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- Etxebizitza-beharra: behar espezifi koak dituzten taldeak. 
Aurreko urtean bezala, ekitaldi honetan ere hainbat kexa aurkeztu dira, etxebizitzaren 
arloko indarreko arautegian, burutik gaixo daudenei edo ezgaitasun intelektualak 
dituztenei etxebizitza eskuratzen laguntzeko ekintza positiboko neurririk ez dagoela 
adieraziz; izan ere, pertsona horiek, beren familien babesik gabe geratuz gero, kasu 
askotan, gizarte bazterkeriako egoeran geratu ohi dira. Horregatik, hainbatetan jo dugu 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailera erakunde honek jasotako kexetan aurkeztu 
ziren kasu desberdinetan pertsona horiek etxebizitza babestua eskuratzeko zituzten 
arazoak azaltzeko (etxebizitza anai-arrebekin partekatzea, gutxieneko diru-sarreren 
betekizuna ez betetzea, kuporik ez egotea pertsona hauen etxebizitza-beharrak etxe-
bizitza babestua eskatzen duten beste pertsona batzuenen aurrean lehenesteko). Era 
berean, adierazi genizuen komenigarria zela, Konstituzioaren 14. eta 9.2 artikuluen 
babesean, oro har ezgaitasun psikikoak dituztenen edo burutik gaixo daudenen alde 
egingo zuten ekintza positiboko neurriak bultzatzea, bi kontu desberdin azpimarratuta: 
batetik, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan sartzeko irizpideak malgutu edo banan-
banan aztertu behar zirela; eta, bestetik, komenigarria zela etxebizitzak esleitzeko 
modalitateren bat artikulatzea pertsona horiek lehenesteko egoera normalizatuan 
daudenen aurrean. Bidalitako erantzun idazkietan, Etxebizitza Sailak 2006-2009ko 
Etxebizitza Bideratzeko Plan berriaren 9. ardatzeko aurreikuspenak helarazi zizkigun; 
horien arabera, alokairu erregimenean esleitzen diren sustapenetan kupo edo erre-
serba espezifi koa sortuko da pertsona horientzat. Gainerakoan, ez zigun erantzun 
aurkeztutako bigarren arazoari, alegia, zein bide egingo duten planteatutako kexek. 
Gure ustez, isiltasun hori kexa horietako bakoitza adierazi duten pertsonen asmoei 
erantzutea ahalbidetzen duen indarreko arautegirik ez egotearen ondorio izan da. 
Espediente zehatz horiek aztertuta, ondorioztatu ahal izan genuen, kexa adierazi zuten 
pertsonek zalantzan jarritako jardunean irregulartasunik egon ez arren, beren uziak 
babesten dituen arautegirik ez zegoenez, beharrezkoa zela albait arinen kontu honen 
inguruko erregulazio zehatza fi nkatzea, 2006-2009ko Etxebizitza Bideratzeko Plan 
horretako konpromisoak gauzatzeko. Ondoren Etxebizitza Saileko arduradunekin 
izandako bileran, horiek adierazi digute sailak lehentasunez jasoko dituela aurreikus-
pen horiek etorkizuneko etxebizitza-araudian. Halaxe jakinarazi diegu interesdunei 
eta talde horien babeserako elkarteei, eta Eusko Jaurlaritzari errepikatu diogu, gure 
iritziz, pertsona horiei etxebizitza eskuratzen laguntzera zuzendutako ekintza positiboko 
mekanismoek kupo edo erreserba ezartzeaz eta pertsona horien etxebizitza-beha-
rreko banakako egoerei erantzutea ahalbidetzen duen esleitze sistema artikulatzeaz 
haratago egin behar dutela. Bestalde, aldi baterako eta titulartasun publikokoak diren 
zuzkidura-alojamenduen formula, Lurzoruari buruzko 2/2006 Legean aurreikusitakoa, 
etorkizunean bereziki egokia izan daiteke pertsona hauek etxebizitzaren arloan dituzten 
beharrei erantzuteko.

- Etxebizitzaren arloan erantzukizunak dituzten administrazioen erakunde 
instrumentalen funtzionamenduan administrazio prozedura berme siste-
mara egokitzea.   
Hainbat kexa eragin dituen beste kontu bat sozietate publikoen funtzionamendua da; 
horiek, Administrazioaren erakunde instrumental gisa jardunez, batzuetan, nahikoa 
edo argia ez den, ulertzeko arazoak sortzen dituen edo, labur esanda, erabiltzaileen-
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gan desadostasuna eragiten duen komunikazioa izaten dute zerbitzua jasotzen duten 
herritarrekiko harremanetan. Horrela, kontu horri buruz hitz egin zaigu hutsik dauden 
etxebizitzak alokairuan hartzeko Bizigune programaren bidez edo VISESA sozietate 
publikoak erosi eta, ondoren, BOEren eskatzaileei besterendu dizkien BOEak biga-
rrenez eskualdatzerakoan etxebizitzaren esleipendun suertatu diren pertsonen kexe-
tan, baita etxebizitzaren arloan bitartekotza egiteko udal agentzien jardunei buruzko 
kexetan ere. Kasu guztietan –beren artean desberdinak izatea dakarten inguruabar 
bereziak egon arren–, agerian jarri dena, azken batean, zera da: beharrezkoa dela 
erabiltzaileei administrazio zuzenbidearen bermeak ziurtatzea erakunde instrumentalen 
bidez emandako zerbitzu publikoetan. Halaxe adierazi zaigu hainbat kexetan, adibidez, 
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak sortu zuen VISESA sozietate publikoari buruz 
aurkeztutakoetan. Sozietate hori lehentasunez eskuratzeko eskubidearen kudeaketaz 
eta bigarrenez eskualdatutako etxebizitza babestuen erosketez eta salmentez ardura-
tzen da; halaber, hutsik dauden etxebizitzak alokairuan hartzeko Bizigune programa 
gauzatzeko beharrezko kontratuak ere kudeatzen ditu, beste zenbait konturekin 
batera. Erreklamazio horiek jakinarazi digute ez dagoela formalidaderik VISESAk 
bere zerbitzuen hartzaileekin dituen harremanetan. Ulertzen dugu Etxebizitza Sailak 
adierazi digun eragozpena; alegia, eraginkorra izateko kudeaketak bizkorra izan behar 
duela eta hori ezin dutela administrazio zuzenbideak ezartzen dituen prozedurazko 
trabek oztopatu; horretarako sortzen dira, hain zuzen ere, zuzenbide pribatuaren 
mendeko erregimen juridikoa duten mota honetako erakunde instrumentalak. Hala 
ere, beharrezkoa iruditzen zaigu kudeaketa eraginkorra izatea, baina, horrekin batera, 
baita eginkizun publikoak betetzerakoan gutxieneko berme jakin batzuei eustea ere. 
Horren abiapuntua da, Administrazio Publikoa zuzenbide pribatuaz baliatzen den kasu 
guztietan, izaera publikoko nukleoa dagoela eta hau, hobeto aztertu ahal izateko, 
dagokion negozio pribatuaren egintzaren bloketik bereizi behar dela.

- Eskatzaileen Erregistroa, alten eta bajen kudeaketa: administrazio zu-
zenbidera egokitzea     
Jasotako kexetan behin baino gehiagotan aipatu da Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 
Saileko Etxebide zerbitzuak Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroa kudeatzeko 
jarraitutako prozedura, joan den urteko txostenean ere aztertu genuena. Zehazki, 
erregistro horretako bajak dira etxebizitza babestuen eskatzaileen aldetik kexa gehien 
eragiten dituztenak. Kexa horiek direla medio, hainbat alderdiren berri eman diogu 
Eusko Jaurlaritzari: 

1. Lehenik eta behin, ikusi dugu ebazpenak Ordezkaritzetako iragarki oholetan argi-
taratu eta horiek ediktu bidez jakinarazteak arazoak sortzen dituela; edo, beste era 
batera esanda, jakinarazteko modu hori ez dela nahikoa Etxebideren erregistroko 
eskatzaileei eragiten dieten ebazpenak modu eraginkorrean ezagutarazteko, horien 
aurka epe barruan babesteko aukera izan dezaten. Beste batzuetan ere aurkeztu 
diogu kontu bera sail horri, aurreko ekitaldian izapidetutako espediente desberdi-
nen esparruan. Saileko arduradunekin zuzenean egindako bileretan ere adierazi 
diogu komenigarria dela, oro har, Etxebideko eskatzaileei jakinarazteko moduei 
buruzko irizpideak aldatzea, gure ustez, ez baikaude Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.6 b) 




