 

1. Herritar batek, bere ahizparen izenean eta hura ordezkatuz, Arartekoaren esku-
hartzea eskatu du, ez baitago ados Lanbidek, etxebizitzarako prestazio osagarria 
ukatu ondoren, ordaindu zituen atzerakinen zenbatekoarekin.  
 

2. Kexagileak kexa-idazkian azaldu duenez, bere ahizpak % 65eko desgaitasuna du, 
eta 2. mendekotasun-gradua, 1. mailakoa, hau da, mendekotasun larria. Gainera, 
epaiketa bidez ezgaitzeko prozedura hasi da. 
 
Era berean azaldu duenez, ahizpak 2014. urtearen amaieratik ez zuen 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen, 2015ean Alokabidek kudeatzen duen 
babes publikoko etxebizitza bat esleitu ziotelako. Hala ere, egun, elkarte batek 
kudeatzen duen tutoretzapeko etxebizitza batean bizi da. Bukatzeko esan du ahizpa 
itxaron zerrendan dagoela, Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean dagoen 
etxebizitza batean plaza baten zain. 
 

3. 2017ko otsailaren 23an, ahizpak zentro psikiatrikoan mediku-alta jaso zuenean, 
kexagileak, haren izenean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaera aurkeztu 
zuen. Hala ere, Lanbidek prestazioa ukatzea erabaki zuen, egiaztatu baitzuen 
ahizpa ez zegoela Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan (“Etxebide”) 
eskatzaile gisa izena emanda. 
 
Kexagileak kexa-idazkian adierazi duenez, erregistrotik kentzeko arrazoia hauxe da: 
ahizpak esleitutako babes publikoko etxebizitza utzi behar zuen, zentro psikiatriko 
batean sei hilabetez egon behar zuelako.  
 
Kexagilearen arabera, orduantxe jakin zuen lehenengo aldiz ahizpa ez zegoela 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan (“Etxebide”), hortaz, apirilaren 7an, 
berriz izena emateko eskatu zuen eta apirilaren 12an dokumentazioa aurkeztu zuen 
dagokion Lanbide bulegoan.  
 

4. Azaldutakoa ikusita, Arartekoak lankidetza-eskaera bidali zion Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari eta Lanbidek etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren eskaera ukatzeko, eta ondoren, prestazioa etenda zegoenean, egoera 
hori mantentzeko arrazoi zehatzak azaltzeko eskatu zion.  
 
Halaber, Arartekoak ezer erabaki aurretik gogoeta batzuk helarazi zizkion, eta 
horiek geroago azalduko dira, errepikakorrak ez izateko.  
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5. Eskaera horri erantzunez, sailak informazio laburra baino ez zuen bidali, honako hau 

jakinarazteko: egiaztatu zutenez, kexagilearen ahizpak, Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan (“Etxebide”) sartzeko eskaerari dagokionez, aldeko 
ebazpena jaso izan zuen uztailaren 3an, eta prestazioa berriz ordaintzen hasteko 
ebazpena noiz emango zain zegoen. 
 

6. Duela gutxi, kexagileak jakinarazi dio Arartekoari abuztuan Lanbidek onartu ziola 
ahizpari etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea, hala ere, 
atzerakinei dagokienez, uztailetik aurrera bakarrik ordaintzea erabaki zuela. 
Dirudienez, Lanbidek ez zuen aintzat hartu ahizpa 2017ko apirilaren 7tik dagoela 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan eskatzaile gisa izena emanda. 
 

7. Ordaindutako atzerakinen zenbatekoak direla eta kexagilearen desadostasuna 
ikusita, Arartekoak bigarren aldiz eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailari lankidetzan aritzeko.  
 

8. Eskaerari erantzunez, sailak honako hau bakarrik adierazi zuen: 
 
“(…) interesdunak Etxebiden inskribatzearen aldeko ebazpena duela, eta berriz 
eskatu duela EPO prestazioa erakunde honetan. EPO prestazioa abuztuan eman 
zen.” 

 
9. Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 

honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Lehenik eta behin, Arartekoak agerian jarri nahi du garrantzi handikoa dela Lanbide 
bulegoak, udal gizarte-zerbitzuak eta foru aldundietako sailak behar bezala 
koordinaturik aritzea.  
 
Arartekoaren ustez, "Lanbidek eta Udal Gizarte Zerbitzuek arreta ematen dieten 
pertsona askoren gizarte-bazterkeriako egoerak edo arriskuak oso desberdinak dira; 
horregatik, hausnarketa serioa egin behar da gizarte-zerbitzuen printzipio orokorra 
betetzeko, hau da, pertsonan oinarritutako arreta emateko printzipioa, baita 
arretaren jarraitutasunaren printzipioa ere. Horrez gain, hausnarketa egitea 
beharrezkoa da gizarteratze eta laneratze prozesutik eratorritako beharrei 
erantzuteko".8 
 
Ildo horretan, Arartekoak dio: "pertsona batzuek, adinagatik, osasunagatik edo 
dituzten gabezia sozialengatik, hasiera batean, ez dute laneko orientaziorik behar, 
                                                 
8 Arartekoa. Diagnostiko‐txostena, Lanbidek diru‐sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 2017. 105. orr. 

[linean eskuragarri] http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf  
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baizik eta gizarte-arreta espezializatua. Hala ere, geroago, egindako aurrerapenak 
ikusi ostean eta dagokion irizpide teknikoarekin, baliteke laneko orientaziora 
desbideratzea".9 
 
Ildo horretan, titularra zentro psikiatriko batean sartzeak eragotzi zuen hasiera 
batean etxebizitza babestuen eskatzaileen erregistroan izena emanda ez zegoela 
jakitea, eta etxebizitza uzteko erabakiaren eragina eta etxebizitzarako prestazio 
osagarrian izan zitzakeen ondorioak ulertzea.  
 
Hori guztia dela eta, Arartekoak azpimarratu nahi du Lanbideren ardura 
garrantzitsua mendekotasun gradu handia egiaztatzen duten pertsonei informazioa 
emateko eta jarraipena egiteko orduan.  
 
Izan ere, kasu honetan, kexagileak une guztietan jakinarazi zituen, bai Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan (“Etxebide”), bai dagokion Lanbide bulegoan, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidean eragina izan zezaketen egitateak.  
 

2. Kexagileak azaldu zuenez, garai hartako Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak10 ez zuen ahizpa “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erregistrotik kentzeko erabakiaren berri eman. Ondorioz, ezinezkoa zen ahizparen 
egoera jakitea etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaera aurkezterakoan. 
 
Kontu horri dagokionez, Arartekoak behin baino gehiagotan adierazi du sailak 
banaka jakinarazi behar dituela “Etxebide” Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan gertatzen diren gorabeherak. Zehazki, Arartekoaren otsailaren 25eko 
3/2016 Gomendio Orokorraren11 ondorioetako bat izan zen babestutako etxebizitza 
eta zuzkidura-etxebizitza eskatzaileen erregistroko baja ebazpenen eta izen-emate 
ukapenen jakinarazpenak banaka egin behar zirela, orduan aplika zitekeen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, herri administrazioen araubide juridikoari eta 
administrazio prozedura erkideari buruzkoaren, 59.1 artikuluan agindutakoari 
jarraikiz.  
 
Arartekoaren iritziz, administrazio egintza bat baliozkoa ez izateak, esate baterako 
ez delako behar bezala jakinarazi Etxebiden izena emateko eskaera ukatu izana edo 
erregistro horretan baja eman izana, adierazitako ukapen edo erregistro baja horri 

                                                 
9 Arartekoa. Diagnostiko-txostena... ibidem. 
10 Gaur egun, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila da hori, hala xedatzen 
baitu Lehendakariaren azaroaren 26ko 25/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak, eta horien egitekoak eta 
jardun-arloak finkatzen dituenak (EHAA, 226. zk., 2016ko azaroaren 28koa). 
11 Arartekoa. Arartekoaren 3/2016 Gomendio Orokorra, otsailaren 25ekoa. Babestutako 
etxebizitza eskatzaileen erregistroko bajak norbanakoari jakinarazteko beharra, etxebizitza 
duina edukitzeko eta gizarte bazterketarako arriskua saihesteari begirako prestazio 
ekonomikoetarako eskubide subjektiboan duen eraginagatik. [Linean eskuragarri] 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3871_1.pdf  
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zuzenean lotutako gainerako administrazio egintzen (etxebizitzarako prestazio 
osagarria etetea, iraungitzea edo hura ez berritzea, adibidez) baliozkotasunean 
eragiten du. 
 
Ezin da ahaztu Administrazioarekiko Auzien Donostiako 1. Epaitegiaren 2017ko 
apirilaren 12ko 118/2016 Epaiak, zuzenbideko hirugarren oinarrian, hauxe esan 
duela: 
 
“Es por todo ello que teniendo en cuenta el principio pro administrado que debe 
regir en las relaciones para con el ciudadano, no podía acudirse a un criterio 
formalista teniendo hecha la notificación con la publicación ‘general’ de la 
Resolución de 1 de abril de 2014. Generándose indefensión a la recurrente por 
falta de notificación correcta.”   
 

3. Etxebizitzarako prestazio osagarria eskatzerakoan, kexagilearen ahizpa elkarte 
batek kudeatzen duen etxebizitza kolektibo espezializatu batean bizi zen.  
 
Hasiera batean, kexagileak uste zuen egoera hori zela ahizpari etxebizitzarako 
prestazio osagarria ukatzeko arrazoia. Hala ere, zentro berean bizi diren beste 
pertsona batzuek dagoeneko jasotzen zuten prestazioa, hortaz, hasieran bertan 
sortu ziren zalantzak Lanbide bulegoan jasotako informazioaren inguruan. 
 
Alabaina, azkenik, Lanbidek jakinarazi zion kexagileari eskaera ukatzeko ebazpenari 
buruzko jakinarazpenaren bidez, ahizpa "Etxebide" Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena emanda ez egotea zela erabakiaren arrazoia.  
 
Hori dela eta, apirilaren 7an, kexagileak "Etxebide" Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskaera aurkeztu zuen, eta apirilaren 
12an, horren berri eman zuen dagokion Lanbide bulegoan. 
 
Adierazitakoa gorabehera, maiatzaren 23an, Lanbideko zuzendari nagusiak 
erabakiari eustea ebatzi zuen; hau da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren hileko 
zenbatekoa ez zen aldatu eta etxebizitzarako prestazio osagarriak etenda jarraitzen 
zuen. 
 

4. Arartekoak ohartarazi nahi du, espedientean jasotako dokumentazioaren arabera, 
kexagileak 2014tik ez duela etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen. 
 
Horren harira, Arartekoak uste du etxebizitzarako prestazio osagarria Alokabidek 
kudeatzen duen babes publikoko etxebizitza esleitu zitzaionean azkendu zela, 
2015ean. Hain zuzen ere, azaroaren 24ko 4/2011 Legeak zati batean aldatutako 
Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
32.2. artikuluak honako hau xedatu du: 
 
“Ezin izango dira etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren titularrak izan, 
alokairu-gastuei aurre egiteko, etxebizitza bat alokairuan edo jabetzan dutenak, 
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baldin eta etxebizitza hori babes publikokoa bada eskabidea egitean indarrean 
dagoen legerian aurreikusitakoaren arabera". 
  
 
Izan ere, gauza bera dio etxebizitzaren prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 
12ko 2/2010 Dekretuaren 5.2.a) artikuluak. 
 
Arartekoak bi aldiz eskatu zion Lanbideri bere erabakiaren arrazoi zehatzak 
azaltzeko: zergatik eutsi zitzaion etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko 
erabakiari, kasu horretan prestazioa onartzeko hasierako eskaera ukatzeko ebazpen 
bat bazegoen. 
 
Gainera, edonola ere, Arartekoaren ustez, 18/2008 Legearen 43.1.f) artikuluari eta 
2/2010 Dekretuaren 29.1.f) artikuluari jarraikiz, Lanbidek azkendu behar izan zuen 
etxebizitzarako prestazio osagarria, etenaldiak 12 hilabete baino gehiago iraun 
bazuen. 
 
Hain zuzen ere, arrazoi horregatik, Arartekoak ez daki zergatik erabaki zuen 
Lanbidek etenaldia luzatzeko ebazpena jakinaraztea, etxebizitzarako prestazio 
osagarrirako eskubidea onartzeko eskaerari buruzko ebazpena eman behar 
zuenean.  
 
Lehenago azaldutako arrazoiak ikusita, atzerakinen zenbatekoari dagokionez, 
18/2008 Legearen 32.1.c) artikuluak honako hau xedatzen du, etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren titularra izateko baldintzen artean: 
 
“Etxebizitza Sailaren Etxebide zerbitzuan alokairuko etxebizitza baten eskatzaile 
gisa izena emanda edo izena emateko eskaera eginda egotea".12 
  
Ildo berean, 2/2010 Dekretuaren 5.1.c) artikuluak berariaz adierazten du honako 
behar hau: 
 
“Etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa erregistro batean egotea edo egoteko 
eskatu izana Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan".13 
  
Hitz batez, bai 18/2008 Legeak, bai 2/2010 Dekretuak, etxebizitzaren premia 
egiaztatzeko betekizuna “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan 
izena emateko eskaera aurkeztearen bidez betetzeko aukera ematen dute.  
 

5. Azaldutakoa gorabehera, ematen du Lanbidek jarraitzen duela JAR-DBE-003 barne-
jarraibidea aplikatzen; horren arabera, etxebizitzarako prestazio osagarria etenda 
egon ondoren berriz jasotzeko eskaeren kasuetan jarraitu beharreko prozedura 
honako hau izango da:  
 
                                                 
12 Azpimarra Arartekoarena da. 
13 Azpimarra, berriz ere, Arartekoarena da. 



 
 

 6  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

“si en el transcurso de una revisión se detecta una No inscripción/baja en Etxebide, 
se lanzará un trámite de audiencia (TA) para que la persona en baja pueda 
regularizar su situación. A pesar de que el TA da un plazo de diez días, en estos 
casos (a pesar de que en la carta sigue figurando ese plazo) se amplía el plazo a 
30 días para que tengan posibilidad de regularizar su situación en Etxebide. Si 
pasado este plazo, siguiere de baja en Etxebide se suspenderá la PCV hasta que 
sea efectiva el alta.”  
 
Hala ere, azaldutako egitateak kontuan hartuta, kasu hau ez da Lanbidek egindako 
interpretazioarekin parekagarria. 
 
Esan bezala, kexagileari babes publikoko etxebizitza bt esleitu zioten 2015ean. 
Egoera hori ez zen bateragarria etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzearekin. 
Hortaz, mediku alta jasota, 2017ko otsailean, prestaziorako eskubidea onartzeko 
eskaera aurkeztu zuen. Lanbidek emandako ebazpenak, hala ere, prestazioa etetea 
aipatzen zuen. 
 
Hori guztia dela eta, Arartekoaren iritziz, etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
eskera onartzeko, nahikoa izango zen kexagileak “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskaera aurkeztea.   
 

6. Arartekoa bat dator Lanbidek etxebizitzarako prestazio osagarria berriz ordaintzeko 
hasterakoan hartzen dituen zuhurtasun-neurriekin, prestazioa eteteko arrazoia, hain 
zuzen, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistrotik kentzea denean. 
Izan ere, horrela ekidin daiteke prestazioak bidegabe jasotzea (etxebizitza 
eskuratzeko premia egiaztatzeko baldintza betetzen denik behar bezala egiaztatu ez 
delako). Hala ere, lehenago azpimarratu denez, azaldutako kasua aztertuta, ezin da 
ondorioztatu Lanbidek deskribatutako kasuaren antzeko egoera denik. Laburbilduz, 
ez da etxebizitzarako prestazio osagarria eten ondoren prestazioa berriz jasotzeko 
eskaera bat, prestaziorako eskubidea aitortzeko eskaera bat baizik.  
 
Hori dela eta, nahikoa izango zen “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erregistroan izena emateko eskaera aurkeztea. 
 
Are gehiago, kontuan izan behar da etxebizitza eskatzaileei eta autonomia 
erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura bizilekuak esleitzeari 
buruzko Etxebizitza, Garraio eta Herri Lan sailburuaren 2012ko urriaren 15eko 
aginduaren 23.2. artikuluak hiru hilabeteko epea ezartzen duela izena emateko 
eskaera ebazteko; hortaz, baliteke eskaeraren ebazpena hiru hilabete atzeratzea. 
 
Gainera, ezin da ahaztu kasu batzuetan prestazioen onuradunak baja emateko 
ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epean daudela. Kasu horietan, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 122.2. artikuluarekin bat, hiru hilabeteko epea du ebazpena 
emateko eta jakinarazteko. 
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7. Edonola ere, azaldutako kasuan, kexagileak ez zuen etxebizitzarako prestazio 
osagarria berriz jasotzeko eskaera aurkeztu, baizik eta prestaziorako eskubidea 
aitortzeko eskatu zuen. Esanbidez, erakunde honetan aurkeztutako otsailaren 23ko 
agiriaren arabera: 
 
“SOLICITA RECONOCIMIENTO DE PCV.”14  
 
Azaldutako guztia dela eta, behar bezala egiaztatu da kexagileak aurkeztu egin 
zuela, bere ahizparen izenean, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erregistroan izena emateko eskaera, apirilaren 7an, eta egitate hori behar bezala 
jakinarazi ziola Lanbideri, apirilaren 12an. Hala ere, maiatzaren 23an, Lanbidek 
erabaki zuen etxebizitzarako prestazio osagarriak etenda jarraituko zuela, nahiz eta 
kexagileak bete zituen 18/2008 Legearen 32.1.c) artikuluan eta 2/2010 
Dekretuaren 5.1.c) artikuluan ezarritako betekizunak, etxebizitzaren premia izena 
emateko eskaeraren bidez egiaztatu zuelako. 
 
Egia da izena emateko eskaera hasieran ez zela aurkeztu; hala ere, kexagileak 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren etenaldia luzatzeko ebazpena (maiatzaren 
23koa) eman eta horri buruzko jakinarazpena jaso aurretik entregatu zuen 
dokumentua. 
 
Kontu horri dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 73.3. artikuluak honako hau ezarri du: 
 
(…) interesdunaren jarduketa onartuko da, eta legezko ondorioak izango ditu, 
baldin eta epea iragantzat jotzen den ebazpena jakinarazten den eguna baino lehen 
edo egun horren barruan gertatzen bada". 
 
 
Laburbilduz, Lanbidek etxebizitzarako prestazio osagarriaren etenaldia luzatzea 
erabaki zuen, “Etxebide” Etxebizitzaren Eskatzaileen Erregistroan izena emateko 
eskaera aurkeztu izana egiaztatzen zuen dokumentazioa entregatu eta hilabete bat 
geroago. 
 

8. Lehenago azaldutakoa ikusita, Arartekoak uste du izena ematea egiaztatuta, 
Lanbidek 18/2008 Legearen 32.1.c) artikuluan eta 2/2010 Dekretuaren 5.1.c) 
artikuluan ezarritako baldintza betetzen dela egiaztatu zen unetik bertatik ordaindu 
beharko zituen atzerakinak; hau da, prestazioa eskatzen duen titularrak “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskaera egin izana 
egiaztatzen duenetik.  
 

9. Laburbilduz, Arartekoaren ustez, Lanbidek apirilaren 12tik sortutako atzerakinak 
ordaindu beharko zituen, eta ez uztailetik aurrera. Hori guztia, kexagileak apirilaren 
7an "Etxebide" Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emateko 
eskaera aurkeztu zuelako, eta apirilaren 12an, dagokion Lanbide bulegoan horren 
                                                 
14 Azpimarra Lanbiderena da. 
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berri eman zuelako. Hortaz, une hartan bertan egiaztatu zuen kexagileak 
etxebizitzaren premiari buruzko baldintza betetzen zuela, 18/2008 Legearen 
32.1.c) eta 2/2010 Dekretuaren 5.1.c) artikuluan ezarritako betekizunekin bat. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako hau 
aurkeztu dio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari:  
 

 
GOMENDIOA 

 
Arartekoak gomendatzen dio berriro azter dezan etxebizitzarako prestazio osagarria 
berriz ordaintzen hasteko ebazpena eta 2017ko apirilaren 12tik aurrera sortutako 
atzerakinak ordain ditzan, kexagilearen ahizpak, 18/2008 Legearen 32.1.c) eta 
2/2010 Dekretuaren 5.1.c) artikuluan ezarritako eskakizunak betez, une hartan 
egiaztatu baitzuen Lanbiden etxebizitzaren premia, “Etxebide” Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskaera aurkeztu zuene 
  


