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Arartekoaren 2020R-823-18 EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 7koa. Horren bitartez, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari gomendatzen zaio 
berrikusi dezala “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan baja emateko 
espedientea. 
 

Aurrekariak 
 
1. Herritar batek aurkeztutako kexa izapidetzeko onartu zuen Arartekoak “Etxebide” 

Etxebizitza Babestuaren Eskaeren Erregistroan baja eman izanarekin ados ez zegoela-
eta.  

 
Kexa-idazkian jaso duen dokumentazioaren arabera, kexagileak egiaztatu zuen 2014ko 
uztailaren 1etik zegoela alta emanda errentamendu-araubideko etxebizitza babestuko 
eskatzaile gisa. 

 
2. 2018ko urtarrilaren 2an, Etxebiden izen-ematea berritzeko eskatu zuen. Egun bat 

geroago, Arabako Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritzak kexagileari hauek aurkezteko 
eskatu zion: 

  
“NANaren fotokopia ala Egoiliar-txartela indarrean dagoena (iraupen luzekoa 
EROSKETAN). Europar Erkidegoko atzerritarren kasuan, Atzerritarren Erregistro 
Zentralean izena ematearen egiaztagiria, atzerritarren identifikazio zenbakia (AIZ) 
erakusten duena.  Eskatzailaren batek egoitza-baimenik ez edukitzearen zinpeko 
aitorpena”1.  

 
Egindako errekerimenduari erreparatuz, kexagileak Europar Batasuneko herritarren 
erregistroko ziurtagiriaren kopia bat aurkeztu zuen 2018ko urtarrilaren 22an, 
Atzerritarren Erregistro Zentraleko arduradunak emana; bertan ziurtatzen da berariaz 
kexagilea egoera honetan dagoela: 

 
“Residente comunitario permanente en España desde 2/6/2006”.   

 
Gainera, kexagileak bere nortasun agiri nazional portugaldarraren kopia aurkeztu zuen, 
nahiz eta une horretan iraungita zuen. 

 
3. Azaldutakoa gorabehera, kexagileari “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 

Erregistroan baja ematea erabaki zuen Arabako etxebizitzaren lurralde ordezkariak, 
arrazoi hau dela eta: 

 
“Inskripzioa ezeztatzea inskribatzeko beharrezko baldintzak gerora ez 
betetzeagatik”.  

 

                                                 
1 Nabarmendua Arartekoarena da. 
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Nolanahi ere, ordezkariak erabilitako arrazoibidean ez ziren zehazten urratutako oinarri 
juridikoa eta “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan baja emateko 
arrazoia. 

 
4. Arrazoi hori dela-eta, 2018ko otsailaren 26an, kexagileak gora jotzeko errekurtsoa jarri 

zuen Etxebizitza Sailburuordetzan, eta Espainian bizileku iraunkorreko txartelaren 
titular zela zehaztu zuen; horregatik iritzi zion nahikoa zela “Etxebide” Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan alta emanda etengabe egoteko baldintza 
egiaztatzeko.  

 
Nolanahi ere, 2018ko apirilaren 11n, Etxebizitza sailburuordeak kexagileak jarritako 
berraztertzeko errekurtsoa ezetsi zuen, arrazoi hau tarteko: 

 
“(…) El documento de identidad del país de origen (…) estaba caducado, por lo 
que se le requirió para que aporte la copia de DNI o tarjeta de residencia en 
vigor, extranjeros comunitarios fotocopia del certificado de inscripción en el 
registro central de extranjeros en el que conste su NIE y el documento nacional 
del país de origen, y en contestación al requerimiento aportó el certificado de 
inscripción en el registro central de extranjeros acompañado de su documento 
nacional de identidad del país de origen caducado, por lo que se dio de baja la 
inscripción”. 
 

5. Aurrez esandakoaren ondorioz, Lanbidek kexagilearen etxebizitzaren prestazio 
osagarria jasotzeko eskubidea etetea ebatzi zuen, eta bidegabe jasotako zenbatekoak 
itzuli behar zituela adierazi zuen.   

 
Horregatik guztiagatik, kexagileak Etxebiden errentamendu-araubidean izena emateko 
beste eskaera bat egin zuen 2018ko maiatzaren 17an, eta xede horrekin, bere 
jatorrizko herrialdeko nortasun agiria aurkeztu zuen, berrituta. Erakunde honek jakin 
duenez, Etxebidek azkenean data horretatik kexagileari berriz alta eman zion 
errentamendu-araubideko etxebizitza babestuko eskatzaile gisa. Dena den, 
interesdunak bere hasierako espedientearen antzinatasuna galdu zuen (2014). 

 
6. Azaldutako gertakariak ikusita, Arartekoak lankidetza-eskaera bidali zion Eusko 

Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari.  
 

Bere idazkian, Arartekoak kexagileak egindako gogoeten berri eman zuen, eta txosten 
bat bidaltzeko eskatu zuen. Txosten horretan, Arabako etxebizitzaren lurralde 
ordezkariak eta, ondoren, Etxebizitza sailburuordeak beharrezkotzat jo zuten 
kexagilearen nortasun-agiri nazionala aurkeztea. 

 
Azkenik, Arartekoak eskatu zuen indarrean dagoen bizileku-baimen bat duelako 
egiaztagiria aurkeztea zergatik ez zen nahikoa arrazoi “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena emanda jarraitzeko. 
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7. Eskatutako lankidetza eskaerari erantzunez, erakunde honen erregistroan 
Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritzaren txosten bat sartu zen; bertan, adierazitako 
gaiei buruzko iritzia helarazi zuen: 

 
“[…] En cualquier procedimiento administrativo, no únicamente a efectos de la 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda, es requisito indispensable la 
identificación de los interesados en dicho procedimiento en la forma establecida 
legalmente. Asimismo, la normativa reguladora de la vivienda de protección oficial 
del País Vasco, exige a las personas extranjeras que cuenten además con 
Autorización de Residencia en vigor, decayendo, en caso contrario, la inscripción 
en dicho Registro. 
 
En el caso que nos ocupa, y en contestación a su requerimiento, dado que el 
solicitante es ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, está obligado, 
tal y como recoge el fundamento jurídico tercero, a “solicitar un certificado de 
registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, según el 
procedimiento establecido en la presente norma”. No obstante, la propia 
certificación establece que ésta solo prueba la inscripción en el Registro Central 
de Extranjeros de la Dirección General de Policía y debe presentarse junto con 
pasaporte o documento de identidad en vigor, dado que ella, por si misma, no 
acredita ni la identidad ni la nacionalidad del portador”. 
 
Habida cuenta de lo expuesto, el solicitante no aporta ningún documento válido 
en derecho que acredite fehacientemente su identidad o su nacionalidad y 
tampoco constituye documento válido para acreditar su derecho de permanencia 
en nuestro país, dado que por sí mismo, y sin Documento de Identidad en Vigor 
que le atribuya soporte jurídico, únicamente da cuenta, como hemos indicado 
anteriormente, de la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. 
 
En consecuencia, y, en aplicación de la normativa reguladora de las Viviendas de 
Protección Oficial del País Vasco que exige la aportación en plazo de la 
documentación expresamente requerida por al Administración a las personas 
solicitantes, la falta de aportación de un Documento de Identidad en Vigor 
constituirá uno de los supuestos de causa de baja en la inscripción en el Registro 
de Solicitantes de Vivienda, en concreto el recogido en el artículo 18.d) de la 
Orden de 15 de octubre de 2012“. 

 
Hortaz, beharrezko egitateak eta zuzenbide-elementuak ditugula uste dugunez, honako 
gogoeta hauek egin nahi ditugu:  
 

Gogoetak 
 
1. Babes publikoko etxebizitza bat legez okupatu ahal izateko, nahitaez eman behar da 

izena “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan. Erregistro honen 
ardura da etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonak kudeatzea eta kontrolatzea, 
bai eta babes publikoko etxebizitzak esleitzea ere. 
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Izan ere, zenbait baldintza eta betebehar bete behar dira “Etxebide” Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan alta emateko.  

 
Hala, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz 
araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio sailburuaren 2012ko urriaren 15eko aginduaren II. kapituluak 
berariaz ezartzen du zein diren horiek eskuratzeko baldintza orokorrak eta zein izan 
behar den eskaera ororen eduki zehatza.  

 
Atzerritarrei dagokienez, agindu horren 10. artikuluak xedatzen duenez, aurreko 8. eta 
9. artikuluetan ezarritako betekizun orokorrak betetzeaz gain, horiek “indarrean 
dagoen bizileku-baimena izan behar dute”.  

 
Gainera, honako hau erantsi du: 

 
“2. Bizileku-baimena aldi baterako bada, atzerriko pertsonak edo bizikidetza-
unitateak errentamendu-araubideko babes ofizialeko etxebizitzaren, zuzkidura-
bizitokiaren edo antzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa baino ezin du izena eman. 
  
3. Bizileku-baimena iraupen luzekoa bada, atzerriko pertsonak edo bizikidetza-
unitateak aukera dezake babes ofizialeko etxebizitzaren eskatzaile gisa izena 
ematea, errentamendu-araubidean edo erostekoan, edo zuzkidura-bizitokiaren edo 
antzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa". 

 
2. Hizpide dugun kasuan, interesdunak Europar Batasuneko estatu kide baten 

nazionalitatea du. Hori dela eta, Espainian egoteko baldintzei buruz aplikatu beharreko 
oinarrizko araua 240/2007 Errege Dekretua da, otsailaren 16koa, Europar Batasuneko 
eta Europako Esparru Ekonomikoari buruzko itunaren parte diren beste estatu 
batzuetako herritarrak Espainiara sartu, askatasunez ibili eta bizitzeari buruzkoa.  

 
240/2007 Errege Dekretua betez, kexagileak Europar Batasuneko herritarrak 
erregistratzeko ziurtagiria du; horren bidez, egiaztatu du atzerritarren erregistro 
zentralean izena emanda dagoela Espainian hiru hilabete baino gehiagorako bizilekua 
ezarri zuenetik (24/2007 Errege Dekretuaren 3.3. artikulua). Dokumentu horri esker, 
pertsona nor den jakin daiteke. 

 
Horren ondoren, kexa-espediente honetan dagoen dokumentazioaren arabera, 
interesdunak Estatuan modu iraunkorrean bizitzeko eskubidea eskuratu zuen. Zehazki, 
aurrekarietan aipatu den moduan, kexagilea 2006ko ekainaren 2tik Europar 
Batasunean, Espainian, bizi da modu iraunkorrean, Espainian legez 5 urtez jarraian bizi 
izan dela eta (24/2007 Errege Dekretuaren 10.1 artikulua).  

 
Oro har, bizileku iraunkorraren titulartasuna Europar Batasuneko araubidean galtzen da 
soilik, Espainiatik bi urte baino gehiago atera delako, 240/2007 Errege Dekretuaren 
10.7 artikuluak ezartzen duenez. Gauza bera adierazten du Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2004/38/EE Zuzentarauak, 2004ko apirilaren 29koak, Europar 
Batasuneko herritarrek eta beren familietako kideek estatu kideetako lurraldean 
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askatasunez zirkulatzeko eta bizitzeko duten eskubideari buruzkoak, honako hau 
ezartzen baitu: "Behin eskuratuta, bizileku iraunkorreko eskubidea galduko da soilik 
harrera-estatu kidea bi urte baino gehiagoz jarraian ez egoteagatik" (16.4 artikulua). 

 
Beraz, erakunde honek uste du kexagileak ez dituela bete gabe utzi etxebizitza-
eskatzaile gisa izena emateari lotutako betekizunak; izan ere,goian aipatutako 2012ko 
urriaren 15eko aginduaren 10. artikuluan eskatutako bizileku-baimena indarrean du. 
 
Halaber, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak bidalitako errekerimenduari erantzun zion 
eta, beraz, ez zuen bajarik izan. Beste kontu bat da errekerimenduari emandako 
erantzuna, ez baitzen behar beste baloratu berariaz eskatu ez zen dokumentu bat ez 
eransteagatik. Galdera hau egin beharko litzateke: indarrean duen nortasun agiria ez 
aurkezteak, baina bai bizilekuko administrazio-baimena aurkezteak esan nahi duen 
Etxebiden izena emateko betekizunak ez direla betetzen. 
 
Nolanahi ere, aitortu behar da atzerritarrek ez zutela bete jatorrizko herrialdeko 
nortasun-agiri nazionala gordetzeko duten betebehar orokorra (Atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 
4/2000 Lege Organikoaren 4.1 artikulua); hala ere, horrek ez du esan nahi bizileku-
baimena indarrean izateko baldintza betetzen ez zuenik, ezta errekerimenduari 
erantzunik eman ez zionik ere. 
 
Espedientean dagoen dokumentazioa aztertuta, Arartekoak egiaztatu du kexagileak 
epearen barnean aurkeztu zuela 2018ko urtarrilaren 3ko jakinarazpenean adierazitako 
dokumentazioa, hori egiteko eskatu zitzaionean. Hau da, aurrez aipatu den moduan, 
dokumentazio eskaera horrek bideratzen zuen, Europar Erkidegoko atzerritarrentzat, 
beren atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ) jasota dagoen ”Atzerritarren Erregistro 
Zentralean izena ematearen egiaztagiria” aurkeztea. 
 
Horri lotuta, Arartekoak uste du Arabako Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritza 
espezifikoagoa izan zitekeela kexagileari eskatu zitzaion dokumentazioa zehaztean 
edota zuzentzeko beste izapide bat egin zezakeela; horrenbestez, interesdunak 
indarreko nortasun agiria aurkeztu ahal izango zuen ere edo, halakorik egin ezean, hura 
berritzeko eskatu. Hala, kexagileari eragindako babesgabetasuna saihestu ahalko zen, 
eta azken horrek izen-ematea berritzeko eskaera erraz konpondu ahalko luke 
etxebizitza-eskatzaile gisa. 

 
Ildo horretan, Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salaren 1526/2019 
Epaiak, azaroaren 5ekoak, laugarren oinarri juridikoan jasotzen du honako hau eskaera 
bateko akatsak zuzentzeko aukerari buruz: 

 
“La Administración debió requerir a la Corporación Local para que subsanase el 
defecto advertido y no lo hizo. Tampoco entendió que la ausencia de este 
documento pudiera quedar subsanada por la posterior aportación del citado 
Acuerdo Corporativo en el que se ratificaba la decisión inicial del Alcalde, por 
lo que, en definitiva, negó la capacidad de subsanación de un defecto inicial 
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antes de dictar la resolución poniendo fin al procedimiento2, lo cual resulta 
contrario a la doctrina fijada en las SSTS nº 1862/2018, de 20 de diciembre 
(RJ 2018, 6066) (rec. 369/2018) y nº 1.342/2018, de 19 de julio (rec. 
3662/2017). 
 

Por ello, en respuesta a la cuestión que presenta interés casacional objetivo para 
la formación de la jurisprudencia, consistente en determinar si una solicitud, 
que, a juicio de la Administración, no cumple con los requisitos que considera 
exigibles, puede o no ser subsanada por el solicitante antes de que se dicte la 
resolución definitiva. La respuesta ha de ser afirmativa admitiéndose, de 
conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992 y la 
jurisprudencia sentada en las SSTS nº 1862/2018, de 20 de diciembre (RJ 
2018, 6066) (rec. 369/2018) y 1342/2018, de 19 de julio (rec. 3662/2017), la 
subsanación de los defectos advertidos y la aportación, de documentos a tal fin 
antes de que se dicte la resolución definitiva, sin que la Administración al dictar 
su resolución puede desconocer o prescindir de la documentación añadida o 
incorporada”. 

 
3. Lehenik eta behin, egokia da azpimarratzea administrazioak eskubideak mugatzen 

dituzten ebazpenak arrazoitzeko betebeharra duela, haren egitateak eta zuzenbideko 
oinarriak labur-labur aipatuz, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 35. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz. Betebehar horren ordainetan herritarrak bere eskubideak eta legezko interesak 
behar bezala defendatzeko eskubidea du. 

 
Aldiz, Arabako Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritzak interesdunari Etxebiden baja 
emateko ebazpena ez zegoen behar beste arrazoituta, Arartekoaren iritziz, orokorrean 
esaten baitzuen “izena emateko betekizun zehatzak behingoan ez zirela bete”. 
Ebazpen horrek ere ez zituen aipatzen arrazoi horrengatik Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan baja emateak dakartzan ondorioak (2012ko urriaren 15eko aginduaren 
19. artikulua). 

 
4. Aurrekoaren harira, erakunde honek adierazi nahi du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hartutako erabakiak kexagileei ondorio 
kaltegarriak eragin dizkiela; izan ere, horren ondorioz, kexagileari ezin zaio gaur egun 
aitortu etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko eskubidea, Arabako Etxebizitzaren 
Lurralde Ordezkaritzaren arabera, errentamendu-araubidean etxebizitza eskatzaile gisa 
egindako bere izen-emateak ez baitu betetzen 3/2015 Legearen laugarren xedapen 
gehigarrian eskatzen den gutxieneko lau urteko antzinatasuna. 

 
Halaber, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan baja emateak 
eragin zuen Lanbidek etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen zuen eskubidea 
etetea Etxebiden izena emanda egoteko betekizuna ez betetzeagatik, urtarrilaren 12ko 
2/2010 Dekretuak (etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzkoa) 5.1.c) 

                                                 
2 Azpimarra Arartekoarena da.  
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artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Beraz, erakunde autonomoak ere adierazi zuen 
kexagileak bidegabe jasotako zenbatekoak itzuli behar zituela.   

 
Horregatik guztiagatik, erakunde honen iritziz, neurrigabea da indarrean dagoen 
nortasun-agiria ez aurkezteak etxebizitza-eskatzaileen erregistroan izena emateko 
baldintzak behingoan ez betetzea dakarrela uste izatea. Ildo horretan, Arartekoak 
azpimarratu nahi du urriaren 1eko 40/2015 Legeak (Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoari buruzkoa) 4 artikuluan ezartzen duen proportzionaltasun-printzipioa bete 
behar dela: 

 
“Herri-administrazioen esku-hartzearen printzipioak jarduera bat garatzeko. 
 
1. “Herri-administrazioek, haien eskumenen barruan dihardutela, eskubide 
indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen 
badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 
eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 
beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 
justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak baztertuz. 
Gainera, lortutako ondorioak eta emaitzak aldian behin ebaluatu beharko dituzte”. 

 
Printzipio horri jarraituz, dakizunez, herri-administrazioaren jardunak, bere edukiak eta 
formak, proportzionala izan behar du lortu nahi den xedearekiko. Esparru horretan, 
Arartekoaren aburuz, etxebizitza eskatzaile gisa kexagileari baja emateko ebazpena eta 
Etxebiden bere espedienteak antzinatasuna galdu izana jokabide gaitzesgarriarekiko 
gehiegizko ondorio bat da; are gehiago, hark ez dienean eragiten 2012ko urriaren 
15eko aginduan eskatutako betekizunei, atzerritartasunaren arloko betebehar bati 
baizik. 

 
5. Azkenik, esan behar da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza Sailak 2017. urtean jadanik beharrezkoak diren izapideak abiarazi zituela 
Dekretua onartzeko; horren bidez, etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide 
subjektiboa edo etxebizitzarako prestazio osagarria garatuko dira.  

 
Hain zuzen ere, proiektu horren arrazoien azalpenak honako hau jasotzen du berariaz: 

 
“Dekretu honek eskubide horren titular modura jasotzen ditu, halaber, Europar 
Batasuneko udalerriren batean erroldatutako atzerriko nazionalitateko pertsonak, 
bizitoki-baimen bat izan ez arren; hortaz, aipatutako eskatzaileen erregistroa 
arautzen duen 2012ko urriaren 15eko aginduaren 10. artikuluan jasotako 
eskakizun hori indargabetzen da”. 

 
Gainera, dekretu-proiektuaren 2.3. artikuluak honako hau ezartzen du: 

 
“Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatutako atzerriko 
nazionalitateko pertsonek Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena eman ahal 
izango dute eta etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren 
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titularrak izan, edo, hala badagokio, etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
titularrak, artikulu honetan ezarritako baldintzekin bat etorriz”. 

 
Finean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 
helburua Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak zenbait eskubide aitortzeko 
azaldutakoarekin bat dator erabat. 

 
Aurrez azaldutako guztia gorabehera, Arartekoak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak etxebizitza duin eta egoki bat 
legez okupatzeko eskubide subjektiboa araudiari jarraituz garatu behar duela, haren 
edukiari segurtasun juridiko handiagoa emate aldera. 

 
Izan ere, eskakizun hori bera egin zuen Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak, 
Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren erregistroan onartua izateko irizpideak 
aldatzeko neurriei buruzko12/2017 Legez besteko proposamenean; Eusko Jaurlaritzari 
honako hau eskatu zion berariaz: 

 
“…bederatzi hileko epean garatu dezala Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legeak 
jasotzen duen etxebizitza izateko eskubide subjektiborako irispidea arautzeko 
dekretua. Hori egin dezala kolektiboei, gizarte-eragileei eta herritarrei oro har 
irekita egongo den herritarren parte-hartzerako prozesu baten esparruan, eta ahal 
beste sentsibilitate eta kasuistika jasotze aldera” 3.  

 
6. Beraz, eta egindako gogoetak ikusita, Arartekoak uste du kexagileak betetzen zituela 

“Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emanda egoteko 
baldintzak, nortasuna egiaztatzen zuen dokumentazio nahikoa aurkeztu baitzuen eta 
egindako errekerimenduari erantzun baitzion. Europar Batasuneko herritarraren 
erregistro-ziurtagiriarekin batera iraungitako portugaldar nortasun-agiria aurkeztu 
izanak beste dokumentazio-errekerimendu bat egitera eraman behar zuen, nortasun-
agiria iraungita zegoela eta berritzea aurkeztu behar zuela zehaztuz, eta hori erraz 
konpon zitekeen. 

 
Laburbilduz, kexagileak errekerimenduari erantzun zion, eta eskatutako dokumentazioa 
aurkeztu zuen, besteak beste, bizileku-baimen administratiboa, 2012ko urriaren 15eko 
aginduaren 10. artikuluan eskatutakoa, 2006ko ekainaren 2tik aurrera Europar 
Batasuneko egoiliar iraunkorra izateagatik. Arartekoaren iritziz, "Etxebide" Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emanda egoteko baldintzak betetzen zituen. 
Beraz, erakunde honek uste du erregistroan baja emateko ebazpena, eta horren 
ondorioz antzinatasuna galtzea, neurrigabea dela, eta ez datorrela bat babes publikoko 
etxebizitzen arloan aplikatu beharreko araudiarekin.  

 

                                                 
3 Legez besteko proposamena, Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren erregistroan onartua 
izateko irizpideak aldatzeko neurriei buruz  (eskuragarri online) 
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:11484151139992::NO:RP:P
18_ID,P18_EXPAND:57558,N&p_lang=eu 
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Hori guztia dela eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, Arartekoak honako gomendio hau 
egiten du: 
 

Gomendioa 
 
Azaldutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailak berrikusi dezala “Etxebide” Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Erregistroan baja 
emateko espedientea, eta onartu dezala kexagilearen errentamendu-araubideko etxebizitza-
eskatzaile gisa 2014ko uztailaren 1az geroztik izena eman izana, uste baitu interesdunak 
ez dituela bete gabe utzi etxebizitza-eskatzaile gisa izena emanda jarraitzeko betekizunak.  
 
Nolanahi ere, Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailari gogorarazi dio 3/2015 Legean ezarritako arauzko garapenak egin behar 
dituela, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza arloan aplika daitekeen araudia 
segurtasun juridiko eta ziurtasun handiagoz betetzeko.  


