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Arartekoaren 2015R-1431-14 Ebazpena, 2015eko martxoaren 5ekoa. Horren 
bidez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidearen ukapena 
berraztertzea gomendatu zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari. 
 
 

Aurrekariak 

 
2014ko ekainaren 24an, (…)ek abiarazitako kexa bideratzea onartu zen, diru-
sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea aitortzeko eskaera ukatu izanari 
dagokiona. 
 
Honakoak izan ziren kexagileak Arartekoari jakinarazitako egitateak: 
 
Martxoaren 6an, zegokion bulegoan, Bilbao-Mazarredon, aurkeztu zuen kexagileak 
diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea aitortzeko eskaera. Araudiak 
ezarritako epean, 2014ko apirilaren 18an, eskaera ukatzea ebatzi zuen Lanbidek; 
izan ere, kexagileak ez zuen bizikidetza unitate independentea eratuta eskaera egin 
baino urtebete lehenago.  
 
Espediente horri interesatzen zaion epean bederen, kexagilearen ahizpa ez zen diru-
sarrerak bermatzeko errentaren ez eskatzailea, ez jasotzailea (langabezian zegoen, 
eta 2012ko abenduaren 29an amaitu zen sorospena jasotzen zuen, 2014ko 
apirilaren 1ean lan berria aurkitu zuen arte). 
 
Ukapen ebazpenak ez zituenez kexagileak betekizun hori ez betetzeko arrazoiak 
zehaztu, horri buruzko informazioa eskatu zion Arartekoak Lanbideri, uztailaren 
11n. Esleitutako epea erantzunik jaso gabe igarota, errekerimendu bat bidali zen 
irailaren 22an. Bertan, herri-administrazioek Arartekoaren informazio eskaerei 
arreta epe barruan emateko duten betebeharra gogorarazi zen. 
 
Azaroaren 17an, erantzun idazkia jaso zen. Horren bidez, honela justifikatu zuen 
Lanbidek kexagilearen bizikidetza unitatearen independentziaren galera: 
 
“Interesdunaren espedientea aztertu, eta ikusi dugu Santurtzira aldatu aurretik, 
2014ko otsailean, ahizparekin, (…) andrearekin bizi izan zela (NA:…H), Bilbon, 
(…)etxebizitzan eta hortaz, eskaera egin zuenean, ez zeramala urtebete pertsona 
bakarreko bizikidetza-unitate bat eratzen; hain zuzen ere, eskakizun hori ezartzen 
du abenduaren 23ko 18/2008 Legeak, gizarteratzeko eta diru-sarrerak 
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bermatzekoak, 9. artikuluan eta hurrengoetan -azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
aldatu egin zuen 18/2008 Legea-“. 
 
Erantzun idazkiarekin batera, kexagileak ukapenaren aurka jarritako aukerako 
berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren kopia helarazi zigun. Horren hirugarren 
oinarri juridikoan, honakoa zehaztu du: 
 
Con fecha 25/02/2014 la recurrente se empadrona en otra vivienda con un 
contrato de subarriendo de habitación, formando una nueva unidad de convivencia 
distinta a la recientemente creada. Por tanto, la recurrente no cumple con el 
requisito de constitución de unidad de convivencia como mínimo con un año de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud, tal y como establece el 
artículo 9.1 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos, ya que es el 25 febrero de 2014 cuando se produce la baja en el padrón 
del domicilio familiar y el 06 de marzo de 2014 cuando formula solicitud de las 
prestaciones como unidad de convivencia unipersonal, no habiendo transcurrido un 
año entre ambas fechas”. 
 
Espedientean dagoen informazioaren arabera, hain zuzen, 2014ko otsailaren 18an 
erroldatu zen kexagilearen ahizpa horren etxean, Bilbon; hau da, kexagilea 
Santurtzira bizitzera mugitu baino astebete lehenago. Otsailaren 25ean erroldatu 
zen Santurtzin. 
 
Informazio horren arabera, 2005eko azaroaren 10etik zeraman kexagileak Bilbon 
bizitzen (Portugaleten bizi izan zen aurretik); etxebizitza aldatu zuen 2011ko 
abuztuaren 3an, udalerri berean (espedientearekin zerikusirik ez duten pertsona 
batzuekin joan zen bizitzera), eta bertan egon zen Santurtzira mugitu zen arte. 
Bestetik, 2007ko ekainaren 26tik bizi da bere ahizpa Bilbon. Aurreko paragrafoan 
aipatutako aldian izan ezik, Bizkaira bizitzera joan zirenetik, 2004an eta 2007an, 
hurrenez hurren, bananduta bizi izan dira. 
 
 

Gogoetak 
 

Apirilaren 18ko ukapen ebazpenetik, bai eta Arartekoari emandako erantzunaren 
edukitik ere, ondoriozta daiteke kexagilea ahizparekin astebetez bizi izanak ordura 
arte osatzen zuen pertsona bakarreko bizikidetza unitatearen independentzia apurtu 
izana ulertu zuela Lanbidek. 147/2010 Dekretuaren 9.1. artikuluan aurreikusitako 
betekizuna da hori, diru-sarrerak bermatzeko errentaren sarbiderako ezarritakoa. 
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Lanbideren ustez, kexagilearen ahizpa bere etxebizitzara mugitu izanak bizikidetza 
unitatea osatu zuen; astebetera apurtu zen bizikidetza unitatea, beste udalerri 
batera mugitu baitzen kexagilea, berriki osatutakoa ez zen bizikidetza unitate berria 
osatuz. 
 
Adierazi den bezala, 147/2010 Dekretuak ezarri du bizikidetza unitatea diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titular izateko eskaera egin baino urtebete 
lehenago osatzeko betebeharra. Ez agindu horrek, ez beste batek, ez dute ezarri 
nola gertatzen den bizikidetza unitatearen independentziaren galera. 
 
Hala ere, adierazi beharra daukagu ez dirudiela arrazoizkoa pentsatzea ahizpa zazpi 
egunez berarekin bizitzen egon izanagatik galdu duela kexagileak bere bizikidetza 
unitatearen independentzia. Izan ere, hori baino lehen, espedienteari interesatzen 
zaionean behintzat, ez zuen dependentzia ekonomikorik izan, eta ez zen berarekin 
bizi izan. 
 
Erakunde honen iritziz, urtebeteko bizitza independentea egiaztatzeko betekizuna 
familiaren etxetik alde egin izanarekin interpretatu beharko litzateke, bete 
beharreko betekizun gisa; hau da, eskatzaileak diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eskatu aurretiko bizi proiektua daukala frogatu behar du. Aplikatzeko gainerako 
araudiarekin lotu behar da aurreikuspen hori, eta prestazioaren xedearekin: 
beharrizan egoerei eta gizarteratzeko prozesuko gastuei aurre egitea. Autonomo 
izandako pertsonek bizitzako une jakin batean senideekin bizi behar izateak ezin du 
prestazioetarako sarbidea mugatu, gainerako betekizunak bete gorabehera.  
 
Lanbidek ez du azaldu zergatik balioetsi duen kexagilearen bizikidetza unitateak 
izaera independentea galdu zuela, eta kexagileak otsailaren 25ean “familiaren 
etxebizitzako” erroldan baja eman zuela azaltzera mugatu da. Lanbideren ustez, 
horrela bizi izan da, etxebizitza beste batzuekin partekatuz, modu independentean, 
2011ko abuztuaren 3an bertan erroldatu zenetik. 
 
Hortaz, kexagilea, gutxienez, 2005etik bizi izan bada modu independentean, 
ahizpa berarekin astebetez bizi izanak ez dakar, gure iritziz, 147/2010 Dekretuak 
9.1. artikuluan aurreikusitako bizikidetza unitatea izateari uztea, edota etxebizitzak 
“familiaren etxebizitza” izaera hartzea ere, aurrekarietan adierazi dugun bezala, 
espedientearekin zerikusirik ez zuten beste pertsona batzuen bizilekua ere bazenak. 
 
“Familiaren etxebizitza” kontzeptua diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzeko 
araudiari ez badagokio ere, beharrezko ikusten dugu argitzea kexagilearen 
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etxebizitzak ez zuela izaera hori eskuratu, izan ere, esamolde hori erabiltzeak 
ahizparekin batera bizikidetza unitatea osatu izana iradokitzen du, eta, adierazi 
dugun bezala, horrelakorik izan ez zela balioetsi dugu. Bada, beste pertsona 
batzuekin partekatutako etxebizitza batean elkarrekin astebetez bizitzeak ez du 
esan nahi bizi proiektu komuna dutenik. Etxebizitza egokia edukitzeko zailtasunak 
beharrezko bihurtzen du etxebizitza partekatu behar izatea, askotan, familiako 
jendea ez denarekin. Kasu horretan, ahizpa batekin partekatu zuen etxebizitza 
astebetez, eta hori ezin da oztopo zeharkaezina izan, diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eskubidea izateko gainerako betekizunak betetzen direnean. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko Legeak -Ararteko erakundea sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendioa 
luzatu zaio Lanbideri: 
 

GOMENDIOA 

 

 

Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errentarako duen eskubidearen ukapena 
berraztertu dadila, pertsona bakarreko bizikidetza unitatearen izaera independentea 
galdu ez duenez, eskaera data baino urtebete lehenago bizikidetza unitatea osatu 
zuela balioetsiz. 
 
 
 
 


