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Araratekoaren 2013ko azaroaren 26ko ebazpena. Horren bidez, Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berrikus dezan kexagileari 
Eskatzaileen Erregistroan baja emateko ebazpena, ez delako egiaztaturik geratu 
esleitu zitzaion babes ofizialeko etxebizitzari uko egin zionik. 
 

 
Aurrekariak 

 
 
1. Babes-etxebizitza baterako eskaera aurkeztu zuen herritar batek esku hartzeko 

eskatu digu haren eskaerari baja eman diotela-eta Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan.  

 
2. Kexagileak idazkian dioenez, Etxebizitzako Gipuzkoako Lurralde-ordezkariak 

2012ko uztailaren 13an emandako ebazpenez babes ofizialeko etxebizitzen 
eskatzaileen erregistrotik kanpo utzi dute, lurralde-organoaren iritziz 
eskatzaileak uko egin ziolako, isilbidez, esleitu zitzaion babes ofizialeko 
etxebizitza bati.      

 
3. Kexagilearen arabera, ez zioten jakinarazi babes-etxebizitza esleitu zitzaionik, 

eta etxe horri ustez uko egina izan zenez haren eskabideari baja emateko 
arrazoia, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen Etxebizitza Sailburuordetzan, 
ebazpenarekiko desadostasuna adierazteko.  

 
4. Erreklamazioa azterturik, egiaztatu nahi izan genuen babes-etxebizitzaren 

esleipen-jakinarazpen gaizki egin batek ez ote zizkion bi kalte eragingo 
etxebizitzaren eskatzaileari, esleitu zitzaion etxebizitza galaraziz, eta horretaz 
gain, pertsona hori Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan kanpo utziz. Hortaz, 
lehengo Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailarengana jo genuen, eskatuz 
txosten bat bidal ziezagula honako hau argitzeko: “babes-etxebizitzaren 
esleipen-jakinarazpena 30/1992 Legeak 59.1 artikuluan agindu bezala helarazi 
ote zitzaion, eta, horrenbestez, Sailak ziurtasunez ote dakien, batetik, ea 
kexagileak jakinarazpena jaso zuen, eta bestetik, ea jakinarazpena behar bezala 
jaso izanaren ziurtagiria gehitu zitzaion administrazio-espedienteari”. 

 
5. Kexagileak geroago jakinarazi zigunez, Etxebizitza Sailburuordetzaren 2012ko 

urriaren 19ko ebazpen bat jaso zuen, adierazten ziona sailak ezetsi egin zuela 
haren gora jotzeko errekurtsoa, eta ondorioz, zuzenbidearen araberakotzat 
jotzen zuela haren eskaera Etxebizitza Eskatzaileen Erregistrotik kanpo utzi 
izana. 

 
6. Handik egun batzuetara, sailak gure laguntza-eskaerari erantzunez egindako 

txosten labur bat jaso genuen. Txostenean, kexagilearen errekurtsoa ezetsita 
geratu zela berresteaz gain, honako hau adierazten zen:  
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“Kasu honetan, esleipena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 
2012ko ekainaren 19an. Izan ere, ezin izan zitzaion jakinarazi bere 
etxebizitzan 2012ko ekainaren 5an eta 6an. Honekin batera doaz: hartu-
agiria eta GAOko argitaratutako jakinarazpena.” 

 
7. Lehengo Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren txostena azterturik, 

ondorioztatu genuen ez ziola erantzun argirik ematen kexagileak planteatutako 
puntu nagusiari —zuzen eginda ote zegoen babes-etxebizitzaren esleipen-
jakinarazpena, adierazten ziona etxebizitzari ustez uko egiteagatik haren 
eskaera babes-etxebizitzen eskatzaileen erregistrotik kanpo zegoela—, eta 
horrenbestez, beste azalpen-txosten bat eskatu genion oraingo Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailari. 

 
8. Azkenik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bigarren txosten hura bidali 

zigun, azalduz nola egin ziren babes-etxebizitzaren esleipen-jakinarazpenak, bai 
interesdunari berari zuzendutakoa baita ediktu bitartekoa ere, eta honako hau 
gaineratuz ondorio gisa: “Ondorioz, eta alokairuko etxebizitzaren esleipena 
jakinarazteko behar bezala jardun zenez, bidezko da Barba andreari baja 
ematea Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan, orduan indarrean zegoen 
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa arautzeko 2008ko apirilaren 16ko 
Aginduaren arabera, isilbidez, etxebizitzari uko egin diola ulertu behar baita.”  

 
Jakinarazpen pertsonalari dagokionez, txostenean oharpen hau egiten da: 

 
“Etxebizitzaren esleipenaren jakinarazpena behar bezala egin dela 
justifikatzeko; hau da, postazerbitzua eskaintzeko kontratuaren preskripzio 
teknikoen agiriaren 4.2 klausulan ezarritakoak betetzen direla egiaztatu 
beharko du, eta klausula horrek ezartzen du, besteak beste, jakinarazpena 
entregatzeko saio bien berri behar bezala jasota geratu behar dela, eta 
data, ordua eta jakinarazpena entregatzen saiatu den langilearen izena jaso 
beharko direla. 
 
Horretarako, aski jotzen da (…) andreari jakinarazpena egiten saiatu zen 
enpresaren gorabeheren orria. Orri horretan ikusten denez, 
entregatzerakoan gorabehera bat izan zen, eta ondorioz abisua utzi beharra 
izan zuten. Abisua aurreko erantzunean aurkeztu genuen.” 
 

 
Aurrekariak kontuan harturik, ebazpen hau ematea erabaki genuen, honako 
gogoeta hauetan oinarriturik: 
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Gogoetak 
 
1. 2008ko apirilaren 16ko Aginduak, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa 

arautzekoak1, erregistroko eskaerei baja emateko arrazoiak zehazten ditu 4. 
artikuluan.  Arrazoi horietako bat da esleitutako babes-etxebizitza bati era 
honetan uko egitea:  

 
“Bi etxebizitza-esleipeni esanbidez uko egitea edo etxebizitza bakar bati 
isilbidez uko egitea, betiere isilbidezko uko-egite hori dagoela aintzat hartuz, 
Administrazioak esleipen hori aurreikusitako bideetatik jakinarazteko 
betebeharra bete ondoren, esleipenduna aurkitu ez bada edo harekin 
harremanetan jartzea ezinezkoa izan bada.” 
 

 
Aztergai dugun kexaren kasuan, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren iritziz 
kexagilearen eskaerari baja ematea bat dator zuzenbidearekin, interesdunak 
isilbidez uko egin baitzion alokairu sozialeko etxebizitza baten esleipenari. 
 
Argi dago eskubide bati esanbidez egindako ukoa egiaztatzeko nahikoa dela 
interesdunak uko-agiria sinatzea eta aurkeztea.  Uko bat isilbidez gertatu dela 
edo ulertutzat eman daitekeela egiaztatzea, aldiz, zailagoa da, beharrezkoa 
iruditzen baitzaigu, alde batetik, administrazio jarduleak zorrotz bete ditzan 
prozedurazko berme jakin batzuk, ziurtatu behar dutenak interesdunak benetan 
jaso duela bera eskubide baten onuradun egiten duen administrazio-egintzaren 
jakinarazpena, eta uste dugulako, halaber, zantzuek behar bezainbestekoak 
izan behar dutela ondorioztatu ahal izateko administrazio-egintza zuzentzen 
zaion pertsona horrek benetan uko egiten diola eskubideari edo ez duela baliatu 
nahi.  

 
2. Egin ditugun ikerketa-izapideen bitartez ezin izan dugu egiaztatu gure ustez 

gutxienekotzat jo daitezkeen bi baldintza horiek bete direnik, ezta, horren 
ondorioz, kexagileak babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko asmorik ez 
zeukanik ere, eta izan ere, pasibotasun hori (esleitutako etxebizitzari esanbidez 
uko ez egitea, alegia) izango zen arrazoietako bat Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistrotik kanpo gera zedin. 
 
Kexagileak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuenetik, haren bitartez adieraziz 
ez zekiela babes-etxebizitza esleitu zitzaionik (“azalduz ez zuela posta bidezko 
abisua jaso eta bera bazegoela etxean”), sailak esanbidezko adierazpen bat 
zeukan, zalantzan jartzen zuena interesdunak babes-etxebizitzarako eskubidea 
baliatzeko asmorik ez zuelako ustea.  Horiek horrela, hots, erreklamazioaren 
aurkezleak adierazitako argudioen jakitun egonik, Etxebizitza Sailburuordetzak 
(gora jotzeko errekurtsoa ebatzi zuen organoa) egiaztatu beharko zuen ea 
esleipena behar bezala jakinarazi zitzaion, eta hala izan ez zenez, eragotzi egin 
beharko zuen erreklamaziogilearen eskaerari Etxebizitza Eskatzaileen 

                                         
1 Agindua indarrean zegoen herritarraren kexa eragin zuten gertaeren unean.  
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Erregistroan baja emateko ebazpena irmo bilaka zedin eta, horren ondorioz, 
interesdunak ordura arte metatutako antzinatasun gal zezan eta bi urtez gera 
zedin babes-etxebizitzen esleipen-prozeduretan parte hartzeko aukerarik gabe.  
 

3. Hona hemen zer dioen 59.1 artikuluan azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearenak: “Jakinarazpenak egiteko edozein bide erabil daiteke, beti ere 
interesdunak edo bere ordezkariak hartu izanaren agiria jasota geratzen bada, 
eta jakinarazitako egintza zein den, noizkoa den eta zer dioen ere jasota 
geratzen bada.”  Era berean, artikulu horretan legeak adierazten du egindako 
jakinarazpenaren egiaztagiria espedienteari atxikiko zaiola. 

 
Eta artikulu beraren bigarren paragrafoan aurreikusten da nola jokatuko den 
jakinarazpena interesdunaren helbidera eraman arren agiria nork hartu ez 
badago:  

“Bizilekuan jakinarazpenaz arduratzeko inor ez badago, hala jasoko da 
espedientean, eta, horrez gainera, jakinarazpena emateko saioa zein 
egunetan eta zein ordutan egin den ere idatziko da. Hurrengo hiru 
egunetako batean eta aurrekoa ez beste ordu batean, berriz saiatuko dira 
jakinarazpena ematen, beste behin bakarrik.” 

 
Jurisprudentziaren aldetik2, maiz azpimarratu da jakinarazpenen tresna-izaera, 
hau da, jakinarazpenen garrantziaren arrazoia dela interesdunak haien bitartez 
izan dezakeela berarentzat eragina duen egintza baten berri. Horren erakusgarri 
da Auzitegi Gorenak 2009ko maiatzaren 7an emandako epaiaren pasarte hau: 
“cuando se discute acerca del cumplimiento de las formalidades legales, sobre 
el cómo han de hacerse las notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan 
esas previsiones legales, sino que efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya 
podido tener conocimiento efectivo del acto notificado”. 

 
Aztergai dugun gaiaren lege-esparrua osatzeko, kontuan hartu behar dira 
“Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremuan posta-zerbitzuak 
emateko kontratua eraendu behar duten Oinarri Teknikoak” eta haietan 
jasotzen diren bermeak. Izan ere, 2012an, jakinarazpenen arazoa sortu zenean, 
alegia, zerbitzua ematen zuen enpresa emakidadunak derrigor bete behar 
zituen oinarri teknikoak, gure iritziz erabat exijigarriak ondoz ondoko bi 
jakinarazpenak egin zituen mezularitza-enpresarentzat. 

 
Hauxe dio, hain zuzen ere, Oinarri Teknikoen 4.2 klausulak (“Jakinarazpenak, 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arabera [Ebazpenak eta Administrazio 
Egintzak]”): 

 
“En el caso de ausencia del destinatario, la empresa adjudicataria dejará 
en el buzón domiciliario o en el domicilio, tras el segundo intento de 

                                         
2 Jurisprudentzia horren laburpen bat egin zuen Auzitegi Gorenak 2012ko azaroaren 22an 
emandako epaian.  
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entrega, un Aviso en el que hará constar la llegada del envío, así como la 
posibilidad de que, en el término de al menos siete días naturales, pueda 
recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario. 
El citado segundo intento de entrega se efectuara dentro de los tres días 
siguientes y en hora distinta, quedando constancia en el correspondiente 
AVISO de recibo de ambos intentos de entrega, con fecha, hora y la 
identificación del empleado de la empresa adjudicataria que realiza el 
Aviso. 
En dicho Aviso de Recibo se hará constar el número de envío; donde 
figurará un número de teléfono de información a los destinatarios, junto 
con la posibilidad de que, en el término de al menos siete días naturales, 
pueda recoger dicho envío en las oficinas o en las instalaciones del 
adjudicatario. Dichas instalaciones deben garantizar la máxima 
accesibilidad para los destinatarios de los envíos y la proximidad a sus 
domicilios. 
Este Aviso de Recibo se devolverá al Gobierno Vasco en el plazo máximo 
de siete días, en caso de practicarse la notificación. De permanecer éste 
en lista, sin notificar, el plazo de devolución será de diez días naturales”. 

 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari helarazi genion bigarren informazio-
eskaeran eskatu genion egiazta zezala ba ote zegoen hartu izanaren abisurik, 
eta ea agiri horretan zehaztapenik ote zegoen bi entrega-saioei eta enpresaren 
enplegatuaren identifikazioari buruz, oinarri teknikoekin bat etorriz. Sailak 
bakarrik helarazi digu mezularitza-enpresak emandako gertakarien parte bat, 
adierazten duena bi entrega-saio egin zirela, 2012ko ekainaren 5ean eta 6an 
hurrenez hurren, eta hartzailea ez zegoela bere etxean. Agiri pribatu horri ez 
zaio bestelako jakinarazpen-eginbiderik erantsi. 

 
4. Uste dugu, beraz, sailak ezin izan duela egiaztatu jakinarazpena behar bezala 

egin zenik, eta alde horretatik kontuan hartzekoa da bai aipatutako legearen 
eta kontratuaren arabera baita tradiziozko arauaren arabera ere (“zerbait 
baieztatzen edo argudiatzen duenari dagokio hori hala izan dela frogatzea”) 
administrazio-espedienteak gertatutakoaren berri jaso beharko lukeela.  

 
Sailak guztiz ziur jakin beharko zuen kexagileak bazekiela babes-etxebizitza 
baten onuraduna zela, hortik ondorioztatzeko lurralde-ordezkaritzako bulegoan 
agertu ez zenez (etxebizitza onartzeko edo uko egiteko) ez zuela esleitutako 
etxebizitza nahi, eta ulertzekoa denez, iritzi horretara iristeko, lehenago 
egiaztatu egin beharko zuen jakinarazpen pertsonala legeak aurreikusten dituen 
bermeak betez egin zela. 

 
5. Ez zaigu iruditzen, bestalde, ediktu bidezko jakinarazpen bat Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratuz eta kexagilea erroldatuta dagoen udalaren 
iragarki-taulan jarriz balioa ematen zaionik era egokian egin ez den jakinarazpen 
pertsonal bati. 
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Kontuan harturik jakinarazpenen bitartez ziurtatu nahi dela interesdunak 
baduela bere interesei eragiten dion egintza edo ebazpen baten berri eta 
jakinarazpen ezak babesgabetasuna ekarriko ez diola, jurispridentzia-doktrinak3 
askotan iritzi izan du ediktu bidezko jakinarazpenak tresna osagarriak baino ez 
direla.   Soilik da baliagarria, beraz, ezezaguna denean non bizi den edo non 
dagoen interesduna. Auzitegi Gorenak argi azaldu zuen bere iritzia 1999ko 
uztailaren 22ko epaian:  

“sin que pueda justificarse la omisión de la notificación personal garante 
del derecho de defensa, salvo en el supuesto de que se justifique 
plenamente la imposibilidad práctica de lograr la averiguación de los datos 
necesarios para llevar a efecto aquella pese a haberse desplegado la 
necesaria diligencia administrativa”. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere adierazi zuen, 2012ko 
azaroaren 28ko Epaian, jakinarazpen mota hori osagarri bat dela, eta 
administrazio publikoek lehentasuna eman behar diotela, eta horretan artaz 
jokatu, jakinarazpen pertsonalak helarazteari:  

“la notificación edictal, residual, es utilizable únicamente cuando la 
personal, correctamente intentada, ha resultado infructuosa, si no es así 
carece de efectos interruptivos y, por último, la Administración debe 
desplegar una mínima, ordinaria diligencia para, con los datos que cuente, 
intentar la notificación personal, utilizando sólo los edictos como 
instrumento residual ante la imposibilidad de la anterior”. 

 
Kexa-espedientean ageri denez, mezularitza-enpresak bi bidalketak egin 
ondoren kexagileak sailaren bi jakinarazpen jaso zituen bere bizilekuan, bata 
posta arruntez bidalia, eta bestea, jaso izanaren berri eskatuz helarazia, eta 
bien jakitun geratu zen; hortik ondorioztatzen da kexagilearengana gutxienezko 
arduraz joz gero jaso egiten zituela, horrexegatik erabaki baitzuen, hain zuzen 
ere, errekurtsoa ezartzea eta Arartekoaren aurrean kexa aurkeztea.  

 
6. Azaldutako guztiagatik, beharrezkoa da administrazio-jarduketa hau berrikustea 

eta kexagileari ekarri dizkion kalteak zuzentzea. 
 

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

                                         
3 Adibidez, ebazpen judizial hauetan: 
 
- Auzitegi Konstituzionalaren 291/2000 Epaia, azaroaren 30ekoa. 
- Auzitegi Konstituzionalaren 210/2007 Epaia, irailaren 24koa. 
- Auzitegi Gorenaren 1999ko uztailaren 22ko Epaia. 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2012ko azaroaren 28ko Epaia. 
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GOMENDIOA 
 

- Kexagileari Eskatzaileen Erregistroan baja emateko ebazpena berrikus dadin, 
haren eskaerari alta emanez eta ebazpenaren unean zeukan antzinatasuna 
aitortuz.  

 
- Onar dakion kexagileari alokairuan esleitutako babes ofizialeko etxebizitza 

jasotzeko eskubidea, edo, hala egiterik ez badago, eskatu zuen babes-
etxebizitzaren baliokide den beste bizileku bat eskain dakion.  

 


