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Eusko Legebiltzarrak, 2018ko azaroaren 15ean egindako osoko bilkuran honako 

hauek onetsi zituen: 111/2018 Legez besteko Proposamena, alokairu-

politika publikoak indartzeari buruzkoa, eta 36/2018 Mozioa, ekainaren 

18ko Etxebizitzaren 3/2015 Legeko (aurrerantzean, Etxebizitza Legea) IX. 

kapituluaren aplikazioari eta Lege horren garapenari buruzkoa. 

Eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, besteak beste, txosten bat egin dezala, eta 

han argitu dezala: 

 alde batetik, zein gai gauzatu ditzaketen udalek zuzenean eta beren 

eskumenen barruan, eta, bestetik, zein gai garatu behar diren erkidego-

mailako erregelamendu-xedapen baten bidez, xedapen hori nahitaezkoa 

izango delako udalek egingo dituzten jarduerak gaitzeko.  

 

 Bestalde, eskatzen zaio aurkez dezala Etxebizitza Legea garatzeko 

plangintza xehatu bat.  

 
 

1. ETXEBIZITZAREN ARLOKO ESKUMENAK 

Aurrekariak.  

Lehen auziari dagokionez, beharrekotzat jotzen dugu aldez aurretik aztertzea 

zeintzuk diren bi administrazioek etxebizitzaren arloan dituzten eskumenak; modu 

horretara zehaztu ahal izango dugu, zeintzuk diren udalek zuzenean gauzatu 

ditzaketenak, eta zeintzuk erkidegoko administrazioak aldez aurretik 

erregelamendu bidez garatu beharrekoak.  

Euskal Autonomia Erkidegorako Autonomia Estatutuari buruzko 1979ko abenduaren 

18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.31 artikuluak ezarritakoaren arabera, Euskal 

Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du etxebizitzaren, hirigintzaren eta 

lurraldearen eta itsasertzaren antolamendu-arloetan.   
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Udalek etxebizitzaren arloan dituzten eskumenei dagokienez, 7/1985 Legeak, 

apirilaren 2koak, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 25.2.a) artikuluan 

ezartzen du udalerriek, beren eskumen gisa gauzatuko dituztela, Estatuko eta 

autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako moduan, hirigintzaren arloko gai 

hauek: 

 Hirigintza-antolamendua, -kudeaketa, -egikaritza eta -diziplina. 

 Ondare historikoaren babesa eta kudeaketa. 

 Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa, finantza-

jasangarritasunerako irizpideetan oinarrituta.  

 Eraikuntzaren kontserbazioa eta birgaitzea.  

Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzkoak (aurrerantzean, Lurzoruaren Legea), babes publikoko 

etxebizitzetan esparru juridiko berri bat ezarri zuen –barnean daude udal-

etxebizitza tasatuak–; lege horrek, beraz, etxebizitza horiei eragiten dieten 

alderdiak arautzen ditu. Hala ere, udalek, kasuan kasuko toki-ordenantzen bidez, 

babes publikoko araubideko alderdi jakin batzuk arautu ahal izango dituzte, lege 

horrek berak eskumen hori aitortzen baitie.  

Lurzoruaren legeak esparru berri bat xedatu zuen: alde batetik, udal guztietara 

zabaldu zuen bizitegi-erabilerako lurzorua gordetzeko betebeharra eta zuzkidura-

figura berriak ezarri zituen aldi baterako bizitokietan, eta beste alde batetik, 

etxebizitza babestuaren araubide juridikoa etxebizitza babestuen beste udal-figura 

batzuetara ere hedatu zuen, era horretako babes publikoko esparru juridiko bat 

eratuz, babes ofizialeko esparru esklusibo tradizionalaren ordez.  

Hala, etxebizitza babestuaren arloan, Eusko Jaurlaritzaren eta udalen 

erantzukidetasun instituzionaleko esparru bat eratzen da, Legearen zioen 

azalpenean ezarritakoari jarraikiz.  

Lege honen ondorioetarako, Etxebizitza Legeak aldatutako Zortzigarren Xedapen 

Gehigarriak ezartzen du babes publikoko etxebizitzatzat hartuko direla babes 

sozialeko etxebizitzak eta etxebizitza tasatuak, eta horien araubide juridikoa 

Etxebizitza Legean eta lege hori garatzeko ematen diren arauetan ezartzen dena 

izango dela.  
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Bigarren apartatuak ezartzen duenez, foru-aldundiek, toki-erakundeek, eta, 

bereziki, udalek, mota guztietako babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-

bizitokiak sustatu ahal izango dituztela. Sustapen horren ondoriozko etxebizitza eta 

bizitokiak Etxebizitza Legean eta lege hori garatzeko erregelamendu-xedapenetan 

ezarritakoen arabera esleituko dira.  

Gaur egun, Etxebizitzaren Legearen 10. artikuluan osatzen dira eragindako 

administrazioek etxebizitzaren arloan dituzten eskumenak: 

1. Eusko Jaurlaritzak, lurralde historikoek eta lurralde-izaerako toki-erakundeek izango dituzte, 
dagozkien organoen bitartez, etxebizitza-gaietako eskumenak eta ardurak, lege honetan eta aplikatu 
beharreko araudian ezarritakoaren arabera. 

2.– Udalei dagozkie beren titulartasuneko zuzkidura-bizitokien antolamendu, sustapen, kudeaketa, 
esleipen eta kontroleko eskumenak, bai eta udal-araubide tasatuko etxebizitza, lokal eta eranskinenak 
ere, eraikuntza berrikoak izan edo birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko berariazko planen ondoriozkoak 
izan. 

3.–Lege honetan aurreikusitakoaren arabera, halaber, udalei dagozkie ikuskatzeko, behin-behineko 
neurriak hartzeko eta eraikinak egoki erabiliko direla bermatzeko esku-hartze publikoko ahalmenak eta 
ahalak, baita etxebizitzaren merkatuan eragitekoak ere, eta orobat beraiei dagokie etxebizitza-gaietan 
zehatzeko ahala baliatzea. 

4. – Lurralde-izaerako toki-erakundeek, duten neurriagatik edo baliabide faltagatik, arazoak baldin 
badituzte etxebizitza gaietako beren eskumenak bakarka nahiz elkartuta gauzatzeko, etxebizitza-gaietan 
eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari edo dagokion foru-aldundiari agindu ahal izango diote edo 
haren esku utzi eskumenen gauzatzea, administrazio-prozedurari buruzko legerian aurreikusitakoaren 
arabera. 

 

Beraz, honako hauek dira udalen eskumen zuzenak:  

 Beren titulartasuneko zuzkidura-bizitokien eta udal-araubide tasatuko 

etxebizitza, lokal eta eranskinen antolamendua, sustapena, kudeaketa, 

esleipena eta kontrola.  

 Eraikinak ikuskatzea, behin-behineko neurriak hartzea eta eraikinak egoki 

erabiliko direla bermatzea, etxebizitzaren gizarte-funtzioa betearaztea eta 

etxebizitzaren merkatuan eragitea. 

 Etxebizitzaren arloko zehapen-ahala baliatzea.  

 

A. UDALEN ZUZKIDURA-BIZITOKIAK ETA UDAL ARAUBIDE TASATUKO 

ETXEBIZITZA, LOKAL ETA ERANSKINAK.  

Udal-araubide tasatuko etxebizitzen sustapenek babes sozialeko etxebizitzen 

ezaugarri eta araubide juridiko berberak izango dituzte, lege honetan, legearen 
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arauetan eta toki ordenantzetan gehi daitezkeen berezitasunekin. Ordenantza 

horietan gutxienez honako hauek jaso beharko dira:  

- Etxebizitzen, lokalen eta eranskinen ezaugarriak, zehatz-mehatz beteta 

babes sozialeko etxebizitzen arau teknikoak eta bizigarritasunari buruzkoak.  

- Udal-titulartasuneko etxebizitzen, lokalen eta eranskinen araubide juridikoa, 

zehaztuta haien kalifikazioa, prezioak, errentak, lurzoruaren eta 

urbanizazioaren gehieneko kostuei dagokien ehunekoa eta esleitzeko 

modua. 

- Esleipendun izan daitezkeen pertsonek bete beharreko baldintzak.  

Beren titulartasuneko zuzkidura-bizitokiei dagokienez, tokiko ordenantzek, 

gutxienez eta beharrezkoak diren egokitzapenak eginda, udal-etxebizitza 

tasatuentzat aurreikusitako zehaztapenak jaso behar dituzte.  

Funtsezkotzat jotzen dugu aipatzea udalen betebeharra dela lankidetzan aritzea 

Etxebizitza Legeko 6.3 artikuluan adierazten den etxebizitza-eskubide subjektiboa 

gauzatzeko. Honela dio lege horrek: zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko aukera ematen 

duten bizitegi- edo ekipamendu-lurzoruak, etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak 

dituzten udal-administrazioek, Eusko Jaurlaritzaren eskura jarriko dituzte 

etxebizitza eta bizitoki horiek, udalerrian erroldatutako pertsonen etxebizitza-

eskubide subjektiboa gauzatzeko.  

Esan behar dugu udalek sail honek emandako laguntza ekonomikoak dituztela, eta 

haien bidez erantzun diezaioketela alokairu-araubideko babes publikoko 

etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak sustatzeko legez duten obligazio horri, baina 

arlo horretan ia ez dagoela udal-ekimenik.   

B- IKUSKAPENA EGITEA, ERAIKINETAN ESKU HARTZEA, ETXEBIZITZEK 

DUTEN GIZARTE-FUNTZIOA BETETZEA. 

Etxebizitzaren Legeko VII. kapituluak eraikinetako eta eraikita dauden hiriguneko 

eta landa-eremuko multzoetako esku-hartzea arautzen du. Legearen 41. 

artikuluaren arabera, administrazio publiko eskudunek eta, bereziki, toki-

erakundeek, bakoitzak bere kabuz edo elkar hartuta, eta Eusko Jaurlaritzaren zein 

foru-aldundien laguntzarekin, eraikitako ondarearen birgaitzea, berritzea eta 

biziberritzea bultzatuko dituzte, herritarrek etxebizitza izateko duten eskubidea 
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bete ahal izan dadin, bizigarritasun, funtzionaltasun, energiaren efizientzia, 

irisgarritasun eta segurtasun baldintza egokietan.  

Legean ezarritako kontserbatze-, hobetze-, birgaitze- edo berroneratze-

eginbeharrak betetzen ez badira, Udal Administrazioak, edo bestela Eusko 

Jaurlaritzak, gaitasuna izango du egin beharreko obren edo lanen exekuzio 

subsidiariorako, baita ere nahitaezko salmentaren edo ordezkapenaren araubidea 

aplikatzeko, edo jabetzaren funtzio soziala ez betetzeagatik desjabetzeko.  

Legearen 47. artikuluari jarraikiz, tokiko erakundeek kudeaketako edo birgaitzeko 

hirigintza-sozietateak era ditzakete, horien bitartez gauzatu ahal izateko eraikitako 

ondarearen birgaitze eta hiri-berroneratzearen eta -berritzearen arloko neurriak, 

ekintzak eta esku-hartzeak.  

Batez ere bizitegi-erabilera duten eraikinak unean-unean erregelamenduz eskatzen 

diren kalitate-baldintzei egokitzen zaizkiela egiaztatu beharko da teknikari 

eskudunak egindako ikuskapen teknikoen bidez. 52.3 artikuluaren bidez, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroa sortu zen.  

Indargabetutako 241/2012 Dekretuak, azaroaren 21ekoak, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa arautu zuen, tokiko erakundeek arlo 

horretan zuten eskumena zehaztuz. Gaur egun, 117/2018 Dekretuak, uztailaren 

24koak, arautzen du arlo hori.  

Udalei dagokie ikuskapenen ondorio diren jarduketen jarraipena eta kudeaketa 

egitea, eskatutako esku-hartze mailaren arabera, baldin eta haietan konponketak 

egiteko, kontserbatzeko edo birgaitzeko lanak egin behar direla esaten bada. 

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroan 

bitarteko elektronikoen bidez inskribatuko dituzte EITak eta zuzenketa-ziurtagiriak.  

Etxebizitzen erabilera egokia, bizigarritasun-baldintzak, eta funtzio soziala 

bermatzeari dagokionez, Etxebizitza Legearen 57. artikuluak, etxebizitzaren funtzio 

soziala betetze aldera, kanon bat ezartzen du jenderik gabe dauden etxebizitzen 

gainean. Kanon hori zergaz bestekoa izango da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

udalek ezarriko dute jenderik gabeko etxebizitza gisa deklaratu diren etxebizitzen 

gainean; kontzeptu horregatik lortutako diru-sarrerek udal lurzoru-ondarea 

hornituko dute.  
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Udalak arduratuko dira kanon horren bilketaz, eta kontzeptu horretatik eratorritako 

diru-sarrerek udalen lurzoru-ondarea hornituko dute. Jenderik gabeko 

etxebizitzaren deklarazioa dagokion udalak erabaki ahal izango du, edo, bestela, 

etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, dagokion udalari 

entzun ondoren. Nolanahi ere, ebazpena emateko, administrazio-prozedura bati 

jarraitu beharko zaio, eta prozedura horren barruan, etxebizitzaren titularrei entzun 

beharko zaie.  

Hala eta guztiz, jenderik gabeko etxebizitzaren kontzeptua arautzea eta funtzio 

soziala betetaraztea etxebizitza-gaietan eskumena duen sailaren ardura dira, 

Etxebizitzaren Legean jasotako oinarrizko ezaugarriekin bat etorrita.  

Arau horretako 58. artikuluan, Jenderik gabeko Etxebizitzen Erregistroa sortzen da, 

hutsik deklaratu diren etxebizitzen kontrolerako eta jarraipenerako oinarrizko 

tresna gisa. Erregistroak izaera autonomikoa izango du, eta etxebizitza-gaietan 

eskumena duen sailak izango du haren eskumena. Araudiaren arabera zehaztuko 

dira idazpen motak, inskriba daitezkeen ebazpenak eta egintzak, eta idazpenak 

ezeztatzeko edo erregistro-orriak baliogabetzeko epeak eta zioak.  

Infraetxeei dagokienez, 60. artikuluaren arabera, infraetxetzat hartuko dira 

gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen ez dituzten etxebizitzatarako eraikin 

edo eraikin zati oro. Berariaz ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren 

eskumena dela gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzea; baldintza horiek 

beste administrazio publikoek onartzen dituzten plangintza-tresna guztietarako dira 

nahitaez bete beharrekoak.  

Udalari dagokio bizigarritasunik eza deklaratzea, lege honek, sektoreko arauek eta 

garapen-arauek ezarritakoei jarraikiz.  

C. ETXEBIZITZAREN ARLOKO ZEHAPEN AHALA  

Etxebizitzaren Legearen X. kapituluak arautzen ditu ikuskapen- eta diziplina-

zereginak eta zehapen-araubidea. 93. artikuluari jarraikiz, zehapenak eta neurri 

osagarriak ezartzeko eskumena izango duten administrazio publikoak honako hauek 

izango dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta kasuan 

kasuko udal-administrazioak. Jakina, udal-administrazioek beren jabetzako 

zuzkidura-bizitokiei, udal-etxebizitza tasatuei eta udalerrian dauden etxebizitza 

askeei ezarri ahal izango dizkiete zehapenak.  
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D. ONDORIOAK. UDALEK ZUZENEAN APLIKA DITZAKETEN ESKUMENAK.  

Beraz, hauek dira udalen zuzeneko eskumenak: 

 Beren titulartasuneko zuzkidura-bizitokien eta udal-araubide tasatuko 

etxebizitza, lokal eta eranskinen plangintza, sustapena, kudeaketa, 

esleipena eta kontrola.  

 Eraikinak ikuskatzea eta haien erabileran esku hartzea, eraikitako ondarean 

aurreikusten diren kontserbatze-, birgaitze- edo leheneratze-zereginei 

jarraikiz.  

 Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzea udalerrian erroldatutako pertsonen 

etxebizitza-eskubide subjektiboa gauzatzeko; horretarako, Eusko 

Jaurlaritzaren esku jarriko dituzte etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak, eta 

eraikitzeko aukera ematen duen bizitegi- edo ekipamendu-lurzorua.  

 Etxebizitzaren arloko zehapen-ahala baliatzea.  

 

 

2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ETXEBIZITZEI BURUZKO 

EKAINAREN 18KO 3/2015 LEGEAREN GARAPENAREN 

PLANGINTZA 

 

Kontuan izan behar dugu Etxebizitzaren Legeak gutxi-gorabehera berrogei bat 

igorpen egiten dituela Legea garatzeko ondoren egin ziren erregelamenduetara. 

Erregelamendu horiek, gure ustez, 20 arau-xedapenetan sailka daitezke. Beraz, 

garapen hori, legegintza bat baino gehiagotan osatu beharko da, kontutan hartuta 

lan horrek hausnarketarako denbora eskatzen duela, eta etxebizitzaren arloan 

arau-esparru berri bat sortuko duela. Eranskin gisa gehitzen ditugu igorpen 

horiek eta haiek sailkatzeko modu posible bat.  

Bestalde, lege horren aurka inkonstituzionaltasun-errekurtso bat jarri zen, eta 

Auzitegi Konstituzionalak aldi baterako etenarazi zituen agindu jakin batzuk; horrek 

guztiak, noski, mugatu egin du legearen alderdi garrantzitsu batzuen 

erregelamendu bidezko garapena.  

Auzitegi Konstituzionalaren 97/2018 sententziak 2018ko irailaren 19koak, 

errekurtsoaren zati bat onetsi zuen, baina konstituzioaren kontrakotzat eta 
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baliogabekotzat artikulu hauek soilik jo zituen: 9.4 artikulua (etxegabetze-

prozeduretan sartuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan dauden pertsonen 

etxebizitza-premia), 74. artikulua (hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-

prozeduretan sartuta dauden etxebizitzen aldi baterako erabileraren nahitaezko 

desjabetzea), 75.3. artikulua (presako okupazio deklaratzea erabileraren aldi 

baterako desjabetzea), eta 6.1 artikuluak egiten duen aipamen hau: «Eta 

eskumena duen jurisdikzioaren epaitegi eta auzitegietan».  

Auzitegiaren ustez, estatuko arau batek kargak jartzen dizkie jada hipoteka-

hartzekodunei, zordunen egoera arinduz, eta hipoteka-merkatu osoa arautuz. Lege 

hori, hain zuzen ere, 1/2013 Legea da, maiatzaren 14koa, hipoteka-zordunen 

babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzkoa. 

Hori dela eta, ez du egokitzat jotzen neurri gehiago ezartzea.  

Beraz, ia lege osoa hartzen du konstituzionaltzat. 

Legearen erregelamendu bidezko garapenari dagokionez, banan banan aipatuko 

dugu jada osatu diren erregelamenduak, izapidetze-bidean daudenak, eta oraindik 

egiteke egon arren, legegintzaldi honen amaierarako aurreikusten direnak.  

1. GARATUTAKO ERREGELAMENDU-XEDAPENAK. 

 

117/2018 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 

eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa. Arau honek azaroaren 21eko 

241/2012 Dekretua indargabetu (gai hori hasieran dekretu horrek arautu zuen), eta 

Etxebizitza Legearen 52. artikuluan ezarritakoa garatzen du.  

Dekretu horrek arautzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere bizitegi-

erabilera duten eraikinen ikuskapen teknikoak bete behar dituen irizpide eta 

betekizunak. Ikuskapen teknikoa egin behar duten eraikinen jabeek Erabilera eta 

Mantentze Plana izan behar dute, eta betebehar hori arautzen da dekretu honetan. 

Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen 

Erregistroa arautzen du.  

Udalei dagokie ikuskapenen ondorio diren jarduketen jarraipena eta kudeaketa 

egitea, eskatutako esku-hartze mailaren arabera, baldin eta haietan konponketak 

egiteko, kontserbatzeko edo birgaitzeko lanak egin behar direla esaten bada. 
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Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroan 

bitarteko elektronikoen bidez inskribatuko dituzte EITak eta zuzenketa-ziurtagiriak.  

42/2016 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, fidantzak jartzeari eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari 

buruzkoa.  

Dekretu honen bidez arautzen dira hiri-finken errentamendu-kontratuen ondoriozko 

fidantza-gordailutzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu 

Kontratuen Erregistroaren funtzionamendua.  

 

2. IZAPIDETZE-BIDEAN DAUDEN ERREGELAMENDU-XEDAPENAK. 

Etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko eskubide subjektiboari 

buruzko DEKRETUA.  

Etxebizitza Legearen 9.artikuluak Eskubide subjektiboa betetzeko moduak eta 

exijitzeko baldintzak ezartzen ditu, eta baldintza horien garapena ondorengo 

erregelamenduetara igortzen du. Hala eta guztiz, Laugarren Xedapen Iragankorrean 

ezartzen da etxebizitza duin eta egokiaren eskubide subjektiboa ezartzeko eta 

pixkanaka gauzatzeko behin-behineko araubide juridikoa.  

2018an oso-osorik aplikatu ziren xedapen iragankorrak jasotako eskubide 

subjektibo hori betetzeko ondoz ondo eman behar diren hiru urratsak. 2019ko 

apirilean, Etxebizitzaren Legea indarrean jarri zenetik, eskubide subjektiboa 

aitortzeko 6.689 eskaera jaso dira, eta eskaera horietatik, 4.468 bizikidetza-

unitateri aitortu zaie eskubide hori. 3.001 bizikidetza-unitateri esleipen-

lehentasuna aitortu zaie, eta 776ri zuzenean esleitu zaie babes publikoko edo 

parekatutako etxebizitzaren bat. 

Orobat, alokairua sustatzeko prestazioak behar bezala ari dira funtzionatzen; 

prestazio horiek, alde batetik, Etxebizitza Sailak ematen ditu Etxebizitzarako 

Prestazio Ekonomikoaren bidez (534 bizikidetza-unitatek jasotzen dute), eta 

bestetik, Lanbidek, Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren bidez (gaur egun 28.502 

bizikidetza-unitatek jasotzen dute).  
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Beraz, Etxebizitza Legean aurreikusitako erregelamendu bidezko garapena osatu ez 

bada ere, legeak aitortzen dituen eskubideak osorik ari dira gauzatzen, herritarrei 

kalterik egin gabe.  

Funtsezkotzat jotzen dugu kontutan izatea eskubide subjektiboari buruzko dekretu 

berriak berekin dakarrela Etxebizitzarako Prestazio Osagarria iraungitzea, eta 

prestazio hori etxebizitza-politikan integratzea. Horrek esan nahi du baliabideen 

egitura berri bat behar dela, batez ere giza baliabideen egitura berri bat, eskubide 

hori osoki kudeatu ahal izateko, bai eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria 

Etxebizitzarako Prestazio ekonomikoan txertatu eta integratuko dela bermatzeko 

ere.  

Etorkizuneko dekretuaren edukiak itxita daude, baina baliabide lotuak eta egitura 

berria konfiguratze-prozesuan daude.  

Gaur egun, etorkizuneko arau horrek oraindik ez du jaso entzunaldi publikoaren 

ondorengo alegazioei emandako erantzuna; aurreikuspenen arabera, 2019aren 

bukaeran amaituko da arau horren tramitazioa.  

DEKRETUA, etxebizitza hutsak arautzen dituena eta haien funtzio soziala 

betetzeko neurriak ezartzen dituena, etxebizitza horiek modu 

eraginkorrean okupatzeko.  

Etxebizitzaren 3/2015 Legeak, berme juridiko batzuk arautzen ditu XI. kapituluan 

etxebizitzen bizigarritasun-baldintza egokiak eta horien funtzio soziala sustatzeko, 

besteak beste, etxebizitza hutsaren deklarazioa, dagokion udalak erabaki ahal 

izango duena, edo, bestela, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako 

sailak, dagokion udalari entzun ondoren. Nolanahi ere, ebazpena emateko, 

administrazio-prozedura bati jarraitu beharko zaio, eta etxebizitzaren erabilerarekin 

lotuta eskubide edo interesak dituzten interesdun guztiei entzun beharko zaie. 

 

Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagokio etxebizitza 

hutsak arautzea, bai eta horien funtzio soziala betetzeko neurriak ezartzea ere, 

okupazio eraginkorra xede. Sail horrek ezartzen ditu etxebizitzen bizigarritasun-

baldintzen eta funtzio sozialaren erabilera egokiari buruzko berme juridikoak. 

Lehen adierazi dugun bezala, lege horren aurka inkonstituzionaltasun-errekurtso 

bat jarri zen, eta Auzitegi Konstituzionalak aldi baterako indargabetu zituen agindu 
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jakin batzuk; horrek guztiak, noski, mugatu egin du legearen erregelamendu 

bidezko garapena atal honetan. Auzitegi Konstituzionalaren 97/2018 epaiak, 

2018ko irailaren 19koak, bertan behera utzi du artikulu gehienen indargabetzea, 

eta legea erregelamendu bidez garatzeko behar den segurtasun juridikoa eman du.  

Etorkizuneko dekretu horrek etxebizitza hutsak erregulatzeko arau osagarriak 

jasoko ditu, bai eta horretarako eskakizun, baldintza eta prozedurak ere; bestalde, 

neurriak ezartzen ditu etxebizitza horiek, okupatuta, beren gizarte-zeregina bete 

dezaten. 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak dekretua bideratu aurretik, 

hainbat jarduera gauzatu dira, eta haiek ezinbestekotzat jotzen ditugu 

proposatutako erregelamendu bidezko garapena egokia izan dadin.  

Alde batetik, Etxebizitzaren Euskal Behatokiak Euskadiko etxebizitzen erabilerari 

buruzko 2017ko txostena egin du. Txosten horrek laburbildu egiten ditu sail 

honetako organo estatistikoak argitaratutako Etxebizitzen erabilerari buruzko 

inkestaren emaitzak.  

Inkesta horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan hutsik dauden ezohiko 

etxebizitzen fenomenoaren garrantzia ezagutu daiteke, hutsik dauden etxebizitzen 

kopurua kalkulatu, eta horien egoerari eta ezaugarriei buruzko informazioa eskaini. 

Dokumentu horrek garrantzi estrategiko handia du Euskadiko etxebizitza-politikak 

diseinatzeko. Hutsik dauden etxebizitzen kopurua identifikatu da; kopuru hori 

etxebizitza hutsak mobilizatzeko programak egituratzeko stock gisa kudeatu 

daitezke.  

Bestalde, 2019ko martxoaren 4an, bilera bat egin zen EUDELekin –aurretik 

dekretuaren zirriborroa igorri zitzaion–, eta bilera horretan dekretuaren alderdi 

garrantzitsuak jorratu ziren. EUDELek konpromisoa hartu du bere iritzia idatzi 

batean jasotzeko eta sail honi bidaltzeko.  

 

2018ko abenduaren 28an aldez aurretiko kontsulta publikoa egin zen urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  
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2019ko apirilaren 2an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako Sailburuak 

zera agindu zuen: etxebizitza hutsak arautzen dituen eta haien funtzio soziala 

betetzeko neurriak (etxebizitza horiek okupatuz) ezartzen dituen dekretua egiteko 

prozedurari ekiteko.  

 

Gaur egun, beharrezkoak diren agiri guztiak prestatzen ari gara sailburuak 

proiektua aldez aurretik onartzeko, eta proiektu hori txosten juridikoaren pean 

jartzeko. Aurreikuspenen arabera, 2019ko bigarren seihilekoan bukatuko da haren 

tramitazioa.  

 

AGINDUA, hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten 

hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko, 

udalei, toki-erakunde txikiei eta xede soziala duten onura publikoko 

erakunde pribatuei zuzendutako dirulaguntzei buruzkoa.  

 

Etxebizitzaren Legeko 2. artikuluak, Euskadiko etxebizitza-politikaren printzipio 

gidarien artean, irisgarritasunak duen garrantzia aipatzen du; zehazki, 

bizigarritasun-, funtzionaltasun- eta segurtasun-baldintzak hobetzera bideratutako 

birgaitze- edo eraberritze-jarduketak aipatzen ditu, arreta berezia jarrita 

irisgarritasunean, baliabide naturalen erabilera eraginkorrean eta gizarte-, finantza- 

eta ingurumen-jasangarritasunean, diseinu unibertsalaren printzipioei jarraikiz.   

Legearen 41.3 artikuluaren arabera, administrazio publiko eskudunek eta, bereziki, 

toki-erakundeek, bakoitzak bere kabuz edo elkar hartuta eta Eusko Jaurlaritzaren 

zein foru-aldundien laguntzarekin, bultzatu egingo dute eraikitako ondarea birgaitu, 

berritu eta biziberritzea, herritarrek etxebizitza izateko duten eskubidea bete ahal 

izan dadin, bizigarritasun, funtzionaltasun, energiaren efizientzia, irisgarritasun eta 

segurtasuneko baldintza egokietan. 

 

Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, indarrean jarri zenetik 

(aurrerantzean, Irisgarritasun Legea), Eusko Jaurlaritzak beharrezkotzat jo du 

dirulaguntzen lerro bat ezartzea udalentzat, beste erakunde txikiago batzuentzat 

eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko entitate pribatuentzat, 

irisgarritasun-planak antolatzeko, hobekuntza-obrak egiteko eta ekipamendua 

eskuratzeko eta, horrela, hiri-ingurunerako eta eraikuntzetarako irisgarritasuna 

bermatzeko.  
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Hori horrela, dirulaguntzen zenbait deialdi egin dira. Azken dirulaguntza-programa 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko irailaren 

5eko Aginduan jasotakoa izan da. 

 

Une honetan, eta lehen aipatutakoaren ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza 

eta Etxebizitza Sailak egoki irizten dio irisgarritasunera bideratutako dirulaguntzen 

programa orokor bat ezartzeari; hala, ez dute urtean behingo deialdietara jo 

beharko (hori egiten zen Legea indarrean jarri zenetik).  

 

Ondorioz, eskuartean dugun agindu-proiektuak erregimen irekia eta jarraitua 

ezartzen du, aurrekontu-kontsignazioa agortu arte. 3. artikuluan adierazten da 

irisgarritasunera bideratutako dirulaguntzak urtero kontsignatuko direla Euskal 

Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan, eta aurrekontu-ekitaldi bakoitzean 

emango diren laguntzen kopuru osoak ez duela gaindituko dirulaguntza-lerroa 

finantzatzeko urteko kontsignazioa. 

 

2019ko otsailaren 25ean aldez aurretiko kontsulta publikoa egin zen urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  

 

Gaur egun, beharrezkoa den informazio guztia prestatzen ari gara hasiera 

prozedura hasteko agindua eman, aldez aurretiko onarpena lortu, eta proiektua 

txosten juridiko pean jar dadin. Aurreikuspenen arabera, 2019ko bigarren 

seihilekoan bukatuko da haren tramitazioa.  

 

Etxebizitzen eta eraikinen birgaikuntzan, irisgarritasunean eta energiaren 

efizientzian diruz lagun daitezkeen jarduketen gaineko finantza-neurriei 

buruzko AGINDUA.  

 
Etxebizitza Legeak, zioen azalpenean adierazten du ezen eraikinen birgaitzea eta 

hiri-eremuen berroneratzea ekintza publiko eta, noski, itunpeko bat dela, eta haren 

bidez, ahalik eta gehien aprobetxatu nahi dela metatutako esperientzia aberatsa, 

lehentasunezkoa, etxebizitza duina eta egokia izateari dagokionez, eta 

ingurumenari eta gizarteari begira, berriz, lurzoru berriak modu itzulezinean 

zabaltzea eta kontsumitzea baino jasangarriagoa.  
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Hala, Euskadin finkatu egiten da etxebizitza-politiken printzipio gidari eta oinarrizko 

izan den hau: etxebizitzen eta eraikinen parkea birgaitzeko (kontserbazioa, 

irisgarritasuna eta energiaren efizientzia), laguntza ekonomikoak bultzatzea.  

 

Gaur egun, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko jarduketa aldaketa handi eta 

beharrezkoa gauzatzen ari da; izan ere, higiezinen kontserbazio ohikoari erronka 

berri bat gehitu behar zaio: eraikinen irisgarritasun-baldintzak eta energiaren 

efizientzia hobetzea.  

 

Eraikitako ondarearen erabilera jasangarria sustatzen duen hiri-kulturaren aldaketa 

baten aurrean gaude: kultura horrek eraikitako ondarearen erabilera intentsiboa 

eta birgaikuntza hobesten ditu obra berrien aurrean. Kontutan hartu behar da 

dagoeneko eraikita dagoen parkearen % 70ak baino gehiagok 30 urtetik gorako 

antzinatasuna duela, eta eraikinak lehenengo araudi termikoa baino lehenagokoak 

direla eta, beraz, oso urruti daudela energiaren efizientziako gaur egungo 

eskakizunak betetzetik. 

 

Europako azken zuzentarauak energiaren kontsumoa eta karbono dioxidoaren 

igorpenak murriztearen alde agertzen dira, eta energia berriztagarrien erabilera 

bultzatzen dute, erregai fosiletatik datozen energiekiko mendekotasuna gutxitzeko, 

betiere, baliabide eskuragarriak errespetatuz eta datozen belaunaldien garapena 

arriskuan jarri gabe. Hala, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (FEDER) 

Euskadiko 2014-2020 aldirako Programa Eragileak lehenetsi egiten ditu jabekideen 

erkidegoek, erkidegoen elkarteek eta etxebizitza-kooperatibek eraikinetan egindako 

energiaren efizientziaren arloko inbertsioetarako laguntzak. 

 
2018-2020 aldiko Etxebizitza Gida Plan berriak, hain zuzen ere, helburu horiek 

nabarmentzen ditu, bereziki, etxebizitza-eraikinak irisgarritasun unibertsalaren 

printzipiora egokitzera bideratutako jarduketak indartzea eta energiaren 

efizientziaren arloko neurriak sustatzea. 

 

Era berean, Etxebizitzak birgaitzeko 2017-2020 aldiko RENOVE planak, laguntzei 

dagokionez, hiri-birgaikuntzako araudia eguneratzea du xede, programa guztiak 

arau bakarrean bilduta eta horien edukiak parekatuta; horren ondorio 

nabarmenena da ez direla deialdi espezifiko gehiago egingo interes publikoko 

espazioen eta eraikinen irisgarritasuna sustatzeko programak eta eraikinen 
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birgaitze efizienterako programak ematen dituzten laguntzak jasotzeko. Beste 

helburuetako bat da energiaren efizientzia eta, bereziki, etxebizitza-eraikinen 

irisgarritasuna bultzatzeko finantza-tresna egokiak diseinatzea.  

 

Aurrez esandakoarekin bat, agindu-proiektu honek, erabilgarri izan dadin eta luzaz 

iraun dezan, Etxebizitza Sailburuordetzaren eskumeneko programak batzen ditu, 

eta etxebizitzak eta etxebizitza-eraikinak birgaitzeko esku-hartzeetan sartu.  

 

Hori da berritasun nagusietako bat, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko deialdi 

espezifikoak desagertuko direla, eta aurrekontu erabilgarria agortu arteko araubide 

ireki eta jarraitu batean ezarriko direla. Laguntza-programak batu, eta hiru 

jarduketa eratzen ditu: eraikinetako elementu pribatiboetako eta familiabakarreko 

etxebizitzetako obrak; eraikinen elementu komunetan esku hartzeko erkidegoko 

obrak; eta etxebizitza-eraikinen birgaikuntza efizienteko obrak.  

 

2018-2020 aldiko Etxebizitzako Gidaplanaren berritasunekin jarraituz, 

aurrerantzean dirulaguntza handiagoak emango zaizkie jarduketa horiei, laguntza-

programa bakoitzaren berezitasunei eusteko ahalegina eginda. Ondorioz, Aginduko 

kontzeptuak atal hauetan antolatzea proposatzen da: Lehena: babes daitezkeen 

hiru jarduketa motei dagozkien xedapenak; bigarrena: jarduketa mota bakoitzari 

dagozkion laguntzen araubide zehatza; eta azkenik, izapide- eta emate-prozedura, 

eta laguntzen arteko bateragarritasun-araubidea. 

 

Gainera, 2018-2020 aldiko Etxebizitza Gidaplanaren manuak betez, jarduketetan 

zerbitzatutako elementuen arabera egituratu dira laguntzak agindu-

proposamenean, eta irisgarritasun-arloa indartu da, dirulaguntzak areagotuta.  

 

Funts berezi bat eratuko da etxebizitza-arloko sail eskudunean irisgarritasuna 

sustatzeko. Hala, aparteko dirulaguntzak gehituko zaizkio egituratu den 

dirulaguntza-araubide arruntari; obra partikularretan, komunitarioetan eta 

etxebizitza-eraikinen birgaikuntza efizientekoetan esku-hartzeak eta 

irisgarritasuneko obrak egingo dira, 65 urtetik gorako pertsonen edo mugikortasun 

murriztua dutenen edo desgaitasun sentsoriala dutenen mesedetan, eta kide diren 

bizikidetza-unitateetara hedatuko dira, diru sarrera gutxi badituzte, edo 

finantzaketarako sarbide zaila. Dirulaguntza publikoek estali gabeko 

irisgarritasuneko birgaikuntza-lanen kostuaren zatia adinakoa izan ahalko da 

dirulaguntza. 
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Azkenik, idazketa berria baliatuko da behar diren egokitzapenak egiteko; izan ere, 

etxebizitza-eraikinetako energia-efizientziako baldintzak hobetzeko jarduketak 

FEDER funtsekin kofinantzatzen direnez, laguntzok tratamendu espezifikoa behar 

dute.  

 

2019ko otsailaren 25ean aldez aurretiko kontsulta publikoa egin zen urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  

 

Gaur egun, beharrezkoa den informazio guztia prestatzen ari gara hasiera 

prozedura hasteko agindua eman, aldez aurretiko onarpena lortu, eta proiektua 

txosten juridiko pean jar dadin. Aurreikuspenen arabera, 2019ko bigarren 

seihilekoan bukatuko da tramitazioa.  

 

DEKRETUA, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 

arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta 

etxebizitzaren neurri osagarriei buruzkoa.  

 

Lankidetzarako epe hori 2019an hasi eta 2020an amaituko litzateke eta, Renove 

Birgaikuntza finantzaketa-tresna berriaren kasuan, 2019an hasi eta 2023ko 

abenduaren 31n amaitu.  

 

Renove Birgaikuntza finantzaketa-tresna Finantza Lankidetzarako Hitzarmenaren 

osagarria da, baina berme handiagoak eskaintzen dizkie kreditu-erakundeei. Hori 

dela-eta, azken horiek Finantza Hitzarmen Kolektiboak baino mailegu 

onuragarriagoak eman diezazkiekete partikularrei, jabekideen erkidegoei eta beste 

onuradun batzuei. Tresnak berme-funts bat izango du kreditu kobraezinei estaldura 

emateko; funts hori Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak osatuko 

du, eta Finantzen Euskal Institutuak kudeatu. 

 

Halaber, dekretu honetako azken xedapenetatik seik indarrean diren beste 

horrenbeste arau aldatzen dituzte, eta alderdi hauei eragiten diete: 

 

 Birgaikuntza.  
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 Bizigune Etxebizitza Hutsen Programa.  

 Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-

sarrera haztatuen mugak.  

 Babes publikoko etxebizitzak eta parekatutako etxebizitzak esleitzeko 

prozedurak.  

 

Gaur egun, testuaren zirriborroa idazten amaitzen ari gara, eta aldez aurretiko 

kontsulta egiteko testua eta haste-agindurako beharrezkoak diren agiriak 

prestatzen ari gara.  

 

Aurreikuspenen arabera, 2019ko bigarren seihilekoan bukatuko da tramitazioa.  

 

AGINDUA, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezio eta gehieneko 

errentak zehazteari buruzkoa.  

 

Gaur egun, aldez aurretiko kontsulta publikoa prestatzen ari gara, urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  

 

Aurreikuspenekin bat, 2019ko bigarren seihilekoan hasiko da tramitazioa.  

 

3. 2020rako AURREIKUSTEN DIREN ERREGELAMENDU-XEDAPENAK.  

 

 

DEKRETUA, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura 

bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena.  

 

Arau horren helburua da Etxebizitza Legearen 60. artikulua garatzea, eta horrela, 

herritarrei etxebizitza duinaz gozatzeko eskubidea ziurtatzea. Etxebizitza horiek 

eraikinen antolamenduari buruzko legerian eta aplikatu beharreko araudi teknikoan 

aurreikusitako baldintza objektiboak beteko beharko dituzte, funtzionaltasunari, 

bizigarritasunari, segurtasunari eta osasungarritasunari dagokienez.  

 

Horrez gain, etxebizitza eta zuzkidura-bizitokien diseinu eta gutxieneko 

bizigarritasun-baldintzak arau bakar batean bateratu nahi dira, eta Udalek igortzen 
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duten etxebizitzen bizigarritasunari buruzko egiaztagiria edo etxebizitzen 

bizigarritasunik ezaren deklarazioa emateko prozedura arautu.  

 

Arauaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-

bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzea, bai eraikin berrietan bai 

jada eraikitakoetan. Horretarako, osasungarritasun-, irisgarritasun-, genero-, 

jasangarritasun- eta ekipamendu-irizpideak jasoko dira. Kontutan izango dira 

berrikuntza, malgutasuna, etxebizitza bizitzaren etapa desberdinetara egokitzeko 

beharra, etxebizitza mota berriak eta garai berrietan bizitzeko behar eta modu 

desberdinak. 

 

2018ko azaroaren 7an, aldez aurretiko kontsulta publikoa egin zen urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  

 

2018ko abenduaren 20an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 

sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien 

gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituen dekretua 

egiteko prozedura hasteko agindu zuen.  

 

DEKRETUA, babes publikoko egoitza-parkera sartzeari buruzkoa. 

 

Xedapen horrek honako hauek jasoko ditu: babestutako egoitza-parkera sartzeko 

baldintzak, babestutako etxebizitzen eskatzaileen erregistroa, eta babestutako 

egoitza-parkea esleitzeko prozedurak.  

 

Gaur egun, testuaren zirriborro bat dugu, eta 2020ko ekitaldian hasiko da barne 

tramitazioa.  

 

AGINDUA babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzak eta alokairua 

bultzatzeko neurriak arautzen dituena.  

 

Etxebizitza Legeak, 9.4. artikuluan honako hau aurreikusten du: gaian eskumena 

duten administrazioek erabilgarri dauden etxebizitza-baliabideak lehentasunez 
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bideratuko dituztela egoera txarrenean dauden kolektiboentzako alokairuko-

etxebizitzak sustatzera.  

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailak 2018-

2020 aldirako egindako Etxebizitzaren Gida Plana, berriz, Etxebizitza Legeak 

aurreikusitako tresna bat da, etxebizitza-politikak gidatu eta bideratzeko. Plan 

horrek alokairu-etxebizitzen parkeak sustatu nahi ditu. Horretarako, etxebizitza eta 

zuzkidura-bizitoki berriak sustatu nahi ditu, eta batez ere, etxebizitza pribatuen 

mobilizazioa bultzatu Bizigune eta ASAP programen bidez; alabaina, azken 

programa horri dagokionez, esaten du berrikusi eta birformulatu egin behar dela 

etxebizitza gehiago erakarri ahal izateko.  

Hori lortzeko, 1. ardatz estrategikoan alokairu-etxebizitzen parkea sustatu nahi du; 

horretarako, hiru jarduera-ildo garatzen ditu. 1.1 ildoa: alokairu-erregimeneko 

etxebizitza berrien sustapena bultzatzea; 1.2 ildoa: alokairuko zuzkidura-bizitokien 

eraikuntza sustatzea (ADAS), eta 1.3 ildoa: etxebizitza pribatuak alokairu 

babesturantz mugiaraztea. 

Arauketa honen bidez, alokairu-erregimeneko etxebizitzak sustatzeko ekintzak 

ezarri nahi dira, 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak zehaztutako 

helburuekin bat etorrita, plan hori baita etxebizitza-politikaren ardatz nagusia. Hala, 

alokairu babestua sustatzeko jarduketan, jada egiten direnez gain, ekintza berriak 

sartzea aurreikusten da.  

Gaurdaino, hauek dira alokairua sustatzeko ekintzak jasotzen dituzten xedapenak: 

2008ko azaroaren 7ko Agindua, babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzei 

eta alokairua bultzatzeko neurriei buruzkoa; 466/2013 Dekretua, Bizigune 

etxebizitza hutsen programa arautzen duena; 180/2014 Dekretua, alokairu-

merkatuan bitarteko izateko ASAP programa arautzen duena, eta berriena den, 

2018ko abenduaren 18ko Agindua, etxebizitzaren alokairurako Gaztelagun 

programaren laguntzak arautzen dituena eta deialdia egiten duena. 

Asmoa da egungo sustapen-ekintzak osatzeko jarduketak egin nahi dira etengabe 

husten ari diren landa guneetako eta 3.000 biztanletik beherako herrietako 

lurzoruetan. Horretako, erabilerarik gabeko etxebizitzak berriro erabiltzeko eta 

egoera lehengoratzeko laguntzak bultzatuko dira. Halaber, etxebizitzara sartzeko 

bide alternatibo eta malguak sustatzen dituzten ekintza berriak jasotzen dira, esate 

baterako co-housing motako eragiketak eta erabilera-lagapeneko kooperatibak. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak egokitzat jotzen du xedapen 

orokor bat egitea alokairua sustatzeko laguntzak eta neurriak arautzeko. 

 

Etxebizitza Legearen 2. artikuluak Euskadiko etxebizitza-politikaren printzipio 

gidariak jasotzen ditu eta, printzipio horien artean, honako hau hartzen du barne: 

etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzko politika publikoak planifikatu eta 

programatzea, kontutan hartuta alokairuko etxebizitza dela Konstituzioan ezarritako 

etxebizitza-eskubideari erantzuteko funtsezko tresna. 

 

Era berean, 7. artikuluak, etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea eta 

etxebizitza edo bizitoki bat legez okupatzeko eskubidea garatzen dituenak, ezartzen 

du Eusko Jaurlaritzak eta lurralde-izaerako administrazio publikoek erabilgarri 

dauden etxebizitza-baliabideak, lehentasunez, egoera txarrenean dauden 

kolektiboentzako alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratuko dituztela.  

 

Lehentasun horrek esan nahi du etxebizitza-baliabideen % 80, birgaitzera 

bideratutako baliabideak salbuetsita, alokatze-politiketara bideratuko dela, eta 

babes publikoko araubidean eraikitakoaren bolumena ez dela ehuneko hori baino 

txikiagoa izango. Azken xedapenetatik laugarrenak ezartzen du portzentaje hori 

% 100era handituko dela lege hau argitaratu (EHAAn, 2015eko ekainaren 26an) eta 

hurrengo bost urtetan. 

 

Alokairua sustatzeko politika eta laguntzekin eta neurriekin lotutako jarduketak 

berariazko agindu bidez arautuko dira. 

 

Gaur egun, aldez aurretiko kontsulta publikoa prestatzen ari gara, urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea. 

. 

DEKRETUA, Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoaren 

araubide juridikoa eta haren Ustiapen Erregistroa arautzen dituena.  

 

Etxebizitza Legearen IV. kapituluan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru 

Ondare Publikoa sortzen da, eta, horrela, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legean ezarritako aukera berresten da, etxebizitza-eskubidea bermatzeko 
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nahitaezkoa den legezko tresna hori sustatuz. Horri dagokionez, Legeak agintzen 

du Lurzoru Ondare Publikoko higiezinak, oro har, titulartasun publikokoak izan 

behar direla gerora ere, eta etxebizitzak alokairukoak izan behar direla batez ere, 

dagokien funtzio soziala betetzeko. 

 

Etxebizitza Legearen 14.2 artikuluak, honako hau esaten du Euskal Autonomia 

Erkidegoko Lurzoru Ondare Publikoaren eraketari buruz: «Horretarako, etxebizitza-

gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak ustiapen-erregistro bat egingo 

du, eta horrek, erregelamendu bidez ezarritako eran, ondasunen inbentario bat 

izango du. Inbentarioan, gutxienez jaso beharko dira hura osatzen duten 

ondasunen eta baliabideen zerrenda, eta haiek administratzeko eta xedatzeko 

eragiketen zerrenda, ondasun eta baliabide horien azken xedea zehaztuta». 

 

Era berean, Lege horretako 15.4 artikuluak xedatzen du Euskal Autonomia 

Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoaren araubide juridikoa erregelamendu bidez 

garatuko dela. 

 

Halaber, 18. artikuluak, 1. eta 2. lerrokadetan, Lurzoru Ondare Publikoko 

ondasunak besterendu edo doan edo beren balioaren azpitik lagatzeko baldintzak 

jasotzen dituenean, aipatzen du erregelamendu bidez zehaztuko direla besterentze 

zuzenak gauzatzeko edo doan edo beren balioaren azpitik lagatzeko betekizunak 

eta baldintzak. 

 

Aipatutako 14. eta 18. artikulu horietan eta laugarren xedapen gehigarrian jasotako 

aurreikuspenak garatzean, Dekretu honen xedea da erregelamendu bidez arautzea 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru Ondare Publikoaren (LOP) araubide juridikoa 

eta haren Ustiapen Erregistroa. 

 

Dekretu honek Lurzoru Ondare Publikoaren izaera juridikoa deskribatzean 

dioenaren arabera, izaera juridiko bereizgarririk gabeko funts bat da, ondare 

independentearen izaera duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako 

ondaretik bananduta dagoela. 

 

Beraz, Lurzoru Ondare Publikoa autonomia-erkidegoko gainerako ondareetatik 

bereizten duen ezaugarria zehazten da: Lurzoru Ondare Publikora bideratutako 

zuzkidura ekonomikoak etengabe berrelikatzen diren txandakako funtsak izango 

dira. 
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Orobat, haren aurrekontu-, ekonomia- eta finantza-araubidea garatzean, Dekretuak 

ezartzen du Lurzoru Ondare Publikoaren aurrekontuak bereizita txertatuko direla 

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan, eta argi uzten du haien 

barruan sartuko direla etxebizitza politiketarako aurrekontu-zuzkidurak.  

 

Horrenbestez, alde batetik, gastu espezifikoak finantzatzeko zuzkidura edo diru-

sarrera zehatzak daude (esate baterako, etxebizitzaren arloko sustapenerako 

indarrean dagoen araudiak jasotzen dituen laguntzak, edo Etxebizitzaren Legeak 

araututako etxebizitzarako prestazio ekonomikora bideratutako funtsak); bestetik, 

Lurzoru Ondare Publikoaren gainerako zuzkidura dago; zuzkidura hori Lurzoru 

Ondare Publikoa mantentzera eta kontserbatzera edo legeak aurreikusitako 

xedeetara bideratu behar da; alabaina zuzkidura horrek ez du berariazko edo 

aurrez ezarritako esleipenik. 

 

Halaber, autonomia-erkidegoko aurrekontu orokorretan diru-sarreren eta gastuen 

arteko lotura justifikatzeko beharra ezartzen da; justifikazio horren bidez egiaztatu 

beharko da ekitaldian aurreikusitako Lurzoru Ondare Publikoko baliabideak legez 

araututako xedeetarako erabiliko direla. Baina, esaten da, kasuan kasuko 

aurrekontu-zuzkidurak ez duela finantzaketa mugatuko, maileguak ere eskatu ahal 

izango baitira. Aukera ematen da gastuen egoeran hasieran baimendutako 

zenbatekoa gainditzen duten gastu-konpromisoak eta obligazioak hartzeko, baldin 

eta eragiketa berriak itzultzeen edo itzulkinen zenbatekoen kargura finantzatzen 

badira; horrekin agerian jartzen dira jada aipatutako txandakako izaera eta 

etengabeko berrelikatze-printzipioa. 

 

Kontabilitatea eta kontrol ekonomikoa arautzean, aurreikusten da Lurzoru Ondare 

Publikoaren kontabilitatea Autonomia Erkidegoko kontabilitate orokorretik 

bananduta mantentzea, eta etxebizitza gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako 

sailari egokituko zaio urteko kudeaketaren berariazko kontua egitea eta onartzea, 

eta finantza- eta ondare-egoerak Lurzoru Ondare Publikoaren emaitzen isla fidela 

izateko ardura. Horretarako, beharrezkoa izango da autonomia-erkidegoko urteko 

aurrekontuei dagozkien kontuen kitapenarekin batera, ustiaketaren urteko 

kudeaketaren kitapena aurkeztea. Kitapen hori Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 

ikuskatu ahal izango du. 
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Bestalde, Lurzoru Ondare Publikoaren ustiaketa-erregistroa arautzen da. Ustiaketa-

erregistroaren funtzioa informazio ekonomiko eta finantzario erreala ematea izango 

da, eta kontabilitatea egiten laguntzea; erregistro horrek ondasun, eskubide eta 

baliabideen inbentario bat izango du, loteslea eta Euskadiko Ondareko ondasunen 

eta eskubideen inbentario orokorretik bereizia. Dekretuak ustiapen-erregistroaren 

egitura eta edukia jasotzen ditu, bai eta hura etengabe eguneratzeko beharra ere. 

 

Gaur egun, aldez aurretiko kontsulta publikoa prestatzen ari gara, urriaren 1eko 

39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzkoak, 133.1. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Kontsulta publikoaren helburua 

da etorkizuneko arau horrek gehien ukitu ditzakeen pertsonen eta erakunde 

adierazgarrienen iritzia jasotzea.  

 

Gasteiz, 2019ko maiatzak 20 

ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARIA 

 
 

Mario Yoldi Domínguez 
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I. ERANSKINA. ETXEBIZITZA LEGEA GARATZEN DUTEN 

ARAUETARA EGINDAKO IGORPENAK, ETA SAILKAPEN 

PROPOSAMENA.  
 

 

ETXEBIZITZAREN 3/2015 LEGEAK ARAUETARA 

EGITEN DITUEN IGORPENAK 

ARTIKULUAK  

1. Etxebizitzaren erakunde autonomoa sortzea  5, Azken 

xedapenetatik 3.a 

2. BPEtara sartzeko gehieneko eta gutxieneko diru-

sarrerak  

8.4 eta 21.2 

3. BPEen prezioak 8.4, 21.2 eta 26 

4. BPE eta ZBen errentak eta kanonak 8.4 eta 21.2 eta 26 

5. Eskubide subjektiboa eta hura betetzeko moduak  9 eta 4. xedapen 

iragankorra 

6. Etxebizitzen planifikazio- eta programazio-tresnak 

eta plangintzako fase guztietan sartzeko genero-

irizpideak.  

11.2 

7. BPE eta ZBen erregistroa  12.1 

8. Erregistroa Ondasunen Inbentarioa Lurzoru 

Ondare Publikoa 

14.2 

9. Lurzoru Ondare Publikoaren araubide juridikoa 15.4 

10. Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak besterentzea  18.1 

11. Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak doan 

lagatzea 

18.2 

12. BPEen sustapena  19.1 

13. Babes Publikoko Etxebizitzak  20.1 eta 21.2 

14. Udaleko etxebizitza tasatuak  21.3 

15. BPEen xedea eta okupazioa 22.1 

16. BPE egoitza iraunkorra 22.2 

17. Zuzkidura-bizitokiak  23.4 

18. Lurzorua ZBak egiteko lagatzea  24.2 

19. BPE kalifikazioa kentzea 29.2 

20. BPEak eta ZBak esleitzeko prozedurak 32.1 

21. Ordezko etxebizitza izateko eskubidea eta 34 
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etxebizitzen erreserba  

22. BPEen salmentari buruzko publizitatea (aldez 

aurretiko onespena) 

35.4* 

23. Esleitzeko beharrezkoak diren betekizunak gerora 

ez betetzea eta BPE administrazio orokorrari itzuli 

beharra.  

36. 

24. BPE lagatzeko baimena  38 * 

25. Etxebizitza-ibilbideak eta mugikortasun 

geografikoa  

39 * 

26. EAEko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroa 52.3 

27. Fidantzak eta kontratuen erregistroak  54.5 eta 55.2 

28. Etxebizitza hutsa eta erregistroa  58 

29. Jenderik gabeko etxebizitza nahitaez alokatzea 59 eta 6. xedapen 

iragankorra 

30. Bizigarritasunik ezaren deklarazioa 61 

31. Gainokupatutako etxebizitza 62.1 

32. Etxebizitzaren funtzio soziala sustatzeko neurriak 63.1 

33. Uraren, erregaien eta elektrizitatearen kontsumoa 

mugatzea 

64.3 

34. Etxegabetze administratiboa 71.3 eta 7. xedapen 

iragankorra 

35. Ikuskapena, funtzioak eta betekizunak 79.2 

36. Higiezinen Jabetzako agenteak eta erregistroa Lehen xedapen 

gehigarria 

37. Bizitegi-multzoak, irabazi-asmorik gabeko 

erakundeak sustatzea 

Hirugarren xedapen 

gehigarria 

38. Lurzoru Ondasun Publikoaren aurrekontu 

erregimena eta kontrola 

Laugarren xedapen 

gehigarria 

39. Araubide publiko bati atxikitako etxebizitzen 

gutxieneko estandarrak eta kopuruak.  

Azken xedapenetatik 

zazpigarrena 
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ETXEBIZITZA LEGEAK ARAUETARA EGINDAKO IGORPENAK 
SAILKATZEKO PROPOSAMENA  
 
 

 ETXEBIZITZAREN ERAKUNDE AUTONOMOA.  

 BPE-TARA SARTZEKO GEHIENEKO ETA GUTXIENEKO PREZIOAK 

 BPE-EN PREZIOAK 

 BPE-EN ETA ZB-EN ERRENTAK ETA KANONAK 

 ESKUBIDE SUBJEKTIBOA ETA HURA BETETZEKO MODUAK. 

 ETXEBIZITZAREN PLANIFIKAZIO- ETA PROGRAMAZIO-TRESNAK ETA GENERO-

IRIZPIDEAK PLANGINTZAKO FASE GUZTIETAN.  

 BPE-N ETA ZB-EN ERREGISTROA 

 LURZORU ONDARE PUBLIKOAK. 

 BPE-N SUSTAPENA 

 BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK, ARAUBIDE JURIDIKOA.  

 BPE ETA ZB-AK ESLEITZEKO PROZEDURAK 

 ZUZKIDURA-BIZITOKIAK.  

 ORDEZKO BIZITOKI ESKUBIDEA ETA ETXEBIZITZEN ERRESERBA.  

 EAEko ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOEN ERREGISTROA 

 FIDANTZAK ETA KONTRATUEN ERREGISTROA.  

 JENDERIK GABEKO ETXEBIZITZA, NAHITAEZKO ALOKAIRUA ETA ERREGISTROA. 

 ETXEBIZITZAREN FUNTZIO SOZIALA SUSTATZEA.  

 UR, GAS ETA ELEKTRIZITATE KONTSUMOEN MUGAK.  

 ETXEGABETZE ADMINISTRATIBOA.  

 IKUSKAPENA, FUNTZIOAK ETA BETEKIZUNAK. 

 HIGIEZINEN JABETZAKO AGENTEAK ETA ERREGISTROA.  

 EGOITZA MULTZOAK ETA IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK SUSTATZEA. 

 ARAUBIDE PUBLIKO BATI ATXIKITAKO ETXEBIZITZEN GUTXIENEKO ESTANDARRAK 

ETA KOPURUAK.  

 

 


