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Arartekoaren 2015R-1516-14 Ebazpena, 2015eko otsailaren 26koa. Horren bidez, 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 

errenta baten eta etxebizitzarako prestazio osagarri baten espedienteen artxibatzea 

- eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik- berrikustea. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.- (xxx) Arartekoarengana zuzendu da diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko egin duen eskaria ez diotelako onartu. 

Bi seme-alaba haren kargura dituen guraso bakarreko familia bat da. 

 

2.- Hirutan eskatu ditu diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarria Barakaldo-Beurko Lanbideren bulegoan, 2013ko abuztuaren 

9an, 2013ko urriaren 31n eta 2014ko otsailaren 14an. Guztietan, Lanbidek eskaria 

ukatzeko ebazpena eman du eskatutako dokumentazioa ezarritako epean ez 

aurkezteagatik. 

 

2013ko abuztuaren 9ko lehendabiziko eskariari dagokionez (2013/RGI/016750 

esp.), Lanbidek 2013ko irailaren 16an dokumentu bidez ondorengoa justifikatzeko 

eskatu zion: hainbat banku mugimendu; lan-kontratuen originala eta kopia; lan-

eskarian izen-ematea; bi kontratuen azken hiru soldata-orrien originala eta kopia; bi 

alaben ikasketa arautuen matrikularen egiaztagiria; dibortzio-epaiaren originala eta 

kopia; (xxx)(e)n NANaren identifikazio dokumentu originala eta fotokopia eta 

familia-unitatearen kide guztiena (indarrean egon behar dena); bi seme-alaben 

modu judizialean berretsitako hitzarmen arautzaileen originala eta fotokopia; 

alokairu ordainagirien originala eta fotokopia (abuztuan aurkeztutakoak ez du balio 

kontratuaren arabera kontu korrontearen bidez egin behar baita); seme-alaben 

kotizazio gabeko pentsioen ziurtagiriak (aurkeztutakoek ez dute balio euren 

nortasun agiriak ez direlako agertzen). 

 

Kexagileak 2013ko urriaren 3an eskatutako dokumentazioa aurkeztearen 

egiaztagiria ere atxiki du, 2013/232596 erregistro zenbakia. 

 

2013ko urriaren 31ko bigarren eskariari dagokionez (2013/RGI/023236 esp.), 

Lanbidek 2013ko azaroaren 20an honako dokumentazioa eskatu zion: titularraren 

indarrean dagoen pasaportea; 2010eko abenduaren 27an (xxx)(e)kin egindako 

hitzarmen arautzailea; (xxx) kalean dagoen etxebizitzari emandako erabilera, 

dokumentuen bidez BBKren kontu-korrontean agertzen diren diru-sarrera guzti-

guztiak justifikatzea eta Castroko Udala bezala agertzen den kontzeptu bat ere 

justifikatzea. 

 

Kexagileak 2013ko abenduaren 16an 2013/298501 erregistro zenbakia duen 

dokumentazioa aurkeztearen egiaztagiria atxiki zuen. Bertan, 2013ko urriaren 31n 
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gutun bidez eskatutako dokumentazioa aurkezten duela adierazi zuen, baita lan 

jardunaren amaiera ere. 

 

2014ko urtarrilaren 27an Lanbidek bere eskariari uko egitea adostu zuen. 

 

2014ko otsailaren 14ko hirugarren eskariari dagokionez (2014/RGI/006390 esp.), 

Lanbidek hainbatetan eskatu zion dokumentazioa aurkezteko. 

 

Martxoaren 27an Barakaldoko errolda egiaztagiri historikoa eta kolektiboa 

aurkezteko eskatu zion, baita Caixa-ko (xxx)(e)n eta (xxx)(e)n titularraren kontu-

korronteen azken 6 hilabeteetako mugimenduak ere, eta titularraren kontu-

korrontean agertzen diren diru-sarrerak justifikatzea, 2013/10/9 eta 2014/01/16 

datetakoak. 

 

Aurrerago, 2014ko apirilaren 10ean, lan-kontratua eta azken hiru soldata-orriak, 

(xxx)(e)n eta (xxx)(e)n aurkako mantenu-pentsioaren erreklamazioaren demanda 

judiziala; AIZ berritu denaren ziurtagiri ofiziala edo, hala badagokio, eskariaren 

ukapena. 

 

Kexagileak 2014ko apirilaren 3ko 2014/87479 erregistro zenbakiduna eta 2014ko 

maiatzaren 26ko 2014/87479 erregistro zenbakiduna aurkeztu izanaren ziurtagiria 

atxiki du. Horietan, 2014/RGI/006390 espedienteari dokumentazioa gehitzen ari 

dela adierazten du. 

 

2014ko ekainaren 21ean Lanbidek bere eskariari uko egitea adostu zuen. 

 

3.- Arartekoak aurreko gertakariei lotutako informazioa eskatu zuen Lanbiden. 

Zehazki, aurkeztu gabeko nahitaezko dokumentuei buruz galdetu zuen, dokumentu 

zehatzak aurkeztu ez zirela uste izateko eta hala ere Lanbidek eskatutako 

dokumentazioa aurkeztu izanaren egiaztagiriak eman zizkion arrazoiei buruz, 

aurkeztutako eskariaren akatsei edo kontraesanei buruz, betetzen ez dituen 

147/2010 Dekretuaren 28 eta 29. artikuluetan aurreikusten diren baldintzei buruz, 

eta herri-administrazioen Araudi Juridikoaren 30/1992 Legearen 70. artikuluan edo 

diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen 147/2010 Dekretuaren 30. 

artikuluan aurreikusitako beste edozein arrazoiri buruz, eskari bat ukatzea eta 

egindako eskaria ezeztatzen duen arrazoitutako ebazpen bat ez egitea justifikatzen 

duena. 

 

Arartekoak ere aurretik gogoeta batzuk adierazi zituen, ez errepikakorrak ez 

izatearren aurrerago errepikatuko ditugunak. 

 

4.- Lanbidek erantzuna eman digu eskatutako informazioa jakinaraziz: “2013ko 

abuztuaren 9ko eskaera; 2013/RGI/016750 espedientea hasi zen, artxibatzeko 

proposamenarekin, eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik (justifikatu 

DOKUMENTU bidez; ez du balio adierazpenak); zehazki, honako banku-mugimendu 

hauek: 1.- 2013/07/19 Kut. Transf. A (…) – 2.- 2013/07/06 Kut. Transf. A (…) – 

3.- 2013/07/10 (…). – 4.- Kut. Transf. A (…); bi lan-kontratuen originala eta 
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kopia; (…) andreak Lanbideko eskaeran izena ematea; bi lan-kontratuetako azken 

hiru nominen originala eta kopia. 

 

2013ko urriaren 31ko eskaera; 2013/RGI/023236 espedientea hasi zen, 

artxibatzeko proposamenarekin, eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik 

(hitzarmen arautzailea (…)rekin, 2010/12/27koa; justifikatu dokumentu bidez 

BBKren (…) kontuan agertzen diren sarrera guzti-guztiak, HALA NOLA BBK-REN 

(…) KONTUAN Castroko Udala bezala AGERTZEN DEN KONTZEPTUA). 

 

2014ko otsailaren 14ko eskaera; 2014/RGI/006390 espedientea hasi zen, 

artxibatzeko proposamenarekin, eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik 

(mantenu-pentsioa eskatzeko demanda judiziala aurkeztea (…)en aurka; AIZa 

berritu izanaren ziurtagiri ofiziala edo, hala egokituz gero, eskaera horren ukapena”. 

 

5.- Kexagileak administrazio-espedientearen kopia eskatu zion Lanbideri. 

 

Lanbidek zegokion dokumentazioa eman zion, honetaz osatuta dagoena: 

 

o Bizikidetza unitateko kideei dagozkien identifikazio datuen eta identifikazio 

dokumentuen datuen eta fotokopiaren eskaria. 

o Alaben jaiotza ziurtagiriak. 

o 2013. urtean Castroko Udalak diru-laguntzak eman izana justifikatzen duen 

ziurtagiria. 

o 2010eko abenduan (xxx) bere senar ohiaren aurrean egindako familia 

abandonatu izanaren salaketa. 

o 2013. urteari eta 2014. urteari (martxora arte) dagozkion BBK-ko aurrezki-

libretaren saldoa eta mugimenduak. 

o Beste diru-sarreren zinpeko aitorpena. 

o Bizikidetza-unitatea osatzen duten kideen errolda. 

o Dohaineko justizia eskaera eta 2013ko abenduan hura onartu izana. 

o 2014ko urtarrilaren 3an ofiziozko abokatua izendatzea. 

o (xxx)(e)kiko gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak eskatzea, 2014ko 

otsailaren 26an. 

o Barakaldoko Udalaren immigranteen arreta juridikoaren Zerbitzuko 

ziurtagiria. 

o 2014ko otsailaren 14ko diru-sarreren eta gizarte bazterketaren eta bere 

ardurapean bi seme-alaba dituen ama bezala gizarte ahultasuna pairatu 

izana justifikatzen duen norberaren gutuna. 

o Bere etxebizitzatik kaleratzeko prozeduraren gaineko informazioa, 

Barakaldoko Lehenengo Instantziako 6. Epaitegian egiten ari dena, 

127/2014 hitzezko epaiketa. 

o 2014ko apirilaren 3an komunitatearen onurarako egindako lanaldi batzuk 

burutzean aseguruari estaldura emateko Gizarte Segurantzan alta izanaren 

justifikazioa. 

o Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiria, pentsioen titularra 

ez dela esaten duena. 
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o 2013 eta 2014. (martxora arte) urteetako Caixa-ko banku-mugimenduen 

egiaztagiria. 

o (xxx) bere alabaren aita denari gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak 

eskatzeko abokatua izendatu izanaren egiaztagiria, 2014ko maiatzaren 

29koa. 

o 2013. urteko lanaldi partzialeko lan-kontratuen kopia. 

o 2013. urteko kotizazioen enpresaren egiaztagiria. 

o 2013 eta 2014. urteetako soldata-orriak. 

o Enplegu eskatzaile gisa izena emanda egotea. 

 

Bestalde, eskari berria egin eta ondorengo dokumentazioa aurkeztu duela jakinarazi 

digu: 

 

o 2014ko iraileko hainbat egunetako lanaldi partzialeko kontratuaren kopia. 

o 2014ko martxotik urrira arteko Kutxabankeko aurrezki-libretako 

mugimenduen kopia. 

o Batasuneko herritarraren senidea izatearen egoitza txartela ukatu zion 

ebazpenaren kopia. 

o (xxx)i 2014ko uztailaren 30ean gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak 

direla eta jarritako demanda judiziala, eta 2013ko abenduaren 16an 

ofiziozko abokatua izendatu izana. 

o Bere seme-alaben jaiotza agiria. 

 

Lanbidek bi dokumentazio errekerimendu berri egin zizkion 2014ko abenduaren 

20an eta abenduaren 19an. Kexagileak eskatutako dokumentazioa atxiki duela 

jakinarazi digu. 

 

 

Gogoetak 

 

1.-Interesdunak egindako eskari baten bidez espediente bat agintzeak datu zehatz 

batzuk ematea eta eskaria ebazteko beharrezko dokumentazioa aurkeztea eskatzen 

du. Lanbidek prozedura agintzeko nahitaezkoak diren eta eskaria ebazteko aukera 

emango dioten beste dokumentu batzuk aurkezteko eskatu dezake, prestazio 

horiek izapidetzeko ezarritako aurreikusitako araudiak kontuan hartuz. 

 

Kasu honetan bezala, interesdunak hala eskatuta egiten diren eskariek izan beharko 

lukete, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko Legearen 70. Artikuluaren arabera: 

 

a) Interesdunaren izen-abizenak eta, ordezkaria badu, bere ordezkariarenak, baita 

jakinarazpenak jasotzeko aukeratutako bidea eta lekua ere. 

b) Egitateak, arrazoiak eta eskaria, argi eta garbi adierazia. 

c) Lekua eta eguna. 

d) Eskabide-egilearen izenpea edo benetan bere borondatea dela erakusteko 

edozein eratako egiazpena. 

e) Administrazioko zein organo, erakunde edo unitateri bidaltzen zaion eskabidea. 
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Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

70.4 artikuluak honela dio: “Herri-administrazioek eskabideak egiteko eredu eta 

sistema estandarizatuak prestatu behar dituzte, prozedura ugari ebazteko 

jardunbideak direnean. Aipatutako ereduak herritarren esku egongo dira 

administrazioko bulegoetan.” 

 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 

jasotzeko baldintzak egiaztatzeko eskariarekin batera aurkeztu beharreko 

dokumentazioa agertzen den eredu baten aurkezpena aurreikusi du. Diru-sarrerak 

bermatzeko errenta arautzen duen 147/2010 Dekretuaren 28 eta 29. artikuluak eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria arautzen duen urtarrilaren 12ko 

2/2010 Dekretuaren 11 eta 12. artikuluek atxiki beharreko eskaria eta 

dokumentazioa aurkezteko modua ezartzen dute. 

 

2.- Kexagileak eskaria aurreikusitako dokumentuekin batera hirutan aurkeztu zuen. 

 

Lanbidek, aurrerago, dokumentazio zehatza eskatu zion izapidetu zituen hiru 

espedienteetan. Espediente bakoitzean eskatu zion dokumentazioa ezberdina zen. 

 

Errekerimendua jaso ondoren, kexagilea Lanbideko bulegora zuzendu zen 

eskatutako dokumentazioa aurkeztera, eta Lanbidek eskatutako dokumentazioa 

aurkeztu izanaren egiaztagiri bat eman zion (2013/232596, 2013/298501, 

2014/874793 eta 2014/87479 erregistro zenbakiak). 

 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko Legearen 70. artikuluak aurreikusten duenez, prozedura hasteko 

eskabidean betetzen ez badira baldintzak edo aplikagarri den berariazko legedian 

eskatutakoak, interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa 

zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, 

jakinarazi egingo zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko 

dela, horretarako ebazpena Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 42. artikuluan aurreikusitako 

terminoetan eman beharko delarik. 

 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen 147/2010 Dekretuaren 30.3. 

artikuluak honakoa xedatzen du: “Eskaeran errakuntzak edo kontraesanak aurkitzen 

badira, edo eskaera osatu gabe baldin badago edo ez baditu dekretu honen 28. eta 

29. artikuluetako baldintzak betetzen, udalak espedientea osatzeko edo 

konpontzeko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein datu, agiri edo txosten 

eskatuko dio eskatzaileari edo beste edozein erakunde edo entitate publiko edo 

pribaturi. 

 

Edonola ere, eskatzaileak hamar eguneko epea izango du eskaera udalak 

eskatutako moduan konpontzeko edo osatzeko, eta ez badu hori egiten, eskaeran 

atzera egin duela joko da, udalak aztergai den zirkunstantzia, izandako gertakariak 

eta aplikatzekoak diren arauak adierazten dituen ebazpen bat eman ondoren.” 
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Beraz, araudiak xedatzen du eskaeran atzera egin dela inguruabar batzuk gertatzen 

direnean: 

 

-Ez du Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko Legearen 70. artikuluan xedatutako betekizunak biltzen (izen-

abizenak, egitateak, arrazoiak eta eskaerak, tokia eta data, sinadura, zein 

organotara zuzentzen den..). 

-Akatsak edo kontraesanak daude edo ez dago osorik. 

-Ez ditu diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen 147/2010 Dekretuaren 28. 

eta 29. artikuluetan xedatutako betekizunak betetzen (eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria arautzen duen 2/2010 Dekretuaren 11 eta 12. artikuluetan). 

 

Lanbidek bidalitako erantzunaren arabera, ez du ematen bere eskaerak Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko Legearen 70. artikuluan xedatutako betekizunak betetzen ez dituenik (izen-

abizenak, egitateak, arrazoiak eta eskaerak, tokia eta data, sinadura, zein 

organotara zuzentzen den..) edota akatsak edo kontraesanak daudenik edo osorik 

ez dagoenik. Hala ere, Lanbidek hirutan ukatu du eskaria, ezarritako epean 

eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik. 

 

Lanbidek jakinarazi digunez, espedientea artxibatzeko arrazoia da aurkeztutako 

dokumentazioa ez duela aurkeztu, azaldu gabe zergatik eman dion kexagileari 

eskatutako dokumentazioa aurkeztu izanaren ziurtagiria. Kexagileari ez zion behin 

ere esan aurkezteke zuen dokumentazioa. 

 

Beraz, analisiaren oinarria izango da diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen 

duen 147/2010 Dekretuaren 28. eta 29. artikuluetan aurreikusitako dokumentazioa 

aurkeztu den edo ez (eta etxebizitzarako prestazio osagarria arautzen duen 

2/2010 Dekretuaren 11 eta 12. artikuluetan). 

 

3.- Erakunde honen iritziz, dokumentazio zehatza zein den adierazi ez zaionez eta 

hiru aldietan eskatutako dokumentazioa ezberdina denez, kexagileak ez daki 

prestazioaren eskubidea aitortzeko aurkeztu behar duen dokumentazioa zein den. 

 

Alderdi batek eskatutako eskarien izapidetzerako ezarritako prozedurak eskariarekin 

batera dokumentazioa ere aurkeztea aurreikusten du, eta, hala badagokio, 

administrazioak eskaria ebazteko nahitaezkoa den dokumentazioaren 

errekerimendua. Garrantzitsua da kontuan izatea Lanbidek eskatu dezakeen 

dokumentazioa ebazpena egiteko nahitaezkoa dena dela. 

 

Zentzu honetan, Auzitegi Gorenaren 3. Gelako 6. Atalaren 1997ko uztailaren 

7ko Epaia aipatu beharra daukagu: “…la omisión de datos y errores exige, según el 

artículo 71, que el órgano administrativo competente se lo haga saber al 

interesado, señalando dichos errores y omisiones y concediéndole un plazo de diez 

días para la subsanación, con la advertencia de que si no lo hiciere se archivará el 

expediente con los efectos prevenidos en el artículo 42, pero como advierte la 
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Sentencia de esta Sala (antigua Sala Cuarta) de 16 de marzo de 1988 (Ar. 2171), 

la Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino 

aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de 

dictarse la resolución y esos datos han de ser ignorados por la Administración, ya 

que si ésta los conoce, por haber presentado el interesado los documentos que se 

le piden, no tiene alcance la indicada consideración, tratándose de datos 

suficientes para resolver y para dictar la correspondiente resolución.” 

 

Ondorioz, Lanbidek ezin du dagoeneko aurkeztu den dokumentazioa emateko 

eskatu, ezta gaiaren funtsaren gainean adierazpen bat egiteko nahitaezkoa ez den 

dokumentazioa ere. 

 

Era berean, kontuan hartu behar da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 71. artikuluaren helburua. Artikulu honek 

espedientean nahitaezkoa den dokumentu bat ez aurkezteagatik eskari bat ukatzea 

saihesten du, eta administrazioak espedientea beharrezkoa den informazio 

guztiarekin ebaztea baimentzen du. 71. artikulua administrazioarekin lotutako 

pertsonen eskubideen eta interesen babes prozedura administratiboari egiten 

zaizkion aurreikuspenetako bat da, beharrezkoa den informazio guztia ez 

izateagatik eskaria ukatzea saihesten duelako. Pertsonek administrazio prozedura 

bati hasiera emateko ahalmena dute euren eskaerak legeak ezartzen dituen 

irizpideak betetzen baldin baditu. Administrazioak, kasu honetan Lanbidek, amaitu 

arte izapidetu beharko du, eskaerak eta aurkeztutako dokumentuek modu argian, 

zehatzean eta zalantzarik gabe egiaztatzen badute eskatutakoak ez dituela 

betetzen araudiak exijitzen dituen aurrekontu materialak, hau da, eskariak ez baditu 

eskari bezala kontuan hartzeko irizpideak betetzen, eta ez bada gabezia konpondu. 

 

Laburtzeko, legezko aurreikuspen honen helburua da konpondu daitezkeen akatsak 

zuzentzea, espedientea ebatzi ahal izateko. Horregatik, pertsonaren eskubideen 

babes funtzioa du. 

 

Administrazioak ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskariak ebatzi behar ditu 

eta akatsak konpontzeko bidea erraztu. Administrazioaren jarduna zuzentzen duten 

printzipioen artean “in dubio proactione” printzipioa aurkitzen da, eta formalismoen 

aurkako irizpideak. Printzipio hauei erreferentzia egiten dieten epai batzuk aipatuko 

ditugu: 

 

1989ko azaroaren 14ko Auzitegi Gorenaren Epaia (RJ 1989,8108) ”… las citadas 

normas (54 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958) se nos 

presentan como inspiradas en principios antiformalistas, tendentes a la 

consecución de un resultado final de eficacia tuitiva de los derechos e intereses en 

juego, situación que se avala con la conclusión definitiva prevista en el artículo 

24.1 de la Constitución.” 

 

1989ko martxoaren 28ko Auzitegi Gorenaren Epaia (RJ 1989,2421) “… el 

procedimiento administrativo, cuya importancia aparece reconocida por el art. 105, 

c) de la Constitución, aspira a asegurar el acierto de las decisiones de la 



   
 8  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

Administración desde el punto de vista del interés público y al propio tiempo a 

garantizar el respeto de los derechos del administrado-éstos son siempre los 

centros fundamentales en torno a lo que gira el Derecho Administrativo que 

procura en todo momento una armonización del interés público y el privado-. En 

consecuencia el procedimiento administrativo aparece inspirado por unos principios 

de economía, celeridad y eficacia-art, 103.1 de la Constitución y 29.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común- que da lugar a que cuando en el curso de su 

tramitación se aprecien defectos subsanables haya de formularse un requerimiento 

al solicitante a fin de que se corrija los vicios observados; esta conclusión aparece 

explicitada en nuestro derecho positivo tanto para el procedimiento administrativo 

en general-arts. 54 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo- como para el 

específicamente aplicable al otorgamiento de las licencias municipales-art. 9.1.4º 

del Reglamento de Servicios.” 

 

4.- Urte eta erdi baino gehiago igaro da eta Lanbidek ez du bere diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eskubidearen inguruan inolako jardunik egin, bere ardurapean 

bi seme-alaba dituen arren. 

 

Araudiak bere ardurapean bi seme-alaba dituen ekonomia-unitatea osatzen duela 

eta bere behar oinarrizkoenei aurre egiteko diru-sarrera nahikoak ez dituela 

egiaztatzeko dokumentazioaren aurkezpena aurreikusten du. Kexagileak 

aipatutakoei dagokien dokumentazioa aurkeztu zuen baina dokumentazio gehiago 

aurkezteko errekerimendua bidali zioten. 

 

Aurkeztutako dokumentazioa zehaztasunez egiaztatzea espedientea prestasunez 

ebatziko denaren bermea da. Baina egiaztatze horrek zuhurra izan behar du, eta 

dokumentazio gehiago eskatzeko errekerimenduak oinarria duten zalantzei eman 

behar die erantzuna, eta administrazioak pertsonek aurkeztu ez dituzten eta 

baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko aurkeztu behar dituzten dokumentu 

zehatzen inguruko informazioa eman behar du. 

 

Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren Lanbideko Bulegoak hartze-agiri bat 

ematen badu, hau bezalakoa, “2014/RGI/006390 espedientearen eskatutako 

Dokumentazioa aurkeztu da”, kexagileak ezin du jakin zein den falta zaion 

dokumentazioa ezta dokumentaziorik falta zaion ere. Espedientearen ondorengo 

ebazpenean eskaria eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik ukatu egiten dela 

adierazten bada eskatutako dokumentazioa aurkeztu den eta aurkeztu izana 

egiaztatzen duen ziurtagiria eman zaion arren, interesdunak ezin du jakin zein den 

oraindik falta zaion dokumentazioa. 

 

Administrazioak uste badu oraindik dokumentazio guztia ez zaiola aurkeztu, falta 

den dokumentazioa aurkezteko berriz eskatu beharko luke. Administrazioak 

exijitzen dituen dokumentuak jakinarazi behar dituela ulertzen dugu, pertsonei 

baldintzak betetzea errazteko, are gehiago espediente bat hura ez aurkezteagatik 

artxibatuko badu, kasu honetan bezala. 
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Lanbidek hirutan artxibatu du espedientea arrazoi berdinagatik, diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskariak 

dokumentazioa ez aurkezteagatik ukatuz, baina ez da inon ageri zein den aurkeztu 

ez duen dokumentazioa. Lanbidek eskaria ukatu izan balio, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren titularra izateko 

baldintzak ez betetzeko arrazoiak jakin ahal lituzke, baina eskaria artxibatu duenez 

ez daki zeintzuk izan diren eskatutako prestazioak ez emateko arrazoiak. 

 

Etxebizitza, janaria edota horniduren oinarrizko beharrei aurre egiteko eskaria da. 

Eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik ukatu izanak ez doa pertsonaren 

ahultasun egoerarekin bat. Ondoriozko artxibatzeak hirutan atzeratu du diru-

sarrerak bermatzeko eskubidearen aitorpena. 

 

Lanbidek interesdunari argi eta garbi jakinarazi beharko zion eskariaren 

jakinarazpenerako ezinbestekoak ziren dokumentua edo dokumentuak, eskatu zaion 

arren arrazoi honengatik diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaria artxibatzea 

adostu aurretik egin ez duena. 

 

5.- Azkenik, bere ardurapean bi seme-alaba dituen guraso bakarreko familia bat da, 

etxebizitzako errenta eta ur eta argi horniketa ordaintzeko zailtasun handiak 

dituena. Udalak diru-laguntza ezberdinak eman dizkio gastu horiei aurre egiteko 

baina ahultasun handiko egoeran jarraitzen du. Egoki litzateke Lanbidek erabaki 

hauek hartzean adingabekoaren interesa kontuan hartzea, adingabekoen babes 

juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 2. artikulua, Haurrak eta 

Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 4. artikulua. 

Eskubide honen edukia Nazio Batuen umeen eskubideen Batzordearen 14. Ohar 

orokorrean (2013) jasota dago, umeak bere interes nagusia oinarrizko arreta 

izateko duen eskubidearen gainekoa. 

 

Adingabekoaren interes nagusiarekiko arretak umearen beharrak egoki neurtzea 

dakar. Batzordearen arabera, Biltzarrak aitortzen dituen eskubide guztiak osorik eta 

modu eraginkorrean bermatzea suposatzen du, baita bere garapen holistikoa ere, 

umearen garapen fisiko, espirituala, morala, psikologikoa eta gizarte garapen bezala 

ulertua. Batzordearen iritziz, oinarrizko eskubidea da, oinarri juridiko interpretatiboa 

eta prozedura arau bat. Horrek esan nahi du ume batengan eragina duen erabaki 

bat hartu behar denean, erabakiak hartzeko prozedurak erabakiak umearegan 

izango duen eragina (positiboa edo negatiboa) kontuan hartu beharko duela. 

Erabakiak justifikatzerakoan argi utzi beharko da eskubide hori esplizituki kontuan 

hartu dela, umearen interesak zaindu direla beste gaien gainetik. Neurketa hau 

oinarrizko bihurtzen da hainbat ikerketak arreta deitzen ari direlako umeen 

pobreziaren adierazleen eta horiek etorkizunean izan dezaketen eraginaren gainean. 

 

Amaitzeko, erakunde honen iritziz eskaria eskatutako dokumentazioa ez 

aurkezteagatik hiru aldiz artxibatzeak hura aurkeztu izanaren ziurtagiria eman 

denean, pertsonan babesgabetasun egoera sor dezake, bere eskaria ebazteko 

aurkeztu behar duen dokumentazioa zein den ez dakielako. 
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Eskariaren artxiboa adostu duten ebazpenak arrazoituak izan beharko lirateke eta 

eskatu diren baina aurkeztu ez diren dokumentuak zeintzuk diren azaldu. Aurkeztu 

beharreko dokumentazioa zein den ez jakiteak dokumentazio hori ebazpen bat 

egiteko nahitaezkoa den ala ez baloratzea zailtzen du. 

 

Azkenik, Lanbidek kontuan hartu beharko luke adingabekoaren interes gorena eta 

beste gogoeten aurrean umeen interesak kontuan hartu direla justifikatu beharko 

luke. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 

eskarien artxibatzea berrikustea eta bizikidetza-unitateak eskubidearen titularra 

izateko baldintzak betetzen dituen baloratzea, adingabearen interes gorena kontuan 

hartuz, eta funtsa ebazteko ezinbestekoa den dokumenturen bat falta dela 

egiaztatzen bada, hura aurkeztu aurretik eskatzea, argi eta garbi zein den azalduz. 

 

 


