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Arartekoaren 2015R-1160-14 ebazpena, 2015eko martxoaren 9koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari egoitza eraginkorra 
ez emateagatik hura galdu izana dela eta diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioen ukatzea berriz pentsatzeko 
gomendatu zitzaion. 
 

 
Aurrekariak 

 
1. XXX andreak, ZZZ AIZ duenak, aurkeztutako kexa bat izapidetzeko onartu 

zen. Horren bidez, Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ziotelako.  

 
Kexagilea bi prestazioen titularra izan zen 2012ko abenduaren 26ra arte 
Lanbidek bi eskubideak iraungitzea erabaki zuenera arte.  

 
Dagokion Lanbideko bulegora zuzendu zenean, ahoz esan zioten 
iraungitzearen arrazoia bere jaioterrira (Kuba) egindako bidaia zela eta 
egoitza eraginkorra galdu zuela zela. Kexagileak, bere aldetik, EAEtik 
denboraldi batez alde egiteko arrazoia gaixo zegoen bere aita zaintzea izan 
zela argudiatu zuen, bere alaba bakarra delako. 

 
2. 2013ko abenduan kexagileak berriro ere eskatu zuen diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria. Hala ere, 
Lanbideren 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpenaren bidez, prestazioak 
ukatzea erabaki zen arrazoi berdinagatik, hau da, egoitza eraginkorra 
galtzeagatik:  

 
“Se detecta pérdida de residencia efectiva. Salida del 30/06/2012 al 
21/10/2012”. 

 
Kexagileak legearen araberako denboran eta moduan jarri zuen 
berraztertzeko errekurtsoa aipatutako jardunaren aurka, laburbilduz, honakoa 
adierazi zuelarik: etenik gabeko erroldaren baldintza betetzen zuela, Kuban 
egon zen denboraldia barne, ondoren ez baita inoiz herrialdetik atera. Era 
berean, Bilbon jaiotako adingabeko seme bat dauka eta gaur egun oraindik 
berarekin eta bere amarekin bizitzen jarraitzen du, udalerri berdinean, 2008. 
urtetik.  
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3. Arartekoak zegokion informazio-eskaera egin zion Lanbideri, aurkeztutako 
kexaren gora beherak helaraz ziezazkigun. 

 
Lanbideko Zuzendari Orokorrak horretarako bidalitako idatzia jaso da. Bertan 
jakinarazten denez, 2014ko uztailaren 14ko ebazpenaren bidez Lanbidek 
jarritako errekurtsoa ezeztatzea erabaki zuen, honakoan oinarrituz:  

 
“Visto el recurso presentado y a la vista de los documentos obrantes en 
el expediente, y las propias manifestaciones de la recurrente se comprueba 
que existe una salida superior a 3 meses en el año 2012; esta circunstancia 
determina la pérdida del requisito de residencia efectiva al no encontrarse 
en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el art. 43.1.a del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo. En el supuesto que nos ocupa, la 
recurrente alega que no volvió a salir en fechas posteriores y que no ha 
perdido el padrón, sin embargo, siguiendo lo establecido en el art. 16 de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, en la redacción dada por la modificación legislativa de 14 
de diciembre de 2012, es requisito para acceder a la prestación “b) estar 
empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier municipio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (…)”, con determinados periodos mínimos 
previos; esto es, el precepto exige que el padrón y la residencia efectiva se 
cumplan conjuntamente, no admitiéndose la concurrencia de uno de ellos 
sin el otro, como sucede en este caso. 

 
En consecuencia, constatada la existencia de la pérdida de requisito en que 
se basó la Resolución recurrida, procede declarar su conformidad a Derecho, 
desestimándose el recurso interpuesto”.  

 
Beraz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoetak egin ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Testuinguru honetan, baldintzak ez betetzeagatik prestazioak ukatzeari 
dagokion Lanbideren jarduna aztertuko dugu. Izan ere, esku artean 
daukagun kasuan, kexagileak prestazioak jasotzeko eskari berri bat aurkeztu 
zuen iraungitzea eman eta urtebete igaro ondoren. 
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EAEko udalerri batean egoitza eraginkorra izateak 4/2011 Legeak aldatutako 
18/2008 Legearen 16. artikuluan diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal 
izateko ezinbesteko baldintza gisa agertzen da. Zehazkiago, aipatutako 16. 
artikuluaren b) atalaren idazketa berrian, ondorengo baldintza ezartzen da: 

 
“Eskabidea aurkezteko unean, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
udalerritan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea, eta eskabidea 
egin baino urtebete lehenagotik, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan erroldatuta egon izana eta benetan bertan bizi izana.” 

 
Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, interesduna 2008ko maiatzaren 
14tik EAEko udalerri berdinean, aldaketarik gabe, erroldatuta dago. Bakar-
bakarrik atera zen herrialdetik 2012. urtean hiru hilabete baino zertxobait 
luzeagoa izan zen epean. Ondorioz, gertakari horrek, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskari berria 
egin zuenetik denbora-tarte handia igaro den arren, prestazioen titularra 
zenean betebeharren betetzearekin eraginen bat izan zezakeen. Izan ere, 
bidai hori prestazioak iraungitzeko arrazoia izan zen, eta kexagileak 
iraungitze ebazpenak suposatzen duen urtebeteko itxaronaldia bete zuen, 
prestazioak berriro eskatu ahal izan arte (18/2008 Legearen 28.3 artikulua).  

 
Beraz, kexagilea prestazioak eskatu baino urtebete lehenago Bilboko 
udalerrian dagoen bere etxebizitzan erroldatuta zegoen eta bertan bizi zen. 
Hau da, kexagileak prestazioak jasotzeko erroldan izen emateari eta egoitza 
eraginkorrari dagozkien baldintzak betetzen ditu. 

 
2. Edozein modutan, erakunde honek aukera izan du hainbat alditan benetako 

bizilekua galdu izana jorratu duten espedienteen inguruan epaia emateko1.  
 

Udalerri jakin batean erroldatzeak, besteak beste, aipatu udalerrian benetan 
bizi dela agerian jartzen du (Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16.1 artikulua).  

 
Ildo horretan, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko Epaitegiak berriki  
maiatzaren 12an eman duen 84/2014 Epaiak, zuzenbideko bigarren 
oinarrian, hauxe dio:  

 

                                                 
1 Besteak beste: 2013ko uztailaren 30eko eta urriaren 15eko ebazpenak eta 2014ko martxoaren 31koa. 
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“no se puede acoger sin más y compartir con la administración que la 
residencia efectiva deba entenderse quebrada porque (…) se haya 
ausentado de la CAPV durante tres meses en 2011, pues el viaje de tres 
meses de duración no implica forzosamente cambio de residencia efectiva o 
cambio de domicilio habitual”  
 
Horrez gain, hauxe ere ageri da:  

 
“no encontramos ni en la legislación autonómica citada ni en el Reglamento 
de Población y Demarcación de las Entidades Locales (aprobado por Real 
Decreto 1690/1985, de 11 de julio) motivos o justificación para entender 
que la ausencia de España de tres meses suponga ausencia de residencia 
efectiva, pues no contempla la legislación estatal ni autonómica que ante 
una ausencia de tal amplitud se deba causar baja en el padrón municipal, se 
deba cancelar la residencia efectiva, o incluso, se le deba retirar la 
prestación”  

 
Amaitzeko, honakoa xedatzen du:  

 
“es la concreta regulación de las ayudas la que nos impiden negar o retirar 
[en alusión a la RGI y la PCV] a quien se haya ausentado del país en tres 
meses manteniendo el empadronamiento y la residencia habitual”  

 
Bestalde, Auzitegi Nagusiaren 2009ko azaroaren 11ko epaiak, zuzenbideko 
laugarren oinarrian, bizilekuaren kontzeptuak bi elementu dituela dio eta 
honela definitzen du:  

 
“(…) conviene dejar claro el concepto de "residencia" y su alcance. De un 
lado, se exige un elemento espiritual, la "intención" de residir en un lugar 
determinado. De otra parte, es necesario que se de un elemento material, la 
residencia efectiva. La doctrina de la Sala 1ª sobre este problema ha 
vacilado entre dar relevancia al elemento subjetivo o al objetivo. En materia 
fiscal y para el legislador de 1978 no ofrece dudas que el elemento 
relevante es el elemento objetivo. Por eso el artículo sexto, alude al 
elemento objetivo de la "permanencia" como rasgo definidor de la 
residencia. Establece también el apartado segundo una presunción de 
residencia cuando por las circunstancias en que tenga lugar la ausencia se 
puede inducir (lo que parece hacer presumir un elemento intencional de 
permanencia) que no durará más de tres años”. 
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Beraz, jurisprudentziaren arabera, egoitza eraginkorraren galerak alde batetik 
gertakari objektibo bat ematea, pertsona batek beste etxebizitza batera 
aldatzean ematen dena, eta, gainera, beste gertakari subjektibo edo nahita 
egindakoa behar du, bertan finkatzeko asmoan oinarritzen dena. Dakizun 
moduan, erroldan izena ematea bizitokiari lotutako baldintzaren iuris tantum 
presuntzioa da; dena den, bertan behera geratu daiteke bizitokia aldatu 
duela egiaztatzen duten zantzu nahikoak baldin badaude. Hala ere, kasu 
honetan, ez dirudi interesdunak 2008. urtetik EAEn bere ohiko etxebizitza 
izan den horretaz aparteko beste leku batean bere egoitza finkatzeko asmoa 
izan duenik, gaur egun ere bere adingabeko semearekin eta bere amarekin 
etxebizitza berdinean bizitzen jarraitzen baitu. 

 
Ondorioz, erroldan izena emateak berekin dakarren ustekizuna ezin da kasu 
honetan saihestu, eta horri esker egiaztatu dezakegu prestazioak egiteko 
momentuan bere etxebizitza zein egoitza Bilbon zuela. Azaldutakoagatik, eta 
aztertutako informazioaren arabera, erakunde honek interesdunak prestazioa 
jasotzeko baldintzak betetzen zituela uste du. 

 
 
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 osagarria 
ukatzen duen 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpena indargabetzea, eskaria 
aurkeztu zenetik aurrera prestazio horiek jasotzeko eskubidea aitortuz. 

 
 

 
 


