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 1. Hitzaurrea

B izkaian norberaren kontura jarduera ekonomiko bati 
ekitea erabakitzen duen atzerritarrak bi betebehar 
mota bete behar ditu. Horietako lehenengoa 

Betebehar Orokorrak dira, herritar guztiek negozio bat 
abiarazteko gauzatu behar dituztenak, alegia. Betebeharren 
multzo horretan zerga eta merkataritza betebeharrak, 
irekitzeko lizentzien eskaerak eta antzekoak sar litezke. 
Bigarren mota Betebehar Partikularrak dira. Hemengoa ez 
izateagatik edo, a contrario sensu, atzerritarra izateagatik, 
irabazizko jarduera garatzeko ezarri dira. Lan baimena 
arlo horretako funtsezko betebeharretako bat da. Izan ere, 
baimen hori izan gabe, atzerritarrei buruzko araudiak ez du 
aukera ematen atzerritarrak inolako jarduera ekonomikorik 
garatzeko, ez norberaren kontura, ez inoren kontura. 

Txosten honek aztertu nahi du zein diren azken betebehar 
horiek. Arreta norberaren konturako lan baimenaren 
azterketan jarriko du batez ere, eta, horrela, baimen hori 

lortzeko ezartzen diren lege betekizunak, hala denean 
jarraitu beharreko prozedura, eta horretatik ondorioztatzen 
diren ondorioak aztertuko dira. 

Hala ere, gaia sakon aztertu baino lehen, atal txiki bat txertatu 
da atzerritarrei aplikatu beharreko esparru juridikoaren 
osaerari buruz, ondoren zehaztuko diren eskakizunen araudi 
jatorria kokatzeko asmoz.
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 2. ATZERRITARREN BIZKAIKO 
      ESPARRU JURIDIKOA

2.1. ATZERRITARTASUN ESKUBIDEAREN 
ALDERDI OROKORRAK 

A tzerritartasun eskubidea estatuek une historiko zehatz 
batean daukaten egoera politiko, ekonomiko eta 
sozialaren araberakoa da neurri handian. Historian 

zehar Europaren ezaugarrietako bat munduko eskualde 
guztietarako migrazio fluxuen kontinente igorlea izatea 
izan da, baina XX. mendearen erdialdean etengabe gorantz 
zihoan immigrazioaren hartzaile bihurtu zen. Egoera ikusita, 
Europako herrialdeek etorkinak sartzeko baldintzak blindatu 
dituzte, horrela politika eta lege murriztaileak abiaraziz.

Dena den, herrialde bakoitzak bere tradizioa du arlo horretan, 
eta horiek askotarikoak dira: atzerritarrei eskubiderik 
ez ematea, elkarrekikotasuna, estatuko herritarrekin 
parekatzea..... Horrela, horiek guztiak oinarrizko araubideak 
dira, araudia etengabe bilakatuz legezko atzerritartasun 
sistema zehatz bat dakartenak.

Espainiako estatuan Atzerritarrei buruzko Lege Organikoak 
hainbat erreforma izan ditu, 2000an indarra hartu zuenetik. 
Azken erreforma Herritarren Segurtasuna Babesteari 
buruzko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoak 2014ko 
otsailaren 15an gertatutakoaren ondoren «bero-beroan 

egindako itzulketak» legeztatzeko asmoz egin duen aldaketa 
eztabaidatua izan da; egun horretan Ceutara igerian heldu 
ziren 23 etorkin sartu bezain laster Marokora itzuliak izan 
ziren, eta prozesu horretan 15 lagun hil ziren. Aipatutako 
Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko Legeak indarra 
hartuko omen du 2015eko uztailaren 1ean. Hala eta guztiz 
ere, Ceuta eta Melillari buruzko azken xedapenak indarra 
hartu zuen 2015eko apirilaren 1ean.

2.2. ESPAINIAKO KONSTITUZIOA

Konstituzioaren 13.1 artikuluak honako hau xedatu du: 
«Atzerritarrek Espainian zeraz gozatuko dute, hots, orain Titulu 
honek garantizatzen dituen libertate publikoaz, tratatuek 
eta legeak ezartzen dituzten eran». Legearen eta tratatuen 
aipamen hori dena delako legediak emandako atzerritarren 
eskubideen lege erabilgarritasun gisa uler liteke a priori. Baina 
Konstituzio Auzitegiak adierazi du araua ezin dela horrela 
ulertu eta, beraz, ezin dela ulertu atzerritarrek legeek zehazten 
dituzten eskubideak eta askatasunak baino ez dituztela. Hori 
oinarri hartuta, konstituzio jurisprudentzia eskubideen 
sailkapena sortzen joan da, muinean «giza duintasuna»ren 
printzipioa instalatuta. Tratu eskubidea giza duintasunaren 
printzipio horri hurbiltzen zaion neurrian, botere publikoek 
hori murrizteko edo mugatzeko gaitasun handiagoa ala 
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txikiagoa izango dute: «Badaude eskubide batzuk, giza 
duintasunari atxikita egoteagatik, espainiarrenak zein 
atzerritarrenak direnak; halaber, badaude beste eskubide 
batzuk, adibidez, Espainiako Konstituzioaren 23. artikuluan 13.2 
artikuluari lotuta aintzatesten direnak, atzerritarrenak inola ere 
ez direnak; amaitzeko, beste eskubide batzuk daude, tratatuek 
eta legeek xedatzen dutenaren arabera atzerritarrenak izango 
direnak ala ez, eta, horrenbestez, espainiarren aldean tratu 
ezberdintasuna onargarria da, horiek erabiltzen direnean» 
(Konstituzio Auzitegiaren F2, urtarrilaren 31ko 17/2013 Epaia).

Atzerritarren estatus juridikoaren azterketa horretan, 
auzitegiak uste du mugen zeharko zirkulazio askea ez dela 
ezinbesteko eskubidea giza duintasuna bermatzeko, ez 
baita pertsona guztiena, herritarrak diren aldetik daukaten 
izaera alde batera utzita. Hori dela eta, eskubide horien 
erabilera modulatzea onartzen da, baita atzerritarrak lan 
merkatuan sartzeko baimenak eskatzea ere (Konstituzio 
Auzitegiaren F2, irailaren 30eko 99/1985 Epaia).

Amaitzeko, nabarmendu behar da Konstituzioaren 149.1.2 
artikulua, bertan Estatuari aitortzen baitzaio erabateko 
eskumena «naziotasuna, immigrazioa, emigrazioa, 
atzerritartasuna eta asilo -eskubidea»ren arloan.

2.3. ATZERRITARREI BURUZKO  
LEGE ORGANIKOA

Konstituzioaren 13. artikuluaren garapena Atzerritarrek 
Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei eta Haien 
Gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege 
Organikoan agintzen da oinarrian. Alderdi oso garrantzitsuak 
arautzen ditu, adibidez, atzerritarren Espainiako sarrera, 
egonaldia eta lana. 

Atal honen hasieran zehazten den bezala, Lege Organiko hau 
hainbat alditan aldatu da, adibidez, honako hauen bidez:

 f 2000 8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 
22koa. 

 f 2003 11/2003 Lege Organikoa, irailaren 29koa. / 
14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa.

 f 2009  2/2009 Lege Organikoa, abenduaren 
11koa.

 f 2011  10/2011 Lege Organikoa, uztailaren 27koa.

 f 2012  16/2012 Legegintzako Errege Dekretua, 
apirilaren 20koa. / 2/2012 Legea, ekainaren 29koa. 
/ 17/2012 Legea, abenduaren 27koa.

 f 2013  4/2013 Lege Organikoa, ekainaren 28koa. / 
22/2013 Legea, abenduaren 23koa.

 f 2014  36/2014 Legea, abenduaren 26koa.

 f 2015  4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 
30ekoa.

2.4. ATZERRITARREI BURUZKO ARAUDIA

Abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak Gobernua gaitzen 
zuen Atzerritarrei buruzko Legearen erreforma aplikatzeko 
eta garatzeko beharrezkoak ziren xedapenak emateko. 
Hortaz, ia bi urte beranduago, apirilaren 20ko 557/2011 
Errege Dekretua onetsi zen xede horretarako. Errege dekretu 
horrek Atzerritarrei buruzko aurreko araudia, 2393/2004 
Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, indargabetu zuen.

Araudi horren artikuluek atzerritarrak eskuratu ditzakeen 
baimen guztien prozedura xedatzen du, besteak beste. 
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2.5. EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAREN AUTONOMIA
ESKUMENAK

Atzerritartasunaren arloko erabateko eskumena Estatuari 
dagokiola azaldu ondoren, galdetu behar da autonomia 
erkidegoek eginkizun motaren bat daukaten beren lurraldean 
bizi diren atzerritarren inguruan. Eskumenak banatzeko 
esparruaren arabera, balizko bi eremu bereiz litezke: babes 
soziala eta laneratzea.

Konstituzioaren 148.1 artikuluak, 20. eta 21. epigrafeetan, 
baimena ematen die Autonomia Erkidegoei laguntzaren 
eta gizarteratzearen arloan arautzeko eta betearazteko 
ahalmenak eskuratzeko. Horixe bera adierazi du Atzerritarrei 
buruzko Legearen 2.ter.2 artikuluak: «Administrazio Publikoek 
etorkinen eta gizarte hartzailearen arteko integrazioaren 
helburua gehituko dute zeharka politika eta zerbitzu publiko 
guztietan, etorkinen parte-hartze ekonomiko, sozial, 
kultural eta politikoa sustatuta, Konstituzioan, Autonomia 
Estatutuetan eta gainerako legeetan ezarri bezala, tratu 
berdintasunaren ikuspegitik». Euskal Autonomia Erkidegoko 
Autonomia Estatutuak 10.12 artikuluan Laguntza Soziala 
bere eskumentzat jotzen du, eta, horren ondorioz, Eusko 
Jaurlaritzak gizarteratzean oinarritzen diren hainbat 
Immigrazio Plan prestatu ditu. 

Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek laneratzeari edo 
atzerritartasunaren esparruan lan legediaren inguruan izan 
ditzaketen eskumenei dagokienez, horiek aurreko multzoa 
baino askoz gutxiago dira, zalantzarik gabe. Konstituzioaren 
149.1.7 artikuluak adierazi du Estatuak erabateko eskumenak 
izango dituela honetan: «Lan-legegintza; horri kalterik egin 
gabe, autonomia-erkidegoetako organoen ardura izan daiteke 
lege horiek betearaztea». Beraz, 2011tik Euskadik enplegu 
politika aktiboak eta pasiboak ditu, bere gain hartutako 
eskumenen artean. Horrela, Eusko Jaurlaritzak hiru arlotan 

lan egingo du lehentasunez: lana eta gizarte segurantza, 
gizarte ekonomia, eta plangintza eta berrikuntza. Arloaren 
eta etorkinen arteko loturari dagokionez, Atzerritarrei 
buruzko Legearen artikuluekin bat etorrita, honako hauek 
nabarmendu ditzakegu:

1. Informazio ekarpena, Nekez Betetzen diren 
Lanbideen Katalogoa prestatzeko, enpleguaren 
egoera nazionala agertzeko (Atzerritarrei buruzko 
Lege Organikoaren 38.2 artikulua).

2. Sustraitzeagatiko baimenak eman aurreko 
txostena egitea (Atzerritarrei buruzko Lege 
Organikoaren 68.3 artikulua).

3. Eskumen horien benetako erabilera Estatuarekiko 
«beharrezko koordinazioa»n gauzatu behar da, 
atzerritarrei buruzko arauak aplikatzeko orduan 
berdintasuna bermatzeko (Atzerritarrei buruzko 
Lege Organikoaren 68.2 artikulua). Koordinazio 
hori bereziki Immigrazioaren Sektore Biltzarraren 
bidez bermatuko da, horretan arloan eskumena 
daukaten Administrazio Publiko guztiek parte 
hartzen dutela (Atzerritarrei buruzko Lege 
Organikoaren 68.1 artikulua).

4. Halaber, Autonomia Erkidegoek Etorkinak 
Gizarteratzeko Foroan ere parte hartzen dute 
(Atzerritarrei buruzko Lege Organikoaren 70.1 
artikulua). 

5. Immigrazioaren politikan esku hartzen duten 
Estatuko organoek eta erakundeek lan baimenak 
kudeatzeko behar den informazio osoa eman 
behar diete Autonomia Erkidegoei (Atzerritarrei 
buruzko Lege Organikoaren bosgarren xedapen 
gehigarria). 
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2.6. TOKI ERAKUNDEEN ESKUMENAK

Toki erakundeek immigrazioari buruzko gaietan daukaten 
eginkizunak nolabaiteko antza dauka Autonomia Erkidegoei 
buruzko atalean adierazitakoarekin, gai horretan zuzeneko 
eskumenik ez izan arren, beren gain dituzten eskumenen 
artean udalerrietako edo probintzia lurraldeetako biztanleen 
–hemengoak zein atzerritarrak– gaineko zuzeneko ekintza 
baitago. Planteamendu horrekin bat etorrita, Atzerritarrei 
buruzko Legearen 2.bis.1 artikuluak honako hau ebatzi du: 
«Konstituzioaren 149.1.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, 
Gobernuari dagokio immigrazio politika zehaztu, planifikatu, 
arautu eta garatzea, Autonomia Erkidegoek eta Toki 
Erakundeek beren gain har ditzaketen eskumenei kalterik 
egin gabe».

Atzerritarrei buruzko Legeak toki erakundeak Immigrazioaren 
Sektore Biltzarrean eta Etorkinak Gizarteratzeko Foroan 
agertzea baimendu du (Atzerritarrei buruzko Lege 
Organikoaren 68.1 eta 70.1 artikuluak). Era berean, toki 
erakundeek eskumenak dituzte sustraitzeagatiko baimena 
eman aurreko txostenaren gainean  (Atzerritarrei buruzko 
Lege Organikoaren 68.3 artikulua). 

Amaitzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legean agindutako arauei eta toki erakundeek 
gizarte zerbitzuak emateko eta gizarteratzea sustatzeko eta 
birgizarteratzeko dituzten eskumen orokorrei kalterik egin 
gabe, toki erakundeek udalerrian ohiko bizilekua daukaten 
atzerritarrei buruzko informazioa udal erroldan gehitu 
eta eguneratu beharko dute (Atzerritarrei buruzko Lege 
Organikoaren 6.3 artikulua).

2.7. EUROPAKO ERKIDEGOKO 
ZUZENBIDEA

Immigrazioari buruzko politika eta arauei dagokienez, 
eskumenak Estatuen esku egon ohi dira beren-beregi, 
atzerritarren «inbasioen» aurrean subiranotasun nazionalaren 
isla gisa. Hala ere, Europako Erkidegoaren hasieratik behin 
eta berriz adierazi da komenigarria zela estatu kideei arlo 
horren gainean Erkidegoko politika eta legedia ematea. 
Amsterdamgo 1999ko Tratatuaren bidez immigrazioari 
eta asiloari buruzko eskumenak Erkidegoaren esku geratu 
ziren, eta, horrela, migrazio kontuei buruzko araudietan eta 
zuzentarauetan oinarritutako legedi aldia abiarazi zen.

Horrekin guztiarekin, Erkidegoko politika zirkulazio askearen 
funtsean oinarritu da, Europako Erkidegoko langileen 
lanaren eta enpleguaren arloari lotuta. Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 45. artikuluan 
aintzatetsi eta hainbat zuzentarau eta araudik arautu 
ondoren, zirkulazio askea langileen oinarrizko eskubide 
sozialen (1989ko Gutunaren 1.-3. artikuluak) eta herritarren 
oinarrizko eskubideen (2000ko Gutunaren 45. artikulua) zati 
da. 

Europako Erkidegoko pertsonen eta horien senideen 
Espainiako sarrera, egonaldi eta bizilekuari buruzko oinarrizko 
araudia Europar Batasuneko estatu kideetako eta Europako 
Espazio Ekonomikoari buruzko Ituna sinatu duten beste 
estatu batzuetako herritarren Espainiako sarrera, zirkulazio 
aske eta bizi izateari buruzko otsailaren 16ko 240/2007 Errege 
Dekretuan ezarri da.

Hirugarren herrialdeetako edo Europako Erkidegotik 
kanpoko herrialdeetako herritarrei dagokienez, Europar 
Batasunak migrazio fluxuen kudeaketa egokia proposatu du, 
hirugarren herrialdeetakoak izan arren estatu kideetan legez 
bizi diren herritarren berdintasunezko tratua bermatzeko, 
legez kontrako immigrazioaren aurka borrokatzeko neurriak 
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hobetzeko eta eremu guztietan hirugarren herrialdeekiko 
kooperazioa sustatzeko.

2.8. ALDE BIKO TRATATUAK

Espainiako Konstituzioaren 13. artikuluari eta, zehatz-
mehatz, haren lehenengo xedapenari berriro helduta, 
horrek ezarritakoa tratatuek eta legeak ezartzen dutenaren 
araberakoa dela ezarri zuen. Beraz, alde biko tratatuek 
agertoki juridiko bereziak esleitu ahalko dituzte, zenbait 
herrialderekin eta horietako herritarrekin edo nazioarteko 
erakundeekin hartzen diren erabakien arabera. Erabaki 
horiek garrantzitsuak izan daitezke babes sozialaren eta 
osasun laguntzaren arloan, Atzerritarrei buruzko Araudiaren 7. 
xedapen gehigarriak aurreikusi bezala, horietatik ondoriozta 
daitezkeen elkarrekikotasun ondorioak direla eta.

2.9. ALDE ANITZEKO TRATATUAK

Giza eskubideen, atzerritartasunaren eta emigrazioaren 
arloko nazioarteko araudiaren garapenak hemengoei 
zein atzerritarrei berdin aplikatu beharreko herritarren 
eskubideen estandar komuna osatzea ekarri du, eta 
horretan lan nabarmena egin dute Nazio Batuek eta LANEk, 
baita Europako Kontseiluak eta Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiak ere Europako mailan.

 estuinguru horretan nazioarteko garrantzia daukaten zenbait 
tratatu nabarmendu behar dira:

1. LANEren 1925eko 19 zenbakiko hitzarmena, lan 
istripuen ondoriozko kalte-ordainei dagokienez 
espainiarren eta atzerritarren arteko tratu 
berdintasunari buruzkoa (1928ko maiatzaren 
24ko berrespena; 1949ko 97 zenbakia, langile 

migratzaileei buruzkoa).

2. Europako Kontseiluaren Hitzarmena, 1977ko 
azaroaren 24koa, Langile Migratzailearen 
Estatutu Juridikoari buruzkoa (1980ko apirilaren 
29ko berrespena).

3. NBEren Nazioarteko Biltzarra, 1990eko 
abenduaren 18koa, langile migratzaile guztien 
eta horien familien eskubideen babesari 
buruzkoa.

4. NBEren protokoloak, 2000ko azaroaren 15ekoak, 
migratzaileen legez kontrako trafikoaren 
aurka borrokatzeko eta gizakien salerosketa 
prebenitu, zigortu eta zehatzeko (2002ko 
otsailaren 21eko berrespenak).
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 3. Europako erkidegotik 
      kanpoko atzerritarrak

3.1. DEFINIZIOA

A tzerritarrei buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege 
Organikoaren 1.1 artikuluaren arabera, «Lege hau 
aplikatzeko ondorioetarako, atzerritartzat jotzen dira 

Espainiako nazionalitatea ez dutenak». Beraz, atzerritarra da, 
bertakoa izan gabe, herrialde batean bizi den pertsona. 
Ikuskera hori irizpide negatibo batetik abiatzen da, 
doktrina oinarri hartuta; eta, irizpide horren arabera, alderdi 
baztertzaile horrek atzerritarren eta hemengo herritarren 
arteko bereizketari eusten dio. 

Hala ere, «hemengoak ez diren» guztiek ez dute trataera 
berdina hartzen. Honela dio Atzerritarrei buruzko Legearen 
1.3 artikuluak: «Europar Batasuneko estatu kideetako 
nazionalak eta Europako Erkidegoko araubidea aplikatzen 
zaienak araubide horretako arauek zuzenduko dituzte, Lege 
hau aldeko alderdietan aplikatuko zaiela». Argudia daiteke 
Europako Erkidegoko zuzenbideak hirugarren herrialdeetako 
etorkinen bereizketa areagotu duela neurri handiagoan, 
egoera juridiko propio eta autonomoa sortuta Europako 
Erkidegoko herritarrentzat. Beraz, atzerritarren kontzeptu 
berria dago: Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarra. 
Hori dela eta, hemengoaren eta atzerritarraren arteko ohiko 
bereizketak orain hirukotea osatu du: hemengoa, europarra 
eta besteak.

3.2. BIZILEKUA 

3.2.1. Definizioa

Egoiliarrak dira Espainian dauden eta bizi izateko baimen 
baten titularrak diren atzerritarrak. 

 Baimen hori bi motatakoa izan daiteke: aldi baterako 
bizilekua eta luzaroko bizilekua.

3.2.2. Bizileku motak

3.2.2.1. Aldi baterako bizilekua 

Aldi baterako bizilekuaren bidez, Espainian 90 egunetik gora 
eta bost urtetik beherako aldian bizi izateko baimena ematen 
da. Lan baimenik ez dakarren bizileku baimena eska daiteke. 
Horretarako, atzerritarrak berarentzat eta, hala denean, bere 
senideentzat nahiko baliabide izan beharko ditu. 

Atzerritar baten aldi baterako bizilekua baimentzeko, 
beharrezkoa izango da Espainian edo aurretik bizi izan 
den herrialdeetan zigor aurrekaririk ez izatea Espainiako 
ordenamenduan dauden delituengatik.

Bost urtetik beherako baimenak berritu ahalko dira, horiek 
ematea arrazoitu zuten zirkunstantziak kontuan hartuta.
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3.2.2.2. Luzaroko bizilekua

Luzaroko bizilekua izateko eskubidea izango dute Espainian 
ondoz ondoko bost urtez aldi baterako bizilekua izan 
dutenek. 

Luzaroko bizilekuaren bidez, Espainian etengabe bizi 
izan eta lan egitea baimentzen da, espainiarrek dituzten 
baldintza berdinekin. 

Europar Batasuneko beste estatu kide batean luzaroko 
egoiliarrak diren atzerritarrek luzaroko bizileku baimena 
Espainian berez eskatu eta eskuratu ahalko dute, norberaren 
kontura edo inoren kontura jarduera garatuko badute edo 
beste xede batzuetarako. Dena den, Europar Batasuneko 
beste estatu kide batean luzaroko egoiliarrak diren 
atzerritarrek hasierako estatu kidean eskuratutako luzaroko 
egoiliarraren estatutuari eutsi nahi badiote, Espainian aldi 
baterako bizileku baimena eskatu eta eskuratu ahalko dute.

3.3. NORBERAREN KONTURA  
JARDUERA BATI EKITEA

 
3.3.1. Bizileku eta lan baimena

Norberaren kontura irabazizko jarduera bati ekin nahi 
dion atzerritarrak, bizileku baimenarekin batera, lan 
baimena izan beharko du. Horrela adierazi du beren-beregi 
Atzerritarrei buruzko Legearen 36.1 artikuluak: «Hamasei 
urtetik gorako atzerritarrek bizi izan eta lan egiteko aurreko 
administrazio baimena beharko dute, edozein irabazi, lan edo 
lanbide jarduera gauzatzeko». 

Baimen horren eraginkortasuna langileak Gizarte 
Segurantzan alta hartzearen eta, hala denean, bidezko 
tituluaren homologazioa izatearen baldintzapean egongo da, 
titulazio berezia eskatzen duen lanbidea gauzatzen denean.

3.3.1.1. Bizileku eta lan baimena eskuratzeko moduak

Atzerritarra hiru egoeratan egon daiteke, bizileku eta lan 
baimena eskatzeko orduan: 

a. Jatorrizko herrialdean bizi daiteke.

b. Bizileku baimena izanda Espainiako lurraldean 
egon daiteke. Horrenbestez, haren egoera 
alda daiteke ondoren, bizileku eta lan baimena 
eskuratuta. 

c. Eta, amaitzeko, Espainiako lurraldean inolako 
baimenik gabe, hau da, modu irregularrean egon 
daiteke.

Jatorrizko herrialdean dauden pertsonek, alde batetik, 
aldi baterako bizileku baimena eta araubide orokorreko lan 
baimena eskatu ahalko dituzte, edo, bestela, beste aukera bat 
izango litzateke ikasle bisa edo norberaren konturako bisa 
eskatzea zuzenean.

Bizileku baimena izanda Espainiako lurraldean aldez 
aurretik dauden atzerritarrek baimenaren aldaketa eskatu, 
eta bizileku eta lan baimena eskuratu ahalko dute. 

Espainiako lurraldean baimenik gabe dauden atzerritarrek 
sustraitzeko ohiz kanpoko zirkunstantziengatik –
adibidez, sustraitze soziala, familia sustraitzea edo lan 
sustraitzea– edo araudian ezarritako antzeko ohiz kanpoko 
zirkunstantziengatik baino ezin izango dute eskatu bizileku 
eta lan baimena. 

 Horrela, bizileku eta lan baimena eskuratu eta gero, hori 
ondoren berritu beharko da: atzerritarraren aldi baterako 
bizilekuak abiaraziko du prozesu hori, eta gero luzaroko 
bizilekua emanez behin betiko bihurtuko da. Oro har, 
lehenengo berritzea urtebetera egingo da, eta horrek bi 
urtean behin berritzea ahalbidetuko du ondoz ondoko bi 
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alditan. 5 urteko ohiko bizilekua izan eta luzaroko bizilekua 
eskuratu ondoren, hori 5 urtean behin berritu ahalko da.

3.3.1.2. Norberaren kontura lan egitea ahalbidetzen 
duten lan baimenak

Administrazio organo eskudunaren aurrean bizileku eta lan 
baimena eskatzeko orduan, ezinbestekoa da jakitea zein 
baimen mota den egokia norberaren jarduera ekonomikoa 
garatzeko, baimen guztiek ez baitute horretarako aukerarik 
ematen.

Jarraian, balizko formulak daude:

 f Norberaren konturako bizileku eta lan baimena.

 f Inoren konturako aldi baterako bizileku eta lan 
baimena: ondoren aldatuz edo bateratuz.

 f Ohiz kanpoko zirkunstantziengatiko bizileku eta 
lan baimena: sustraitze soziala.

 f Berriz elkartutako senideen bizileku eta lan 
baimena, berriz elkartzen dituenaren baimena 
alde batera utzita.

 f Luzaroko baimenak.

 f Baimen bereziak.

3.3.2. Norberaren konturako bizileku eta 
lan baimena

3.3.2.1. Hasierako baimena: definizioa, iraupena  
eta eremua

a. Definizioa 
Baimen horrek atzerritarrari norberaren kontura 
irabazizko jarduera bat egitea ahalbidetzen 
dio. Hala ere, administrazio baimen horrek ez 
du atzerritarra salbuesten indarreko legediak 
hemengoei proiektaturiko jarduera irekitzeko 

eta funtzionatzeko eskatzen dizkien betekizun 
guztiak eta inbertsio nahikoa izateari eta 
balizko enplegu sorrerari buruzkoak betetzetik, 
Atzerritarrei buruzko Legearen 37.1 artikuluaren 
arabera. 
Eskaera hori norberaren kontura jarduera 
ekonomiko bati ekin nahi dioten 18 urtetik 
gorako atzerritarrentzat da.

b. Iraupena
Atzerritarrei buruzko Araudiaren 103. artikuluaren 
babesean, norberaren konturako aldi baterako 
bizileku eta lan baimena oro har ematen da 
laurogeita hamar egunetik eta bost urtetik 
beherako aldirako. Denbora espazio hori 
atzerritarraren egoeraren bidezko berrikuspenen 
araberakoa da, baimena aldizka berritzea dela 
eta. Alde horretatik, hiru fase bereizi dira: 
hasierako baimena, lehenengo berritzea eta, 
azkenik, bigarren berritzea.

c. Eremua
Norberaren konturako hasierako aldi baterako 
bizileku eta lan baimenak urtebeteko iraupena 
izango du, eta autonomia eremu geografiko 
batera eta jarduera sektore batera mugatuko 
da. 

3.3.2.2. Baldintzak: bizilekuaren eta lanaren arloan

 � Bizilekuaren arloan

a. Langilea ez egotea Espainiako lurraldean modu 
irregularrean.

b. Langileak ez izatea zigor aurrekaririk 
Espainian zein azken bost urteetan bizi izan 
den herrialdeetan Espainiako ordenamenduan 
dauden delituengatik.
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c. Langilea ez izatea baztertzeko modukoa 
Espainiarekin arlo horretako hitzarmena sinatu 
duten herrialdeetako lurralde espazioan.

d.  Atzerritarrak Espainiara ez itzultzeko hartutako 
konpromisoaren epea igaro izana; atzerritarrak 
konpromiso hori bere gain hartu zuen, jatorriko 
herrialdera borondatez itzultzearen esparruan.

e. Aldi baterako bizileku baimena bideratzeko tasa 
ordaindu izana.

 � Lanaren arloan

a. Indarreko legediak hemengoei proiektaturiko 
jarduera irekitzeko eta funtzionatzeko eskatzen 
dizkien betekizun guztiak betetzea: bidezko 
lizentziak eskatu, alta hartu autonomoen 
araubidean, sozietate gisa eratu, eta abar.

b. Legez eskatzen den prestakuntza profesionala 
edo lanbide jardueran egiaztatutako 
esperientzia nahikoa izatea, baita, hala denean, 
elkargoko kidea izatea, hori eskatzen bazaio.

c. Proiektua ezartzeko aurreikusitako inbertsioa 
nahikoa dela egiaztatzea eta, hala denean, 
enpleguaren sorreran izango duen eragina: 
banku saldoak eta nominak dituzten lan 
kontratuak frogatu; erakunde profesionalei 
proiektuaren bideragarritasuna, UPTAren eta 
ATAren txostenak eskatu; eta abar.

d. Atzerritarrak baliabide ekonomiko nahiko izatea 
mantenurako eta ostaturako. Egiaztatutako 
baliabideak norberaren konturako jarduera 
gauzatzetik ondorioztatzen badira, haien 
balorazioa jarduerari eusteko behar direnak 
kendu ondoren egingo da. Egiztatu beharreko 
zenbatekoak familia berriz elkartzeko aldi 
baterako bizileku baimenaren eskabideei 

dagokienez ezarritakoak izango dira, 
interesdunak bere ardurapean dituen pertsonen 
arabera.

e. Norberaren konturako lan baimenari buruzko 
tasa ordaindu izana.

3.3.2.3. Prozedura

 �  1 - Eskaera eta prozeduraren hasiera

Espainian norberaren kontura lan egin nahi duen atzerritarrak 
norberaren konturako aldi baterako bizileku eta lan 
baimenen eskaera aurkeztu beharko du zuzenean haren 
bizilekuari dagokion Espainiako kontsul bulegoaren 
aurrean. Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu 
beharko dira:

a. Eskatzailearen indarreko pasaporte osoaren edo 
bidaia agiriaren kopia.

b. Proiektaturiko jarduera instalatu, ireki edo 
funtzionatzeko edo lanbidea gauzatzeko 
eskatzen diren baimenen edo lizentzien 
zerrenda, horiek lortzeko izapideak zein 
egoeratan dauden adierazten duena, hala 
denean, erakundeen aurreko eskaeren ziurtagiriak 
barne: irekiera lizentziak, jarduera lizentziak eta 
abar.

c. Lanbidea gauzatzeko legez eskatzen 
den gaikuntza eta, hala denean, lanbide 
prestakuntza egiaztatzen dituen 
dokumentazioa.

d. Establezimenduaren edo egin beharreko 
jardueraren proiektua, aurreikusitako inbertsioa, 
espero den errentagarritasuna eta, hala denean, 
sortuko omen diren lanpostuak adierazita, 
baita proiektua ezartzeko behar den inbertsio 
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ekonomikoa edo finantza erakundeek eta beste 
batzuek laguntza nahikoa emateko konpromisoa 
daukala egiaztatzen duen dokumentazioa ere: 
Erakundeek, adibidez, Profesionalen eta Langile 
Autonomoen Batasuna (UPTA), emandako 
balorazio txostenaren bidez frogatu daitezke. 

Dokumentuekin batera eskabidea aurkeztu eta gero, 
Ordezkaritza Diplomatikoak edo Kontsul Bulegoak eskabidea 
erregistratu, eta interesdunari prozedura abiarazteko 
komunikazioa emango dio, prozedura bideratzeko tasak 
ordaindu direla egiaztatu eta gero.

Eskatu beharreko dokumentu guztiak aurkeztu ezean, 
Ordezkaritza Diplomatikoak edo Kontsul Bulegoak 
interesdunari eskatu eta beren-beregi adieraziko dio, 
horiek hamar eguneko epean aurkeztu edo prozedura 
tramitatzeko tasak ordaindu ezean, eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela eta espedientea artxibatuko dela.

 � 2- Ebazpena eta jakinarazpena

Estatuko Administrazio Orokorreko organo eskudunak 
baimena ematea edo ukatzea ebatziko du. Ondorio 
horietarako, Poliziaren eta Guardia Zibilaren Zuzendaritza 
Nagusiko segurtasunaren eta ordena publikoaren arloetako 
zerbitzu eskudunen txostena ofizioz eskuratuko du, baita 
Zigortuen Erregistro Nagusiarena ere. Txosten horiek zazpi 
eguneko epean egin beharko dira.

Ordezkaritza Diplomatikoak edo Kontsul Bulegoak 
norberaren konturako aldi baterako bizileku eta lan 
baimenaren eskaerari buruzko ebazpena jakinaraziko dio 
interesdunari.

3.2.2.4. Berritzea

 � 1 - Baldintzak

a. Berritzen den baimena arestian ekarri zuen 
jarduerak jarraitzen duela egiaztatzen 
denean, zerga betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak betetzen direla ofizioz 
egiaztatu ondoren.

b. Ezkontideak langilea berriz biltzeko eskakizun 
ekonomikoak betetzen dituenean. Halaber, 
berritu egingo da, atzerritarrarekin ezkontzaren 
antzeko afektibitate harremana daukan pertsonak 
betekizuna betetzen duenean, familia berriz 
biltzearen arloan ezarri bezala.

c. Arloari buruzko araudiaren arabera, kudeaketa 
organo eskudunak langile autonomoa den 
atzerritarrari jarduera uzteagatiko babesa 
aitortu dionean.

 � 2 - Berritzeko prozedura

Norberaren konturako bizileku eta lan baimena berritu nahi 
duen atzerritarrak bere eskabidea bidali beharko dio horiek 
tramitatzeko eskumena duen organoari, baimenaren 
indarraldia amaitu aurreko hirurogei egun naturaleko 
epean. Eskabidea epe horretan aurkezteak aurreko 
baimenaren baliozkotasuna luzatzen du, prozedura ebatzi 
arte. 

Halaber, luzatu egingo da prozedura ebatzi arte, eskabidea 
aurkezten bada aurreko baimenaren indarraldia amaitu eta 
ondoko laurogeita hamar egun naturaleko epean, egindako 
arau-hausteagatiko zehapen prozedura abiarazteari kalterik 
egin gabe.

Eredu ofizialean egindako eskabidearekin batera, hasierako 
emakidarako eskatzen diren betekizunak oraindik betetzen 

DELI_Guia_Extranj_Eus_v04.indd   16 18/11/2015   17:31:44



        u 17 or. 

direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko 
da. Nolanahi ere, eskabidearekin batera autonomia agintari 
eskudunek egindako txostena aurkeztuko da, derrigorrezko 
eskolatze adina daukaten eta haren ardurapean dauden 
adingabeak eskolatuta daudela egiaztatzen duena.

3.3.2.5.  Norberaren konturako bizileku eta lan 
baimena bideratzeko tasak ordaintzetik 
salbuestea

Ez dute lan egiteko baimenak emateagatiko tasarik ordaindu 
beharko iberoamerikarrek, filipinarrek, andorratarrek, 
ekuatoreginearrek, sefardiek, jatorrizko espainiarren seme-
alabek eta bilobek eta Espainian jaio diren atzerritarrek, 
norberaren kontura irabazi, lan edo lanbide jarduera bat 
gauzatu nahi dutenean.

3.3.2.6. Zehapenak

Atzerritarrei buruzko Araudiaren 52. artikuluak norberaren 
kontura lan egiteko administrazio baimenik eskatu gabe 
Espainian lan egitea administrazio arloko arau-hauste 
arintzat jo du, atzerritarrak aldi baterako bizileku baimena 
bakarrik daukanean.

3.3.3 Inoren konturako aldi baterako bizileku 
baimena

3.3.3.1. Alderdi orokorrak

Inoren konturako hasierako aldi baterako bizileku eta lan 
baimenak Espainian bizi izan eta inoren kontura lan egitea 
ahalbidetuko die Espainiatik kanpo bizi diren atzerritarrei, 
baldin eta dagokion bisa eskuratu badute eta Gizarte 
Segurantzari dagokion araubidean alta hartu badute hiru 
hilabeteko epean, Espainian legez sartzen direnetik.

3.3.3.2. Betekizunak

 � Bizilekuaren arloan

a. Espainiako lurraldean modu irregularrean ez 
egotea.

b. Ez izatea zigor aurrekaririk Espainian zein 
azken bost urteetan bizi izan diren herrialdeetan 
Espainiako ordenamenduan dauden 
delituengatik.

c. Ez izatea baztertzeko modukoak Espainiarekin 
arlo horretako hitzarmena sinatu duten 
herrialdeetako lurralde espazioan.

d. Atzerritarrak Espainiara ez itzultzeko hartutako 
konpromisoaren epea igaro izana; atzerritarrak 
konpromiso hori bere gain hartu zuen, jatorriko 
herrialdera borondatez itzultzearen esparruan.

e. Aldi baterako bizileku baimena bideratzeko tasa 
ordaindu izana.

 � Lanaren arloan

a. Enpleguaren egoera nazionalak ahalbidetzea 
atzerriko langilea kontratatzea, Atzerritarrei 
buruzko Araudian ezarri bezala.

b. Enplegatzaileak langileak eta berak sinatutako 
lan kontratua aurkeztea eta langileari 
etengabeko jarduera bermatzea inoren 
konturako hasierako aldi baterako bizileku eta lan 
baimenaren indarraldian. Kontratuaren hasiera 
eguna inoren konturako aldi baterako bizileku 
eta lan baimenaren eraginkortasun unearen 
araberakoa izango da.

c. Lan kontratuan ezarritako baldintzak bat 
etortzea indarreko araudiak eta aplikatu 
beharreko hitzarmen kolektiboak jarduera, 
lanbide kategoria eta herri berdinetarako 
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ezarritakoekin. Kontratazioa lanaldi 
partzialekoa bada, ordainsariak lanaldi osorako 
urteko lanbide arteko gutxieneko soldata edo 
handiagoa izan beharko du.

d. Enplegatzaile eskatzaileak inskripzioa gauzatu 
izana Gizarte Segurantzaren sisteman dagokion 
araubidean, eta zerga betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean izatea.

e. Enplegatzaileak baliabide ekonomiko, material 
edo pertsonalak izatea, enpresa proiekturako 
eta kontratuan langilearen aurrean bere 
gain hartu dituen betebeharrei aurre egiteko 
nahikoak direnak: PFEZko aitorpenak, BEZa, 
sartzeari buruzko ziurtagiriak eta abar.

f. Langileak lanbidea gauzatzeko legez eskatzen 
den gaikuntza eta, hala denean, lanbide 
prestakuntza izatea.

g. Inoren konturako lan baimenari buruzko tasa 
ordaindu izana.

3.3.3.3.  Inoren konturako baimen baten bidez 
norberaren konturako jarduera bat 
garatzeko baldintzak

 � Espainiako atzerritarren egoerak aldatzea

Hasierako bizileku eta lan baimenen indarraldian, eskaera 
justifikatzen duen norberaren konturako lan harremana 
edo jarduera abiaraziko den lekuaren arabera eskuduna den 
organoak haren norainokoa aldatu ahalko du, lanbideari, 
jarduera sektoreari eta/edo lurralde eremuari dagokionez, 
titularrak eskatuta.

Hasierako baimenean edo ondoren eskaera eginda. 
Norberaren konturako eta inoren konturako bizileku eta 
lan baimenak inoren konturako eta norberaren konturako 

bizileku eta lan baimen bihurtu ahalko dira, hurrenez 
hurren, interesdunak eskatuta, berritzea eskatu behar den 
unean berritzen bazaio eta honako baldintza hauek betetzen 
baditu:

a. Inoren kontutik norberaren kontura 
aldatzekotan, horiek baimendu egingo dira, 105. 
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira 
eta baimenaren indarraldian ohiko lan jarduera 
berritzeari dagokion aldirako egiten dela 
egiaztatzen bada.

b. Norberaren kontutik inoren kontura 
aldatzekotan, horiek baimendu egingo dira, 
langilearen lan jarduera berria justifikatzen 
duen lan kontratua sinatu bada, baldin eta 
aurreko lanbide jardueraren zerga betebeharrak 
eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla 
egiaztatzen bada.

Salbuespen gisa, hasierako aldi baterako bizileku eta lan 
baimena aldatzea onartu ahalko du, hori berritzeko unea izan 
gabe, bat-batean gertatu diren zirkunstantziengatik bere 
biziraupena bermatzeko betebeharra egiaztatzen duen 
atzerritarrak, adibidez, bere borondatearekin zerikusirik ez 
daukaten arrazoiengatik norberaren konturako jarduera utzi 
bada edo inoren konturako lan harremana eten bada.

Norberaren konturako eta inoren konturako bizileku eta lan 
baimenak bihur daitezke.

 f Aldi baterako ez irabazizko bizileku baimen.

 f Aldi baterako bizileku baimen, lan baimena izan 
ezean.

 f Aldi baterako bizileku eta lan baimen, 
ikerketarako.

 f Goi-mailako prestakuntza duten langileen aldi 
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baterako bizileku eta lan baimen.

Amaitzeko, baimen berriak ez du luzatuko aldatu den 
baimenaren indarraldia. Titular duten baimena berritzeko 
unean eskatutako aldaketak badira, haien indarraldia 
berritzeari dagokiona izango da.

 � Inoren konturako bizileku eta lan egoera eta 
norberaren konturako bizileku eta lan egoera 
bateratzea

Norberaren konturako eta inoren konturako irabazizko 
jarduerak aldi berean egin nahi dituzten atzerritarrek 
bidezko lan baimenak eskuratu beharko dituzte, horietako 
bakoitza eskuratzeko ezarritako betekizun orokorren arabera, 
irabazizko bi jarduerak haien xedeari, ezaugarriei, iraupenari 
eta lanaldiari dagokienez gauzatzea bateragarria dela 
egiaztatu eta gero.

Lan eta lanbide jarduerak gauzatzea bateragarritzat jotzen 
duen administrazio baimenak atzerritarra titular duen lan 
baimenaren indarraldiaren iraupen berdina izango du, 
iraupen laburragoa daukan kontratu edo jarduera bat oinarri 
hartuta eman ezean.

Hainbat Autonomia Erkidegotan aldi berean jarduera 
sektore berari lotutako norberaren konturako jarduerak 
garatu nahi dituzten atzerritarrek norberaren konturako lan 
baimenak eskuratu beharko dituzte, horiek eskuratzeko 
jarduerari buruz oro har eskatzen diren betekizunen arabera.

3.3.4. Sustraitzeagatiko aldi baterako  
  bizileku baimena

3.3.4.1. Alderdi orokorrak

Sustraitze kasuak hausnartzen dira atzerritarra Espainian 
modu irregularrean, hau da, egonaldi edo bizileku baimenik 

gabe dagoenean. Atzerritarrei buruzko Araudiak hiru 
sustraitze mota arautzen ditu 124. artikuluan: lan sustraitzea, 
sustraitze soziala eta familia sustraitzea. Bai lan sustraitzeak 
bai familia sustraitzeak oso berariazkoak diren egoerak 
barne hartzen dituzte. Horren ondorioz, sustraitze sozialak 
protagonismoa hartzen du, eta gaur egun Espainian modu 
irregularrean bizi diren pertsonen eskaera gehienek horri 
heltzen diote.

3.3.4.2. Sustraitze motak

a. Lan sustraitzea
Baimena eskuratu ahalko dute Espainian bi 
urteko gutxieneko aldian etengabe egon direla 
egiaztatzen duten atzerritarrek, baldin eta zigor 
aurrekaririk ez badaukate Espainian eta haien 
jatorrizko herrialdean edo azken bost urteetan 
bizi izan diren herrialdean edo herrialdeetan 
eta sei hilabeteko edo hortik gorako iraupena 
daukaten lan harremanak frogatzen badituzte.

b. Sustraitze soziala
Baimena eskuratu ahalko dute Espainian hiru 
urteko gutxieneko aldian etengabe egon direla 
egiaztatzen duten atzerritarrek.

c. Familia sustraitzea
Sustraitze mota hori ematen da Espainiako 
nazionalitatea daukan adingabe baten aita 
edo ama denean eskatzailea, baldin eta guraso 
eskatzaileak adingabea haren ardurapean 
badauka eta horrekin bizi bada edo horren 
gaineko gurasoen eta seme-alaben arteko 
betebeharrak egunean baditu. Edo jatorrian 
espainiarrak ziren aiten edo amen seme-alabak 
direnean.
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3.3.4.3. Sustraitze soziala eskatzeko baldintzak

Ez izatea zigor aurrekaririk Espainian eta haien jatorrizko 
herrialdean edo azken bost urteetan bizi izan den 
herrialdean edo herrialdeetan.

Langileak eta enpresaburuak urtebeteko edo hortik gorako 
lan kontratua sinatzea, eskaera egiten den unean. 

Egoiliarrak diren beste atzerritar batzuekin familia loturak 
izatea edo sustraitze txostena aurkeztea, haren gizarteratzea 
egiaztatzen duena eta ohiko bizilekua dagoen lurraldeko 
Autonomia Erkidegoak egin duena.

3.3.4.4.  Norberaren konturako jarduera bat 
gauzatzeko ondorio garrantzitsuak

Atzerritarrei buruzko Araudiaren 129.2 artikuluak azaldu du 
atzerritarrak eskatu ahalko duela zuzenean dagokion lan 
baimena hori bideratzeko eskuduna den organoaren aurrean 
eta eskabide hori ohiz kanpoko zirkunstantziengatiko bizileku 
baimenerako eskabidearekin batera edo haren indarraldian 
eskatu ahalko dela. Hori dela eta, hori emateko derrigorrezkoa 
izango da inoren konturako aldi baterako bizileku eta lan 
baimenari buruz aurretik zehaztutako baldintzak betetzea.

3.3.5. Berriz elkartutako senideen bizileku eta 
lan baimena, berriz elkartzen dituenaren 
baimena alde batera utzita

Berriz elkartutako ezkontideak edo bikotekideak bizileku 
eta lan baimen independentea eskuratu ahalko du, honako 
betekizunetako baten bat betetzen badu eta zorrik ez badauka 
Zerga Administrazioarekin edo Gizarte Segurantzarekin.

Horretarako, kasu honetan ere inoren konturako aldi 
baterako bizileku eta lan baimena emateari begira eska 
daitezkeen betekizunak bete beharko ditu.

3.3.6. Luzaroko baimena

Aurretik adierazi den bezala, luzaroko bizilekuaren bidez, 
Espainian etengabe bizi izan eta lan egitea baimentzen 
da, espainiarrek dituzten baldintza berdinekin. Beraz, ez 
da eskatuko aparteko baimenik edo gaitasun-emailerik. 
Horregatik guztiagatik, atzerritarrak luzaroko baimena 
eskuratu eta gero, hori baimenduta egongo da dena delako 
enpresa jarduera gauzatzeko.

3.4. NORBERAREN KONTURAKO 
JARDUERA BEREZIA GAUZATZEA 
AHALBIDETZEN DUTEN BAIMENAK

3.4.1. Jardueraren araberako izaera berezia 

3.4.1.1. Ikasketa, ikerketa, prestakuntza, lanetik 
kanpoko praktika edo boluntariotza 
zerbitzuen ondoriozko egonaldi baimena 

Atzerritarrei buruzko Araudiaren 47. artikulua oinarri hartuta, 
norberaren konturako jarduerak egiteko baimena eskuratu 
ahalko dute ikasketa, ikerketa, prestakuntza, lanetik kanpoko 
praktika edo boluntariotza zerbitzuen ondoriozko egonaldi 
baimen baten titularrak diren atzerritarrek, baldin eta 
norberaren konturako baimenari buruzko atalean ezarritako 
betekizunak betetzen badituzte. Artikuluak betekizun 
horietarako bi salbuespen ezartzen ditu. Honako hauek dira:

 f Langileak Espainian zein azken bost urteetan 
bizi izan den herrialdeetan Espainiako 
ordenamenduan dauden delituengatik zigor 
aurrekaririk ez duela justifikatu beharra.

 f Norberaren konturako lan baimenari buruzko tasa 
ordaindu beharra.
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Jarduera horiek bateragarriak izan beharko dute egonaldi 
baimena ematean nagusiki kontuan hartu ziren jarduerak 
egitearekin. Testuinguru horretan, lortutako diru-sarrerak ezin 
izango dira jo mantenurako edo egonaldirako beharrezko 
baliabidetzat, eta ez dira kontuan hartuko egonaldia 
luzatzeko prozeduraren esparruan.

Amaitzeko, lan egiteko baimenaren indarraldia bat etorriko 
da norberaren konturako jarduerarako proiektatutakoarekin. 
Dena den, indarraldi hori ezin izango da inoiz izan egonaldi 
baimenaren iraupena baino luzeagoa.  Horrenbestez, 
egonaldi baimenaren indarraldiaren galerak lan egiteko 
baimena iraungitzea ekarriko du.

3.4.1.2. Mugaz bestaldeko langileak

Atzerritarrei buruzko Araudiaren 182. artikuluaren arabera: 
«Mugaz bestaldeko lan egoeran dago Espainiako lurraldeko 
mugako guneetan norberaren kontura edo inoren kontura 
irabazi, lan edo lanbide jarduerak garatzeko baimena 
eskuratu duen langilea, egunero itzultzen den estatu 
mugakide bateko mugako gunean bizi izanda»

Norberaren kontura mugaz bestaldeko langile gisa jarduera 
bat egiteko asmoz baimen bat eskatzeko baldintzak honako 
hauek dira:

 f Ez izatea zigor aurrekaririk Espainian zein 
azken bost urteetan bizi izan den herrialdeetan 
Espainiako ordenamenduan dauden 
delituengatik.

 f Ez izatea baztertzeko modukoa Espainiarekin arlo 
horretako hitzarmena sinatu duten herrialdeetako 
lurralde espazioan.

 f Espainiako lurraldeko mugako gunean bizi izatea.

 f Indarreko legediak hemengoei proiektaturiko 
jarduera irekitzeko eta funtzionatzeko eskatzen 

dizkien betekizun guztiak betetzea.

 f Lanbidean aritzeko legez eskatzen den gaikuntza 
eta, hala denean, prestakuntza profesionala 
izatea, baita, hala denean, elkargoko kidea izatea, 
hori eskatzen bazaio.

 f Proiektua ezartzeko aurreikusitako inbertsioa 
nahikoa dela egiaztatzea eta, hala denean, 
enpleguaren sorreran izango duen eragina. 
Jardueraren erabilerak lehenengo urtetik 
interesduna mantentzeko moduko baliabide 
ekonomikoak, gutxienez, sortuko dituelako 
aurreikuspena, jarduerari eusteko behar direnak 
kendu ondoren.

 
3.4.1.3.  Goi-mailako prestakuntza duten eta 

EBko txartel urdin baten titularrak diren 
profesionalen bizileku eta lan baimena 

Goi-mailako prestakuntza duten eta EBko txartel urdin 
baten titularrak diren profesionalen baimen berezia goi-
mailako ikasketen prestakuntza edo hiru urteko goi-
mailako ikasketak dauzkatenentzat edo, salbuespen gisa, 
parekagarritzat jo daitekeen bost urteko gutxieneko 
esperientzia profesionala egiaztatzen dutenentzat 
aurreikusi da.

Espainian bizi ez den langile atzerritar bat kontratatu nahi 
duen enplegatzaileak goi-mailako prestakuntza duten 
profesionalen hasierako bizileku eta lan baimenaren eskaera 
aurkeztu beharko du zuzenean edo legezko enpresa 
ordezkaritza modu baliozkoan esleituta daukan pertsonaren 
bidez, lan jarduera gauzatuko den probintzian hori 
bideratzeko eskuduna den organoaren aurrean.

Ez da eskatuko aurretik bizileku eta lan bisarik eskuratzea, 
mugikortasun eskubidea erabiliz gero, Europar Batasuneko 
beste estatu kide batean baimenetako baten titularra 
izan bada. Goi-mailako prestakuntza duten profesionalen 
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hasierako bizileku eta lan baimenak urtebeteko iraupena 
izango du.

3.4.1.4. Ekintzaileei buruzko Legearen bisak

Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari buruzko irailaren 
27ko 14/2013 Legea inbertsiogileei, ekintzaileei, goi-mailako 
prestakuntza duten profesionalei, ikertzaileei eta enpresa 
barneko mugimenduak egiten dituzten langileei zuzentzen 
zaie, baita ezkontideei eta 18 urtetik beherako seme-alabei 
ere.

Legeak tramitazioa arintzea hausnartzen du, oro har 10 
eguneko ebazpen epea ezarrita Legean aipatzen diren bisa 
guztietarako. 

Lege horren babesean ematen den bizileku bisa 
titulu nahikoa da Espainian urtebeterako bizi izateko, 
atzerritarraren nortasun txartela bideratu behar izan 
gabe. Bizileku bisa berritu ahalko da, nahiz eta sei 
hilabetetik urtebetera bitarteko urrunaldiak egon 
atzerriko inbertsiogileen zein, atzerrian lan eginda, eragiketa 
basea Espainian finkatuta daukaten enpresetako langile 
atzerritarren bizileku bisen eta baimenen kasuan.

Bete beharreko betekizun orokorrak honako hauek dira:

 f Espainiako lurraldean modu irregularrean ez 
egotea.

 f 18 urtetik gorakoa izatea.

 f Ez izatea zigor aurrekaririk Espainian zein azken 
5 urteetan bizi izan den herrialdeetan Espainiako 
ordenamenduan dauden delituengatik.

 f Ez izatea baztertzeko modukoa Espainiarekin 
arlo horretako hitzarmena sinatu duten 
herrialdeetako lurralde espazioan.

 f Aseguru publikoa edo Espainian jarduteko 
baimenduta dagoen aseguru erakunde batekin 
hitzartutako gaixotasun aseguru pribatua 
izatea.

 f Berarentzat zein bere familiako kideentzat 
nahikoak diren baliabide ekonomikoak izatea 
Espainian egon beharreko aldirako (2.130 € 
hilean interesdunarentzat eta 532 € haren 
ardurapean dagoen senide bakoitzeko).

 f Bisa bideratzeko tasa ordaintzea.

Amaitzeko, ez da eskatzen bisaren eskatzailea agertzea; 
izan ere, bizileku bisa behar bezala akreditatuta dagoen 
ordezkariaren bidez eskatu eta jaso ahalko da. Ez da 
eskatzen datu biometrikorik hartzea. 

a. Kapital inbertsiogileentzako bizileku bisa
Kapital inbertsio garrantzitsutzat jotzen da 
Espainiako zor publikoko tituluetako 2 milioi 
eurokoa edo hortik gorakoa zein Espainiako 
enpresetako akzio edo partaidetza sozialetako 
edo Espainiako finantza erakundeetako banku 
gordailuetako milioi 1 eurokoa edo hortik 
gorakoa.

b. Ondasun higiezinak erosteko bizileku bisa
Bisa hori eskatu ahalko dute 500.000 €-ko edo 
hortik gorako inbertsioa eginda Espainian 
ondasun higiezinak erosi dituztela frogatzen 
duten atzerritarrek.

c. Ekintzaileentzako eta enpresa jarduerarako 
bizileku bisa
Kasu horretan sartzen dira bai Espainian garatuko 
den, interes orokortzat jotzen den eta horrela 
egiaztatzen den enpresa proiektua aurkezten 
duten inbertsiogileak bai, ekintzailetza jarduera 
bat garatu ahal izateko aldez aurreko tramiteak 
gauzatzeko xede bakarrarekin edo nagusiarekin, 
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Espainian sartu eta urtebeterako egotea 
aurreikusi dutenak. Ekintzailetza jardueratzat 
joko da, Espainiarako interes berezia izanda, 
berritzailea den eta, ondorio horretarako, 
inbertsiogilearen bisaren eskabidea jaso duen 
Merkataritza Bulegoaren aldeko txostena 
daukan jarduera. 

d. Goi-mailako prestakuntza duten 
profesionalentzako bizileku bisa
Bisa hori eskatzeko, enpresak aldez aurretik 
bideratu beharko du Espainian goi-mailako 
prestakuntza duten profesionalentzako bizileku 
baimena; tramitazio hori Enpresa Handien eta 
Kolektibo Estrategikoen Unitatean egingo da. 
Hori ematea Migrazioen Zuzendaritza Nagusiari 
egokituko zaio. 

e. Prestakuntzarako edo ikerketarako bizileku bisa   
Bisa horren babespean daude erakunde publiko 
edo pribatuetan prestakuntza, ikerketa, 
garapen eta berrikuntza jarduerak egin nahi 
dituzten atzerritarrei lotutako kasuak. Hona 
hemen kasuok:

 � Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari 
buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legaren 13. 
artikuluak eta xedapen gehigarriak aipatzen 
dituzten ikertzaileak.

 � Espainian finkatutako enpresa erakundeetan 
edo I+G+Bko zentroetan ikerketa zientifikoko, 
garapeneko eta berrikuntza teknologikoko 
lanak gauzatzen dituzten zientzialariak eta 
teknikariak. 

 � Ikerketa erakunde publikoek edo pribatuek 
hitzarmen baten esparruan hartzen dituzten 
ikertzaileak, araudiaren bidez ezartzen diren 
baldintzei jarraituta.

 � Espainian finkatutako unibertsitateek, 

erakundeek edo goi mailako hezkuntza 
eta ikerketa zentroek edo negozio eskolek 
kontratatutako irakasleak, araudiaren bidez 
ezartzen diren baldintzei jarraituta.

f. Visado de Residencia por Traslado Empresarial 
Espainian edo beste herrialde batean 
finkatutako enpresa batekin lan edo lanbide 
harreman baten esparruan edo lanbide 
heziketako arrazoiengatik Espainiara 
lekualdatzen diren atzerritarrek bideratu ahalko 
dute.  
Bisa hori eskatzeko, enpresak aldez aurretik 
bideratu beharko du Espainian enpresa barneko 
lekualdaketarako bizileku baimena; tramitazio 
hori Enpresa Handien eta Kolektibo Estrategikoen 
Unitatean egingo da. Hori ematea Migrazioen 
Zuzendaritza Nagusiari egokituko zaio. 

3.4.2. Subjektuaren araberako izaera berezia

3.4.2.1.  Agintari publikoekin batera lan egiteagatiko 
edo segurtasun nazionaleko edo interes 
publikoko arrazoiengatiko ohiz kanpoko 
zirkunstantzien ondoriozko aldi baterako 
bizileku baimena

Baimena eman ahalko zaie sare antolatuen aurkako 
borrokarekin zerikusirik ez daukaten gaietan administrazio, 
polizia, zerga edo epai agintariekin batera lan egiten duten 
pertsonei edo Espainian bizi izatea baimendu beharra 
justifikatzen duten interes publikoko edo segurtasun 
nazionaleko arrazoiak daudenean.

 Sustraitze kasuetarako ezarritako baldintzak betetzen 
direla egiaztatzeko, aurkeztutako dokumentazioak bat 
etorri beharko du norberaren konturako lanaren bizileku 
baimena eskatzeko ezarritakoarekin.
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3.4.2.2. Genero indarkeriako biktima den atzerriko 
emakumearen aldi baterako behin-behineko 
bizileku eta lan baimena

Genero indarkeriako biktima den atzerriko emakumearen aldi 
baterako bizileku eta lan baimenaren eskaera aurkeztutakoan, 
Gobernu eskuduneko ordezkariak edo ordezkariordeak 
behin-behineko bizileku eta lan baimena emango du ofizioz 
emakume atzerritarraren alde eta, hala denean, behin-
behineko bizileku eta lan baimenak ere bai adingabeak 
diren, minusbaliotasun bat daukaten edo objektiboki beren 
beharrizanak asetzeko gai ez diren seme-alaben alde, 
baldin eta emakume atzerritarren aldeko babes agindua 
edo Fiskaltzaren txostena, genero indarkeriako zantzuak 
daudela adierazten duena, badago.

Emakume atzerritarraren aldeko behin-behineko baimena 
eman ondoren, baimenak inoren kontura edo norberaren 
kontura edozein lanbide, jarduera sektore eta lurralde 
eremutan lan egiteko aukera barne hartuko du.

3.4.2.3.  Poliziari lotu gabeko administrazio 
agintariekin batera lan egiteagatiko  
bizileku eta lan baimena 

Hala denean, erantzukizunaren salbuespena zehaztuta, 
ebazpen hori eman duen agintariak atzerritarrari jakinaraziko 
dio Immigrazio eta Emigrazioko Estatu Idazkaritzako 
titularrari ohiz kanpoko zirkunstantzien ondoriozko bizileku 
eta lan baimenaren eskaera aurkezteko aukera daukala, sare 
antolatuen aurkako lankidetza gauzatzen bada poliziari 
lotu gabeko administrazio agintariekin .

Hala denean, behin-behineko baimena eman ondoren, 
baimenak inoren kontura edo norberaren kontura edozein 
lanbide, jarduera sektore eta lurralde eremutan lan egiteko 
aukera barne hartuko du.

3.4.2.4. Poliziari, zergari edo epaiari lotutako 
administrazio agintariekin batera lan 
egiteagatiko bizileku eta lan baimena 

Hala denean, erantzukizunaren salbuespena zehaztuta, 
ebazpen hori eman duen agintariak atzerritarrari jakinaraziko 
dio Segurtasuneko Estatu Idazkaritzako titularrari ohiz 
kanpoko zirkunstantzien ondoriozko bizileku eta lan 
baimenaren eskaera aurkezteko aukera daukala, sare 
antolatuen aurkako lankidetza gauzatzen bada polizia, 
zerga edo epai agintariekin.

Hala denean, behin-behineko baimena eman ondoren, 
baimenak inoren kontura edo norberaren kontura edozein 
lanbide, jarduera sektore eta lurralde eremutan lan egiteko 
aukera barne hartuko du.

3.4.2.5.  Bizileku baimen baten titularra ez den eta 
seniderik ez duen adingabe atzerritarrak 
adin nagusitasuna eskuratzea

Adingabeak babesteko zerbitzu batek adingabearen lege 
tutoretza, zaintza, behin-behineko babesa edo jagotea 
badu edo adingabea bizileku baimena eskuratu gabe adin 
nagusitasunera heldu bada eta erakunde horrek gizarteratzen 
laguntzeko antolatzen dituen prestakuntza jardueretan 
adingabeak behar bezala parte hartu badu, erakunde horrek 
adingabeari ohiz kanpoko zirkunstantzien ondoriozko aldi 
baterako bizileku baimena ematea gomendatu ahalko du. 
Horretatik norberaren konturako jarduera baten baimena 
ematea ondorioztatu ahalko da.
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 4. EUROPAR BATASUNEKO
      ATZERRITARRAK

4.1. DEFINIZIOA

A tzerritarrei buruzko Legearen 1.1 artikuluari berriro 
ere helduta, artikuluak atzerritartzat jotzen ditu 
Espainiako nazionalitatea ez daukaten pertsonak. Hori 

dela eta, talde horretan Europar Batasuneko herrialdeetako 
herritarrak ere sartzen dira. Europako Erkidegotik kanpoko 
atzerritarrak ez bezala, Europar Batasuneko herritarrek 
Europako Erkidegoko zuzenbideak emandako abantailak 
dituzte, bereziki zirkulatzeko askatasunaren aintzatespena. 
Hala ere, araubide juridikoen arteko itxurazko bereizketa hori 
ez da erabatekoa edo horrela ulertu du legegileak, behintzat. 
Izan ere, Atzerritarrei buruzko Lege Organikoa Europako 
Erkidegoko herritarrei aplika dakiekeela adierazi du, Europako 
Erkidegoko zuzenbideak baino abantaila handiagoak 
dituenean (Atzerritarrei buruzko Lege Organikoaren 1.3 
artikulua).

Horregatik guztiagatik, Europako Erkidegoko atzerritarrak 
dira, espainiarrak izan gabe, honako hauetako nazionalitatea 
daukatenak:

1. Europar Batasuneko (EB) herrialdeetako baten 
batekoa: Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, 
Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, 

Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Hungaria, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, 
Malta, Herbehereak, Polonia, Portugal, Erresuma 
Batua, Txekiar Errepublika, Errumania eta Suedia,

2. Europako Esparru Ekonomikoko (EEE) 
herrialdeetako baten batekoa: Liechtenstein, 
Islandia eta Norvegia.

3. Suitzako Konfederaziokoa (Erkidegoaren eta 
EBren arteko 1999ko ekainaren 21eko erabakia).

4.2. EUROPAKO ERKIDEGOKO 
ATZERRITARREN ESPARRU JURIDIKOA

Europako Erkidegoko herritarrek eta beren familiek estatu 
kideetako lurraldean askatasunez zirkulatzeko eta bizi 
izateko daukaten eskubidea Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 2004/38/CE 
Zuzentarauaren bidez onetsi zen. Halaber, zuzentarau horrek 
bizileku iraunkorrerako eskubideari heltzen dio, eta mugak 
ezartzen ditu sartzeko eta bizi izateko eskubideetarako, 
ordena publiko, segurtasun publiko edo osasun publikoko 
arrazoiengatik.
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Barne antolamenduari dagokionez, aipatutako Europako 
zuzentarauan araututakoaren egokitzapena gauzatu zen 
Europar Batasuneko estatu kideetako eta Europako Espazio 
Ekonomikoari buruzko Ituna sinatu duten beste estatu 
batzuetako herritarrak Espainian sartzeari, askatasunez 
joan-etorrian ibiltzeari eta bizitzeari buruzko otsailaren 
16ko 240/2007 Errege Dekretuaren bidez. Hala ere, arau 
hori ulertuko da, lege berezietan eta Espainia kide duten 
nazioarteko tratatuetan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Amaitzeko, nabarmendu behar da uztailaren 9ko 
PRE/1490/2012 Agindua, 240/2007 Errege Dekretuak ez 
baitzituen bere garaian sartu 2004/38/CE Zuzentarauaren 
7. artikulutik ondorioztatutako eskakizun guztiak. Horren 
ondorioz, Europako herritarrei osasun eta gizarte zerbitzuak 
emateak sortutako gastuen itzulketa bermatzeko ezintasuna 
sortzen da.

4.3 EUROPAKO ERKIDEGOKO LANGILEEN 
ZIRKULAZIO ASKEA

4.3.1  Kontzeptua

Europako Erkidegoko langileen zirkulazio askea Europar 
Batasuneko herritarrek dituzten lau askatasunetako bat da. 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 
45. artikuluan adierazi da, eta langileen funtsezko eskubide 
bat da.

Langileen zirkulazio askea langileak mugitzeko eta bizi 
izateko duen eskubidean, familiako kideek sartzeko eta 
bizi izateko duten eskubidean, beste estatu kide batean lan 
egiteko eskubidean eta herrialde horretako herritarren tratu 
berdina jasotzeko eskubidean gauzatzen da. 

4.3.2. Eskubidearen titulartasuna

Europako Erkidegoko Zuzenbideak ez du definizio zehatzik 
eskaintzen Europako Erkidegoko langilearen izaera juridikoari 
buruz. Horregatik, 2004/38/CE Zuzentaraua aplikatuta, 
kidetasuna ezartzen da Europako Erkidegoko pertsonen 
zirkulazio askerako eskubidearekin. Horrela, zirkulazio 
askerako eskubidearen titularrak dira Europar Batasuneko 
herrialdeetako baten bateko herritarrak, Europako Espazio 
Ekonomikoko herrialdeetako baten bateko herritarrak 
edo, azkenik, Suitzako Konfederazioko herritarrak. 
Herrialde bakoitzeko nazionalitatearen esleipena estatu kide 
bakoitzeko barne antolamenduak zuzenduko du.
 
Halaber, 240/2007 Errege Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, 
eskubide horren titularrak izango dira aurreko paragrafoan 
aipatutako beste estatu bateko herritarraren senideak, haien 
nazionalitatea edozein dela ere, herritarrarekin daudenean 
edo horrekin biltzen direnean. Mota honetako senideak izan 
beharko dute:

 f Ezkontidea edo bikotekide erregistratua.

 f 21 urtetik beherakoak diren edo haren 
ardurapean dauden zuzeneko  ondorengoak, 
ezkontidearenak edo bikotekide 
erregistratuarenak barne.

 f Haren ardurapean dauden zuzeneko 
arbasoak, ezkontidearenak edo bikotekide 
erregistratuarenak barne.
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4.4. EUROPAKO ERKIDEGOKO 
ATZERRITARRAREN BIZILEKUA  
ETA LANA

4.4.1. Aldi baterako bizilekua 

Europar Batasuneko estatu kide bateko herritar guztiek 
Espainiako estatuko lurraldean hiru hilabetetik gorako 
aldian bizi izateko eskubidea daukate, baldin eta:

 f Inoren konturako langilea bada.

 f Norberaren konturako langilea bada.

 f Berarentzat zein bere familiako kideentzat 
nahikoak diren baliabideak baditu, bizileku 
aldian Espainiako gizarte laguntzarako karga bat 
ez izateko moduan, baita harrerako estatu kidean 
arrisku guztiak estaltzen dituen gaixotasun 
aseguru bat ere.

 f Harrerako estatuko ikasketetan matrikulatuta 
badago, gaixotasun asegurua badauka eta 
berarentzat zein bere familiarentzat nahikoak 
diren baliabideak dituela adierazten badu.

 f Adierazi berri diren kasuetako batean egoteagatik 
bizi izateko eskubidea daukan Europar 
Batasuneko herritar baten senidea bada.

4.4.2. Bizileku iraunkorra

Etengabe bizi izateko eskubidearen titularrak dira Europar 
Batasuneko estatu kide bateko herritarrak eta bere familiako 
kideak, baldin eta Espainian legez bizi izan badira ondoz 
ondoko bost urteko aldian eta honako hau egiaztatzen 
badute::

 f Inoren konturako langilea izatea.

 f Norberaren konturako langilea izatea.

 f Berarentzat zein bere familiako kideentzat 
nahikoak diren baliabide ekonomikoak izatea, 
bizileku aldian Espainiako gizarte laguntzarako 
karga bat ez izateko moduan, baita harrerako 
estatu kidean arrisku guztiak estaltzen dituen 
gaixotasun aseguru bat ere.

 f Harrerako estatuko ikasketetan matrikulatuta 
egotea, gaixotasun asegurua badauka eta 
berarentzat zein bere familiarentzat nahikoak 
diren baliabideak dituela adierazten badu.

 f Adierazi berri diren kasuetako batean egoteagatik 
bizi izateko eskubidea daukan Europar 
Batasuneko herritar baten senidea izatea.

4.5. EUROPAKO ERKIDEGOKO 
ATZERRITAR BATEK NORBERAREN 
KONTURA JARDUERA EKONOMIKO 
BATI EKITEA 

Unera arte adierazitakoa ordenatuta, Europar Batasuneko 
herritarrek beste estatu kide bateko lurraldean hiru 
hilabeterainoko aldian bizi izateko eskubidea izango dute, 
baliozko nortasun agiria edo pasaportea izatea baldintza 
bakarra dela. Hala eta guztiz ere, hiru hilabeteko egonaldi 
hori igaro ondoren, Atzerritarren Erregistro Nagusian 
inskribatzeko eskatzera behartuta egongo dira aurretik 
aipatu den bidezko bizileku eskaeraren bidez, hau da, aldi 
baterako edo etengabe.
 
Horregatik, norberaren kontura garatu beharreko proiektu 
ekonomikoa erabaki eta gero, beste estatu kide bateko 
herritarrak bere bizilekua arautu ahalko du honako 
dokumentu hauetako edozein aurkeztuz:
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 f Jarduera Ekonomikoen Erroldako inskripzioa.

 f Merkataritza Erregistroko Inskripzioaren bidez 
establezimendua justifikatzea.

 f Alta agiria edo altaren antzeko egoera Gizarte 
Segurantzako araubidean, edo Gizarte 
Segurantzako Diruzaintza Orokorraren edo 
Zerga Agentziaren fitxategietan datuak 
egiaztatzeko baimena.
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ERANSKINA:  
BIZKAIAN BIZILEKU ETA  

NORBERAREN KONTURAKO LAN BAIMENA 
ESKATZEKO BALDINTZAK

Silvia Gutiérrez Vallejo
Abokatua

- KASUAK ETA DOKUMENTU GALDAGARRIAK - 
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 1. BIZILEKU ETA NORBERAREN
      KONTURAKO LAN BAIMENA

1.1. ALDERDI OROKORRAK

D okumentu galdagarriak aipatzen hasi aurretik, 
ohartarazi behar da, oro har, dokumentuen kopiak 
aurkeztu beharko direla eta jatorrizko dokumentuak 

erakutsi beharko direla eskaera aurkezteko unean. 

Era berean, beste herrialde batzuetako dokumentuak 
aurkezten badira, gaztelaniara edo eskaera aurkezten den 
lurraldeko hizkuntza koofizialera itzulita egon beharko dute. 

Amaitzeko, gehitu behar da atzerriko dokumentu publiko oro 
aurretik dokumentu hori jaulki den herrialdean jurisdikzioa 
duen Espainiako kontsulatu bulegoak legeztatuta egongo 
dela edo, bere kasuan, Kanpo Arazoetako eta Lankidetza 
Ministerioak. Dena den, salbuespena izango da dokumentu 
horrek herrialde jaulkitzaileko eskumena duen agintariaren 
legeztapena edo oharra izatea, 1961eko urriaren 5eko 
Hagako Hitzarmenaren arabera, bai eta dokumentu hori 
legeztatzetik salbuetsita egotea Nazioarteko Hitzarmen 
baten kariaz.

1.2. DOKUMENTU GALDAGARRIAK

 f Eskaera inprimakia, eredu ofizialean (EX–07), 
bina kopia, behar bezala beteta eta sinatuta. 
Inprimakia helbide elektroniko honetan eskuratu 
daiteke: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/ 

 f Indarrean dagoen pasaportearen edo bidaia 
tituluaren kopia osoa.

 f Pentsatutako jarduera edo jarduera profesionala 
instalatzeko, abiarazteko edo funtzionatzeko 
exijitzen diren baimenak edo lizentziak, 
adierazita baimen edo lizentzia horiek 
eskuratzeko izapideak zein egoeratan dauden. 
Egokia bada, dagozkien erakundeetan egindako 
eskaera egiaztagiriak barnean sartuko dira.

 f Lanbidean aritu ahal izateko legez galdatzen den 
gaikuntza eta, egokia bada, prestakuntza izatea 
egiaztatzen duten dokumentuen kopiak.

 f Inbertsio ekonomiko nahikoa daukala adierazten 
duen sinestamendua, edo finantza erakundeen 
edo beste batzuen laguntza konpromisoa. 
Egiaztatze hori  hauen bidez egin ahal izango da:
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 � Bankuko kontuak

 � Lan kontratua eta azken hiru lansariak

 � Bankuko kredituak

 � Erakundeen diru laguntzak

 f Kokatzeko proiektua edo gauzatu beharreko 
jarduerarena, zehaztuta aurreikusita dagoen 
inbertsioa, espero den errentagarritasuna 
eta, egokia bada, sortzea aurreikusita dagoen 
lanpostuak. Adibide moduan, eta Zuzenbidean 
onargarriak diren beste baliabide batzuen bidez 
justifikatzea gorabehera, azken hiru atalak 
erakunde hauetako batek jaulkitako balorazio 
txosten baten bidez egiazta daitezke:

 � Profesional eta Langile Autonomoen 
Batasuna (UPTA). 

 � Enpresaburu eta Langile Autonomoen 
Elkarteen Federazio Nazionala (ATA).

 � Espainiar Estatuko Autonomoen Sektore 
arteko Konfederazioa (CIAE).

 � Profesionalen eta Autonomoen Erakundea 
(OPA). 

 � Langile Autonomoen eta Ekintzaileen 
Elkarteen Batasuna (UATAE).

1.3. ESKAERA AURKEZTEKO 
LEGEZKOTUTA DAGOEN PERTSONA

Atzerritarra bera.

1.4. AURKEZTEKO TOKIA

Bizileku tokiari dagokion Espainiako kontsulatu bulegoa edo 
ordezkaritza diplomatikoa.

1.5. BIZILEKU ETA LAN TASAK

 Eskaera bideratzea onartzen den unean sortu eta hamar 
laneguneko epean ordaindu beharko dira. Hauek dira: 

 f 790 Eredua: aldi baterako bizilekuaren hasierako 
baimena ………………… 10,50 euro 

 f 790 Eredua: norberaren konturako lan baimenak 
…………………………. 195,88 euro 

1.6. ESKAERA EBAZTEKO EPEA 

TEskumena duen organoaren erregistroan bideratzeko 
helburuarekin sarrera izan duen egunaren hurrengotik 
aurrera zenbatzen hasita, hiru hilabete. Epe hori igarotzen 
bada Administrazioak jakinarazpenik egin gabe, ulertu ahal 
izango da eskaerari EZEZKOA EMAN zaiola administrazio 
isiltasunaren bidez. 

Ordezkaritza diplomatikoak edo kontsulatu bulegoak 
jakinaraziko dio interesdunari aldi baterako bizileku eta 
norberaren konturako lan baimenari buruzko ebazpen edo 
erabakia.
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1.7. BISA

Ematea onartzen bada, jakinarazi ondotik, langileak 
hilabeteko epea izango du pertsonalki eskatzeko bisa, 
ordezkaritza diplomatikoan edo bizi den mugapearen 
kontsulatu bulegoan. Eskaerarekin batera hauek aurkeztu 
beharko ditu: 

 f Pasaporte arrunta edo bidaia titulua, Espainian 
baliozkotzat onartua eta gutxienez lau 
hilabeteko indarraldia duena.

 f Aurrekari penalen zertifikatua, jatorrizko 
herrialdeko edo azken bost urteetan bizilekua 
izan duen herrialdeko (edo herrialdeetako) 
agintariek jaulkitakoa.

 f Medikuaren zertifikatua.

 f Bisaren tasa (60 euro) ordaindu dela adierazten 
duen sinestamendua.

Bisa ematea onartu dela jakinarazitakoan, bere kasuan, 
langileak berak jaso beharko du hilabeteko epean, jakinarazi 
den egunetik aurrera. Hartara, ez bada jasotzen epe horretan, 
ulertuko da uko egin diola eta espedientea bukatutzat joko 
da.

1.8. ESPAINIAKO LURRALDEAN SARTZEA

Behin bisa jaso eta gero, langileak Espainiako lurraldean 
sartu beharko du bisaren indarraldian, hau da, hiru 
hilabetean.

Espainian sartu ondotik, langileak hiru hilabeteko epea 
izango du izena emateko, alta emateko eta kotizatzeko, 
aplikatzekoa den Gizarte Segurantzako araudiak ezartzen 
dituen baldintzetan

1.9. ATZERRITARREN NORTASUN 
TXARTELA JAULKITZEA ETA 
PROBA BIOMETRIKOA

Langileak Gizarte Segurantzan alta eman duenetik 
hilabeteko epean, berak Atzerritarren Nortasun Txartela 
eskatu beharko du baimenaren izapideak bideratu diren 
probintziako Atzerritarren Bulegoan edo Polizia Komisarian. 

Hatz markaren izapidearen unean, eskatzaileak pasaportea 
edo bidaia titulua erakutsiko du eta hauek aurkeztuko: 

 f Ikasle atzerritarraren txartelaren eskaera, eredu 
ofizialean (EX-17). Hemen dago eskuragarri: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/ 

 f Txartelaren tasa (15,45 euro) ordaindu dela 
adierazten duen sinestamendua.

 f Gizarte Segurantzan izena eta/edo alta eman 
izanaren sinestamendua.

 f Hiru argazki berri koloretan, hondo zuria dutenak 
eta Nortasun Agirikoaren tamainakoak.
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2.1. ALDERDI OROKORRAK

Aurreko baimenean adierazitako alderdi orokor berberak.

2.2. AURRETIAZKO BALDINTZAK

 f Gutxienez, urte bat egon izana bizileku edo 
egoiliar egoeran. Salbuespen gisa, urte bateko 
epea igaro gabe aldatzea eskatu ahal izango da 
egiazta badaiteke lan egiteko premia, ezustean 
gertatutako nondik norakoengatik eta bizirik 
irautea bermatzeko.

 f Espainian aurrekari penalik ez izatea.

 f Espainian sartu ahal izatea debekatuta ez izatea 
eta ez agertzea baztergarri moduan Espainiak 
zentzu horretan hitzarmen bat izenpetuta duen 
herrialdeetako lurralde esparruan.

 f Pentsatutako jarduera abiarazteko eta 
funtzionatzeko indarra duen legeriak exijitzen 
dituen baldintzak betetzea.

 f Galdagarria den lanbide prestakuntza edo 
egiaztatutako esperientzia izatea, jardun 

profesionala gauzatzeko nahikoa, eta, hala 
eskatzen bada, elkargokidea izatea.

 f Aurreikusitako inbertsioa nahikoa dela egiaztatu 
ahal izatea eta eragina, egokia bada, enplegua 
edo lana sortzean.

 f Mantenurako eta ostatu hartzeko baliabide 
ekonomiko nahikoak dituela egiaztatu ahal 
izatea, jarduerari eusteko beharrezkoak diren 
baliabideak kendu eta gero.

2.3. DOKUMENTU GALDAGARRIAK

 f Eskaera inprimakia, eredu ofizialean (EX–07), 
bina kopia, behar bezala beteta eta sinatuta 
kontratatzen duen enpresak. Inprimakia 
helbide elektroniko honetan eskuratu 
daiteke: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

 f Indarrean dagoen pasaportearen edo bidaia 
tituluaren kopia osoa.

 f Txikizkako edo xehekako merkataritza 
jardueretan eta 12/2012 Legearen Eranskinean 
zerrendatutako zerbitzuak ematean –saltegi 

 2. ALDI BATERAKO BIZILEKU ETA
      BESTEREN KONTURAKO LAN BAIMENA
      ALDATZEA, NORBERAREN KONTURAKO
      LAN BAIMENA LORTZEKO
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iraunkorretan egiten direnak, eta azalera 
erabilgarria 300 metro koadrokoa edo txikiagoa 
dutenak– erantzukizunpeko adierazpena edo 
aurretiazko komunikazioa (30/1992 Legearen 
71.bis artikuluaren baldintzetan) eta, egokia bada, 
dagokion zerga ordaindu dela adierazten duen 
sinestamendua. 

 f Gainerako jardueretan eta zerbitzu profesionalak 
ematean, pentsatutako jarduera edo jarduera 
profesionala instalatzeko, abiarazteko edo 
funtzionatzeko exijitzen diren baimenen edo 
lizentzien zerrenda, adierazita baimen edo 
lizentzia horiek eskuratzeko izapideak zein 
egoeratan dauden. Egokia bada, dagozkien 
erakundeetan egindako eskaera egiaztagiriak 
barnean sartuko dira.

 f Lanbidean aritu ahal izateko legez galdatzen 
den gaikuntza eta, egokia bada, prestakuntza 
izatea egiaztatzen duten dokumentuen kopiak.

 f Inbertsio ekonomiko nahikoa daukala 
adierazten duen sinestamendua, edo finantza 
erakundeen edo beste batzuen laguntza 
konpromisoa.

 � Bankuko kontuak

 � Lan kontratua eta azken hiru lansariak

 � Bankuko kredituak

 � Erakundeen diru laguntzak

 f Kokatzeko proiektua edo gauzatu beharreko 
jarduerarena, zehaztuta aurreikusita dagoen 
inbertsioa, espero den errentagarritasuna 
eta, egokia bada, sortzea aurreikusita dagoen 
lanpostuak. Adibide moduan, eta Zuzenbidean 
onargarriak diren beste baliabide batzuen bidez 
justifikatzea gorabehera, azken hiru atalak 
erakunde hauetako batek jaulkitako balorazio 

txosten baten bidez egiazta daitezke:

 � Profesional eta Langile Autonomoen 
Batasuna (UPTA).

 � Enpresaburu eta Langile Autonomoen 
Elkarteen Federazio Nazionala (ATA).

 � Espainiar Estatuko Autonomoen Sektore 
arteko Konfederazioa (CIAE).

 � Profesionalen eta Autonomoen Erakundea 
(OPA).

 � Langile Autonomoen eta Ekintzaileen 
Elkarteen Batasuna (UATAE).

2.4. ESKAERA AURKEZTEKO 
LEGEZKOTUTA DAGOEN PERTSONA

Atzerritarra bera.

2.5. AURKEZTEKO TOKIA

Atzerritarrentzako Bulegoa (On Diego Lopez Haroko Kale 
Nagusia, 50, behealdea, 48071 Bilbo). 

2.6. BIZILEKU ETA LAN TASAK

 f 790 Eredua: aldi baterako bizilekuaren hasierako 
baimena berritzea. Aldatzea eskatzen bada 
bakarrik ordaindu beharko da, berritzeko unean 
………………………15,76 euro

 f 790 Eredua: norberaren konturako lan baimenak 
……………………. 195,88 euro
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2.7. ESKAERA EBAZTEKO EPEA: 

Eskumena duen organoaren erregistroan bideratzeko 
helburuarekin sarrera izan duen egunaren hurrengotik 
aurrera zenbatzen hasita, hiru hilabete.

Epe hori igarotzen bada Administrazioak jakinarazpenik 
egin gabe, ulertu ahal izango da eskaera ONARTU dela 
administrazio isiltasunaren bidez. Emateko eskumena duen 
agintariak jaulki beharko du, aurretik interesdunak hala 
eskatuta, arrazoi horregatik berritzea egiaztatzen duen 
zertifikatua.

2.8. INDARRALDIA

2 urtekoa.
 

2.9. ATZERRITARREN NORTASUN 
TXARTELA JAULKITZEA ETA 
PROBA BIOMETRIKOA

Langileak Gizarte Segurantzan alta eman duenetik 
hilabeteko epean, berak Atzerritarren Nortasun Txartela 
eskatu beharko du baimenaren izapideak bideratu diren 
probintziako Atzerritarren Bulegoan edo Polizia Komisarian. 

 f Poliziaren Burutza Nagusia, Atzerritarren Brigada 
(Gordoniz kalea, 8, 48010 Bilbo).

 f Hatz markaren izapidearen unean, eskatzaileak 
pasaportea edo bidaia titulua erakutsiko du eta 
hauek aurkeztuko: 

 f Ikasle atzerritarraren txartelaren eskaera, eredu 
ofizialean (EX-17). Hemen dago eskuragarri: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/ 

 f Txartelaren tasa (18,45 euro) ordaindu dela 
adierazten duen sinestamendua.

 f Hiru argazki berri koloretan, hondo zuria dutenak 
eta Nortasun Agirikoaren tamainakoak.
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3.1. ALDERDI OROKORRAK

Aurreko baimenean adierazitako alderdi orokor berberak

3.2. DOKUMENTU GALDAGARRIAK

 f Eskaera inprimakia, eredu ofizialean (EX–10), 
bina kopia, atzerritarrak behar bezala beteta eta 
sinatuta. Inprimakia helbide elektroniko honetan 
eskuratu daiteke: http://extranjeros.empleo.gob.
es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

 f Pasaportearen, bidaia tituluaren edo izen-emate 
agiriaren kopia osoa. Gutxienez, lau hilabeteko 
indarraldia izango du.

 f Espainian gutxienez hiru urteko aldian 
egonaldi jarraitua egin dela egiaztatzen 
duten dokumentuak. Hartara, aurkezten diren 
dokumentuek eskatzailearen identifikazio datuak 
eduki beharko dituzte, gehienbat, Espainiako 
administrazio publiko batek jaulkitakoak eta/edo 
erregistratutakoak izango dira. Adibide moduan, 
aintzat hartuko dira erroldatzeari, ospitaleratze 
bati, osasun publikoan egindako mediku 
kontsulta bati dagozkion dokumentuak, bai eta 

 3. BIZILEKU ETA LAN BAIMENA,OHIZ  
      KANPOKO ARRAZOIENGATIK:GIZARTEAN
      SUSTRAIAK IZATEA ETA NORBERAREN
      KONTURAKO JARDUERAN ARITZEA

Espainian egonaldia egin dela justifikatzen duen 
edozein udal, autonomia edo estatu dokumentu 
ere.

 f Aurrekari penalen zertifikatua, Espainian sartu 
aurreko bost urteetan bizi izan den herrialdeko 
edo herrialdeetako agintariek jaulkitakoa.

 f Galdatutako familia loturak egiaztatzen 
dituzten dokumentuak (ezkontza agiria edo 
bikoteen erregistrokoa, jaiotza agiria edo beste 
dokumentu batzuk),

 � Edo, gainerakoan, gizarteratze txostena, 
eskatzailearen ohiko bizilekua dagon 
autonomia erkidegoak jaulkitakoa:https://
www.euskadi.eus/r45-continm/es/
contenidos/informacion/informe_esfuerzo_
integracion/es_esfuerzo/informe_esfuerzo_
integracion.html

 f Norberaren konturako jarduera bat egiteko 
asmoa dagoen kasuetan, dokumentu hauek 
aurkeztu beharko dira: 

 � Txikizkako edo xehekako merkataritza 
jardueretan eta 19/2012 Errege Lege 
Dekretuaren Eranskinean zerrendatutako 
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zerbitzuak ematean –saltegi iraunkorretan 
egiten direnak, eta azalera erabilgarria 300 
metro koadrokoa edo txikiagoa dutenak– 
erantzukizunpeko adierazpena edo 
aurretiazko komunikazioa (30/1992 Legearen 
71.bis artikuluaren baldintzetan) eta, 
egokia bada, dagokion zerga ordaindu dela 
adierazten duen sinestamendua. 

 � Gainerako jardueretan eta zerbitzu 
profesionalak ematean, pentsatutako 
jarduera edo jarduera profesionala 
instalatzeko, abiarazteko edo funtzionatzeko 
exijitzen diren baimenen edo lizentzien 
zerrenda, adierazita baimen edo lizentzia 
horiek eskuratzeko izapideak zein 
egoeratan dauden. Egokia bada, dagozkien 
erakundeetan egindako eskaera egiaztagiriak 
barnean sartuko dira.

 f Lanbidean aritu ahal izateko legez galdatzen 
den gaikuntza eta, egokia bada, prestakuntza 
izatea egiaztatzen duten dokumentuen kopiak.

 f Inbertsio ekonomiko nahikoa daukala 
adierazten duen sinestamendua, edo finantza 
erakundeen edo beste batzuen laguntza 
konpromisoa. 

 f Kokatzeko proiektua edo gauzatu beharreko 
jarduerarena, zehaztuta aurreikusita dagoen 
inbertsioa, espero den errentagarritasuna 
eta, egokia bada, sortzea aurreikusita dagoen 
lanpostuak. Adibide moduan, eta Zuzenbidean 
onargarriak diren beste baliabide batzuen bidez 
justifikatzea gorabehera, b), c) eta d) atalak 
erakunde hauetako batek jaulkitako balorazio 
txosten baten bidez egiazta daitezke:

 � Profesional eta Langile Autonomoen 
Batasuna (UPTA).

 � Enpresaburu eta Langile Autonomoen 
Elkarteen Federazio Nazionala (ATA).

 � Espainiar Estatuko Autonomoen Sektore 
arteko Konfederazioa (CIAE).

 � Profesionalen eta Autonomoen Erakundea 
(OPA).

 � Langile Autonomoen eta Ekintzaileen 
Elkarteen Batasuna (UATAE).

3.3. ESKAERA AURKEZTEKO 
LEGEZKOTUTA DAGOEN PERTSONA

Atzerritarra bera edo haren legezko ordezkaria, adingabea 
edo ezindua bada.

3.4. AURKEZTEKO TOKIA

Atzerritarrentzako Bulegoa (On Diego Lopez Haroko Kale 
Nagusia, 50, behealdea, 48071 Bilbo.

3.5. BIZILEKU ETA LAN TASAK

 f 790 Eredua: aldi baterako bizilekuaren baimena 
ohiz kanpoko arrazoiengatik. Atzerritarrak 
ordaindu beharko du ………………. 36,78 euro

3.6. ESKAERA EBAZTEKO EPEA 
 
Eskumena duen organoaren erregistroan bideratzeko 
helburuarekin sarrera izan duen egunaren hurrengotik 
aurrera zenbatzen hasita, hiru hilabete.

 Epe hori igarotzen bada Administrazioak jakinarazpenik 
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egin gabe, ulertu ahal izango da eskaerari EZEZKOA EMAN 
zaiola administrazio isiltasunaren bidez. Emateko eskumena 
duen agintariak jaulki beharko du, aurretik interesdunak 
hala eskatuta, arrazoi horregatik berritzea egiaztatzen duen 
zertifikatua.

3.7. INDARRALDIA

Emandako baimenak urte bateko indarraldia izango du eta 
amaitutakoan bizileku baimena edo bizileku eta lan baimena 
eskatu ahal izango da

3.7. ATZERRITARREN NORTASUN 
TXARTELA JAULKITZEA ETA 
PROBA BIOMETRIKOA

Langileak Gizarte Segurantzan alta eman duenetik 
hilabeteko epean, berak Atzerritarren Nortasun Txartela 
eskatu beharko du baimenaren izapideak bideratu diren 
probintziako Atzerritarren Bulegoan edo Polizia Komisarian. 

 f Poliziaren Burutza Nagusia, Atzerritarren Brigada 
(Gordoniz kalea, 8, 48010 Bilbo).

Hatz markaren izapidearen unean, eskatzaileak pasaportea 
edo bidaia titulua erakutsiko du eta hauek aurkeztuko:

 f Ikasle atzerritarraren txartelaren eskaera, eredu 
ofizialean (EX-17). Hemen dago eskuragarri: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/ 

 f Txartelaren tasa (15,45 euro) ordaindu dela 
adierazten duen sinestamendua.

 f Hiru argazki berri koloretan, hondo zuria dutenak 
eta Nortasun Agirikoaren tamainakoak.
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4.1. ALDERDI OROKORRAK

Aurreko baimenean adierazitako alderdi orokor berbera

4.2. AURRETIAZKO BALDINTZAK

 f Ez izatea Europar Batasuneko estatu bateko 
herritarra, Europako Esparru Ekonomikokoa edo 
Suitzakoa, edo Batasuneko herritar erregimena 
aplikatzekoa duten herrialdeetako herritarren 
senitartekoa.

 f Aldi baterako bizileku baimenaren titularra 
izatea familia berrelkartzeagatik.

 f Prozeduraren izapideak bideratzeagatiko tasa 
ordainduta izatea.

 f Kasuak: 

 � Berrelkartutako ezkontidea edo bikotekidea 
bada, kasu hauetako bat egiaztatu beharko 
da: 

 � Zuzenbideko banantzearen edo 
dibortzioaren kasuan, edo bikotean 
bizitzearen izen-ematea baliogabetzearen 
edo amaitzearen kasuan: Espainian bizi 

izana berrelkartzen duen pertsonarekin, 
gutxienez, bi urtean.

 � Genero indarkeriaren biktima edo familia 
ingurunean jokaera bortitzen biktima 
izanez gero: Fiskaltzaren txosten bat edo 
babesteko epailearen agindua izatea.

 � Berrelkartzen duen pertsonaren heriotza.

 � Zerga Administrazioarekin zorrik ez 
izatea edo Gizarte Segurantzak, eta kasu 
hauetakoren batean egotea: 

 y Irabazizkoa ez den aldi baterako 
baimena emateko bitarteko 
ekonomikoak izatea (hau da, Eragin 
Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren 
%400 egiaztatu ahal izatea, 2.132 euro); 
edo 

 y Eskaera egiten den unetik aurrera, 
gutxienez, urte bateko iraupena duen 
lan kontratu bat edo gehiago izatea 
eta haren ordainsaria ez izatea Lanbide 
Arteko Gutxieneko Soldata baino 
txikiagoa, lanaldi osokoa, hamalau 
pagatan; edo

 4. BERRELKARTUTAKO
      SENITARTEKOEN BIZILEKU ETA LAN
      BAIMENA, BERRELKARTUTAKOARENETIK 
      APARTEKOA
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 y Bizileku eta norberaren konturako lan 
baimena emateko galdagarriak diren 
baldintzak betetzea.

 � Seme-alabak edo ordezkatuak badira adin 
nagusitasuna lortzen badute eta bi egoera 
hauetako batean badaude:  

 � Espainian bost urtean bizi izan dira.

 � Hau egiaztatu ahal dute:  

 y Irabazizkoa ez den aldi baterako 
baimena emateko bitarteko 
ekonomikoak izatea, hau da, Eragin 
Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren 
%400 egiaztatu ahal izatea, 2.132 euro; 
edo 

 y Eskaera egiten den unetik aurrera, 
gutxienez, urte bateko iraupena 
duen lan kontratu bat edo gehiago 
izatea eta haren ordainsaria ez izatea 
Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata 
baino txikiagoa, lanaldi osokoa, 
hamalau pagatan, bizileku eta besteren 
konturako lan baimena emateko; edo

 y Bizileku eta norberaren konturako lan 
baimena emateko galdagarriak diren 
baldintzak betetzea.

 � Aurreko ahaideak badira, baimena aldatzeko 
eta bizileku eta besteren konturako lan 
baimena, edo norberaren konturakoa, edo 
ikerketarakoa edo goi mailako gaikuntza 
duen profesional gisa lortzeko baldintzak 
betetzen badituzte.

4.3. DOKUMENTU GALDAGARRIAK

 f Eskaera inprimakia, eredu ofizialean (EX–07), 
bina kopia, atzerritarrak behar bezala beteta eta 
sinatuta. Inprimakia helbide elektroniko honetan 
eskuratu daiteke: http://extranjeros.empleo.gob.
es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

 f Indarrean dagoen pasaporte osoaren, bidaia 
tituluaren edo izen-emate agiriaren kopia.

 f Baldintza galdagarriak egiaztatzen dituzten 
dokumentuak, hau da: 

 � Ezkontideak edo bikotekideak, kasuaren 
arabera, aurkeztu beharko du:  

 � Lotura amaitu izanaren kasua: banantzea, 
dibortzioa, bikotzean bizitzearen izen-
ematea baliogabetzea edo amaitzea 
egiaztatzen duten dokumentuak. 

 � Genero indarkeriaren edo familia 
ingurunean gauzatutakoaren kasua: 
Fiskaltzaren txosten bat edo babesteko 
epailearen agindua, indarrean dagoena.

 � Berrelkartzen duen pertsonaren 
heriotzaren kasua: heriotzaren ziurtagiria.

 � Seme-alabak edo ordezkatua, bost 
urtean bizi izan direnak: ez da beharrezkoa 
dokumentuak aurkeztea. Alderdi hori ofizioz 
egiaztatuko du Atzerritarrentzako Bulegoak.

 � Ezkontidea edo bikotekidea, seme-alabak 
edo ordezkatuak, eskatzen dutenak 
bitarteko ekonomikoak izateagatik:

 � Bizileku eta norberaren konturako 
lan baimena emateko: bizileku eta 
norberaren konturako lan baimena 
lortzeko eskuragarri dagoen informazioa 
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kontsultatuta lortu ahal izango da 
dokumentu galdagarrien gaineko 
informazioa.

 � Aurreko ahaideak: Eskatzen den baimenaren 
arabera eskuragarri dagoen informazioa 
kontsultatuta lortu ahal izango da 
dokumentu galdagarrien eta prozeduraren 
gaineko informazioa: Bizileku baimen bat 
aldatzea bizileku eta besteren konturako 
lan baimenera, norberaren konturako lan 
baimenera, ikerketarakora edo goi mailako 
gaikuntza duten profesionalenera.

4.4. ESKAERA AURKEZTEKO 
LEGEZKOTUTA DAGOEN PERTSONA

Berrelkartua bera. Ikertzaileen edo goi mailako gaikuntza 
duten profesionalen kasuan, enplegatzaileak edo 
enpresaburuak berak aurkeztu beharko du, edo enpresaren 
legezko ordezkaritza hartua duen pertsona legezkotuaren 
bidez.

4.5. AURKEZTEKO TOKIA

Atzerritarrentzako Bulegoa (On Diego Lopez Haroko Kale 
Nagusia, 50, behealdea, 48071 Bilbo). 

Aurreko ahaideen kasuan izan ezik, enplegatzailea 
bada eskatzailea, jarduera egingo den probintziako 
Atzerritarrentzako Bulegoan aurkeztu beharko baita.

4.6. BIZILEKU ETA LAN TASAK

 f 790 Eredua: berrelkartutako senitartekoen 
bizileku bereizia. Atzerritarrak ordaindu  
beharko du ……………………. 15,76 euro

4.7. ESKAERA EBAZTEKO EPEA 

Eskumena duen organoaren erregistroan bideratzeko 
helburuarekin sarrera izan duen egunaren hurrengotik 
aurrera zenbatzen hasita, hiru hilabete.

Epe hori igarotzen bada Administrazioak jakinarazpenik 
egin gabe, ulertu ahal izango da eskaerari EZEZKOA EMAN 
zaiola administrazio isiltasunaren bidez. Emateko eskumena 
duen agintariak jaulki beharko du, aurretik interesdunak 
hala eskatuta, arrazoi horregatik berritzea egiaztatzen duen 
zertifikatua.

4.8. INDARRALDIA

Iraupena izango da dagokiona, familia berrelkartzearen 
bidez aurretik bizitzen daraman denboraren arabera. 
Edonola ere, gutxieneko indarraldia urte batekoa izango da; 
hala ere, genero indarkeriaren biktima edo familia ingurunean 
jokaera bortitzen delitu baten biktima izateagatik ematen 
bada, indarraldia bost urtekoa izango da.

4.9. ATZERRITARREN NORTASUN 
TXARTELA JAULKITZEA ETA PROBA 
BIOMETRIKOA

Langileak Gizarte Segurantzan alta eman duenetik 
hilabeteko epean, berak Atzerritarren Nortasun Txartela 
eskatu beharko du baimenaren izapideak bideratu diren 
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probintziako Atzerritarren Bulegoan edo Polizia Komisarian.
 

 f Jefatura Superior de Policía, brigada de 
extranjería, C/ Gordóniz, 8. 48010. Bilbao

Hatz markaren izapidearen unean, eskatzaileak pasaportea 
edo bidaia titulua erakutsiko du eta hauek aurkeztuko:

 f Atzerritarraren nortasun txartelaren eskaera, 
eredu ofizialean (EX–17). Hemen dago 
eskuragarri: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

 f Txartelaren tasa ordaindu izana egiaztatzen 
duen sinestamendua (18,54 euro aldi baterako 
baimena dokumentatzen bada, eta 20,81 euro 
iraupen luzeko baimena dokumentatzen bada).

 f Hiru argazki berri koloretan, hondo zuria dutenak 
eta Nortasun Agirikoaren tamainakoak.

 f Berrelkartutako senitartekoa adingabea bada, 
ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentuak.
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5.1. ALDERDI OROKORRAK

Aurreko baimenean adierazitako alderdi orokor berberak.

5.2. AURRETIAZKO BALDINTZAK

 f Ez izatea Europar Batasuneko estatu bateko 
herritarra, Europako Esparru Ekonomikokoa edo 
Suitzakoa, edo Batasuneko herritar erregimena 
aplikatzekoa duten herrialdeetako herritarren 
senitartekoa.

 f Ez egotea irregularki Espainiako lurraldean.

 f Ez izatea aurrekari penalak Espainian eta 
bizileku izan dituen aurreko herrialdeetan, 
Espainiako legedian existitzen diren 
delituengatik.

 f Espainian sartu ahal izatea debekatuta ez izatea 
eta ez agertzea baztergarri moduan Espainiak 
zentzu horretan hitzarmen bat izenpetuta duen 
herrialdeetako lurralde esparruan.

 f Ez egotea, bere kasuan, Espainiara ez itzultzeko 
konpromisoaren epearen barnean (atzerritarrak 
hartutako konpromisoa, borondatez jatorrizko 

 5. IRAUPEN LUZEKO BAIMENA

herrialdera itzultzean).

 f Kasu hauetako batean egotea:

 � Legez eta jarraian bizi izana bost urtean 
Espainiako lurraldean. Jarraitutasun horri 
ez dio eragingo sei hilabete arte (jarraian) 
Espainiako lurraldetik kanpo egon izanak, 
baldin eta, bost urteen barnean, kanpoan 
egondakoa batuta, ez badira hamar 
hilabeteak gainditzen. Laneko arrazoiengatik 
bada, bost urteen barnean, ezin izango da 
gainditu urtea.

 � Bost urtean jarraian Europar Batasunean 
bizi izana EB Txartel Urdinaren titular gisa, 
eskatzeko egunaren aurre-aurreko bi urteetan 
bizileku hori Espainiako lurraldean egon 
bada. 
Jarraitutasun horri ez dio eragingo hamabi 
hilabete arte (jarraian) Europar Batasunetik 
kanpo egon izanak, baldin eta, bost urteen 
barnean, kanpoan egondakoa batuta, ez 
badira hemezortzi hilabeteak gainditzen.

 � Ordaindutakoaren araberako erretiro 
pentsio baten onuradun egoiliarra izatea, 
Espainiako Gizarte Segurantzaren sistemaren 
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babes jardunaren barnean dagoena.

 � Ezintasun iraunkor absolutuko edo 
baliaezintasun handiko pentsio 
baten onuradun egoiliarra izatea, 
ordaindutakoaren araberako motan, 
Espainiako Gizarte Segurantzaren sistemaren 
babes jardunaren barnean dagoena, edo 
Espainian lortutakoa den eta biziarteko 
errenta bat den –kapitalizagarria ez dena, 
baina irauteko nahikoa dena– antzeko 
laguntzaren baten onuraduna izatea.

 � Espainian jaiotakoa eta egoiliarra izatea 
eta adin nagusitasunera iristerakoan legez 
eta jarraian, gutxienez, eskaeraren aurre-
aurreko hiru urteetan (ondoz ondoko 
urteak) Espainian bizi izana.

 � Jatorriz espainiarra izatea eta espainiar 
herritartasuna galduta izatea.

 � Egoiliarra izatea, adin nagusitasunera 
iristerakoan Espainiako erakunde publiko 
baten babespean egon dena aurre-aurreko 
bost urteetan (ondoz ondoko urteak).

 � Aberrigabea, errefuxiatua edo babes 
subsidiario baten onuraduna izatea, 
Espainiako lurraldean egotea eta dagokion 
estatutua aitortua izatea Espainian.

 � Modu nabarmenean lagundu izana 
Espainiako ekonomia, zientzia edo kultura 
aurrerapenean, edo Espainiaren irudia 
hedatzen kanpoan. Kasu horietan, Enplegu 
eta Gizarte Segurantza Ministerioaren 
titularrari egokituko zaio iraupen luzeko 
bizileku baimena ematea, aurretik Barne 
Ministerioko titularrak txostena egin eta gero.

5.3. ESKAERA AURKEZTEKO 
LEGEZKOTUTA DAGOEN PERTSONA

 f Jada Bizkaian bizi bada, atzerritarrak berak edo 
ordezkari baten bidez aurkeztu ahal izango du 
eskaera.

 f Eskaera aurkezteko unean ez bada egoiliarra, 
atzerritarrak berak aurkeztu beharko du eskaera.

 f Ekonomia, zientzia edo kultura aurrerapenean 
lagundu badu, Immigrazioaren arloko 
Zuzendaritza Nagusiak egin beharko 
du. Aurretik, eskaera funtsatzen duen 
merezimenduarekin lotutako eskumenak dituen 
agintari publiko batek proposamena egin 
beharko du.

5.4. AURKEZTEKO TOKIA

 f Bizkaian bizi bada: edozein erregistro publiko 
eta Atzerritarrentzako Bulegora zuzendua, eta 
Atzerritarrentzako Bulegoa (On Diego Lopez 
Haroko Kale Nagusia, 50, behealdea, 48071). 

 f Ez bada Bizkaian bizi eta Espainiako lurraldean 
badago: atzerritarrak bizilekua finkatuta duen 
probintziako Atzerritarrentzako Bulegoa. 

 f Ez bada Bizkaian bizi eta ez badago Espainiako 
lurraldean: bizileku duen mugapeko Espainiako 
kontsulatu bulegoa edo ordezkaritza 
diplomatikoa.
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5.5. BIZILEKU ETA LAN TASAK

 f 790 Eredua: iraupen luzeko bizileku baimena eta 
iraupen luzeko-EB bizileku baimena. Atzerritarrak 
ordaindu beharrekoa…………………21,02 euro 

5.6. ESKAERA EBAZTEKO EPEA 

Bideratzeko eskumena duen organoaren erregistroan sarrera 
izan duen egunaren hurrengotik aurrera zenbatzen hasita, 
hiru hilabete. Epe hori igarotzen bada Administrazioak 
jakinarazpenik egin gabe, ulertu ahal izango da eskaera 
ONARTU dela administrazio isiltasunaren bidez. Espainiaren 
ekonomia, zientzia edo kultura aurrerapenean nabarmen 
lagundu izanaren edo Espainiaren irudia hedatzen lagundu 
izanaren kasuan, ordea, ulertu ahal izango da eskaerari 
EZEZKOA EMAN zaiola, eskaera bideratzeko eskumena 
duen organoaren erregistroan sarrera izan duen egunaren 
hurrengotik aurrera zenbatzen hasita, hiru hilabete igarotzen 
badira Administrazioak jakinarazpenik egin gabe.

5.7. INDARRALDIA

Iraupen luzeko baimenaren titularrek atzerritarren nortasun 
txartela berritzea eskatu beharko dute bost urtean behin. 

5.8. ATZERRITARREN NORTASUN 
TXARTELA JAULKITZEA ETA PROBA 
BIOMETRIKOA

Langileak Gizarte Segurantzan alta eman duenetik 
hilabeteko epean, berak Atzerritarren Nortasun Txartela 

eskatu beharko du baimenaren izapideak bideratu diren 
probintziako Atzerritarren Bulegoan edo Polizia Komisarian. 

 f Poliziaren Burutza Nagusia, Atzerritarren Brigada 
(Gordoniz kalea, 8, 48010 Bilbo).

Hatz markaren izapidearen unean, eskatzaileak pasaportea 
edo bidaia titulua erakutsiko du eta hauek aurkeztuko:

 f Atzerritarraren nortasun txartelaren eskaera, 
eredu ofizialean (EX–17). Hemen dago 
eskuragarri: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

 f Txartelaren tasa (21,02 euro) ordaindu dela 
adierazten duen sinestamendua.

 f Hiru argazki berri koloretan, hondo zuria 
dutenak eta Nortasun Agirikoaren tamainakoak.
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L anaren arloko gidaliburu hau amaitzeko, norberaren 
konturako lanaren edo lan autonomoaren baimenerako 
negozio proiektua eskatzeko dokumentu galdagarriak 

ageri dira jarraian. Atal honetan erreferentzia egingo zaie UPTA 
autonomoen elkarteak egun eskatzen dituen dokumentuei.

I. DATU PERTSONALAK: (Izena, abizenak, NANa, 
helbidea, herria (PK), probintzia, telefonoa, 
jaioteguna, herritartasuna

II. JARDUERAREN DATUAK:

A. Eratzeko forma juridikoa (banakako 
autonomoa, sozietate zibil edo ondasunen 
erkidego bateko kide den autonomoa…)

B. Lizentziaren epigrafea (Ekonomia Jardueren 
gaineko Zerga)

C. Jarduera motaren deskribapen zehatza
Zein jarduera mota (produktua, zerbitzua, 
prozesua zehatz-mehatz azaldu) 
Prezioak, hornitzaileak, bezeroak, 
publizitate erak, langileak kontratatzea eta 
kontratatzeko aurreikuspenak, diru laguntzak 
(langabeziaren kapitalizazioa, erakunde 
publikoen edo pribatuen diru laguntzak...)

D. Jarduera garatzeko gaitasuna
Ikasketen maila 
Lanbide esperientzia

E. Jardueraren kokalekua (lokalaren edo jardun 
behar den lursailaren helbidea: Bizkaia… 
lizentziak, kontratu sinatua, alokairuaren 
prezioa, bermea)

F. Jarduera garatzeko beharrezkoak diren 
lizentziak eta baimenak (eskuratutakoak 
edo bideratzen ari direnak, dokumentuak 
aurkeztu).

G. Inbertsioaren plana: egindako inbertsioen 
deskribapena (tiketak edo fakturak aurkeztu) 
eta egin beharrekoena (adibidez: bermea 
ordaintzea, lokalaren instalazioak ordaintzea, 
stocka ordaintzea, altzariak, garraiobideak…).

H. Finantzaketa plana. Finantzaketa mota 
egiaztatzea: PROPIOA (bankuko funtsen 
zertifikatua eta kontuaren titulartasuna) 
edo BESTE BATEN BIDEZKOA (bankuko 
maileguak, mailegu pribatuak berme-
emailearen NANaren kopiarekin...).

I. Jardueraren helburu den merkatuaren 

 6. NORBERAREN KONTURAKO LANAREN
      EDO LAN AUTONOMOAREN
      BAIMENERAKO NEGOZIO PROIEKTUA
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deskribapena (bezeroen gaineko 
aurreikuspenak, beste bezero batzuekin 
izenpetutako kontratuak edo konpromisoak, 
publizitatea egiteko erak…)

J. Behin-behineko ustiapen kontuak (urteko 
gastuen eta diru sarreren aurreikuspenak) 
 
DIRU SARRERAK: salmentak, zerbitzuak, 
beste diru sarrera batzuk. 
 
GASTUAK: Gizarte Segurantzako autonomoen 
kuota, alokairua, lokalaren asegurua, 
erantzukizun zibileko asegurua, erosketak, 
soldatak eta lansariak, garraioa, gasolioa, 
profesional independenteak, argia, ura... 
Jarduerarekin lotutako gastu arrunt guztiak.

ERANSKINAK

 f Jarduera lizentziaren kopia

 f Alokairu (aurre)kontratuaren kopia (lokala izanez 
gero)

 f Lokalaren lizentziaren kopia (lokala izanez gero)

 f Inbertsioaren finantzaketa egiaztatzea (adibidez, 
bankuko laburpena, erabilgarri dauden funtsak 
erakusten dituena)

 f Atzerritarren Identifikazio Zenbakiaren edo 
pasaportearen kopia

 f Prestakuntzaren gaineko zertifikatuak

 f Erroldaren baimen txartela

 f TA-521 (Gizarte Segurantza, On Diego Lopez 
Haroko Kale Nagusia, 89)

 f 036 (Bizkaiko Ogasuna)
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