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Arartekoaren 2015S-118-13 Ebazpena, 2015eko martxoaren 9koa. Honen bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio diru-sarrera bermatzeko 
errenta jasotzeko eskubidea aitor dezan. 
 
 

Aurrekariak 
 

Kexagilea 2010eko azarotik hona EAEn etengabeko bizilekua duen aljeriar bat da. 
 
2012an diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen eta Gasteizko bulegoan 
(Lakuan) hainbat errekerimendu bete ondoren, 2012ko azaroaren 2an, Lanbidek 
prestazioa ukatzeko ebazpena eman zuen, eskaeran atzera egitea arrazoia zela 
adieraziz. 
 
Interesdunak 2013/05/23an berriro eskatu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta berriz ere ukatu zioten 2013ko abuztuaren 28an, arrazoia zera izanik: “ez 
betetzea erroldatzearen baldintza.” 
 
Azken eskabidea 2013ko abenduan aurkeztu zuen eta hori ere arrazoi berberagatik 
ezetsi zen, hain zuzen ere, erroldatze baldintza ez betetzeagatik. Kontua da 
Lanbidek ez zizkiola kontuan hartu harrera-etxeetako egonaldi batzuk; zentro horiek 
udalekoak badira ere, Lanbideren ustez, ez zegoen udalerrian erroldatuta, 
espedientearen izapidetzeko prozeduran zehar bere arduradunek horrela egiaztatu 
eta ziurtatu zuten arren.  
 
Kexagileak modu aktiboan parte hartzen du gizarteratzeko prozesuan eta beste 
udal-laguntza batzuen onuraduna da (janari-txartela, etab.). 
 
Kasuaren xehetasunak ezagutzeko, hiru aldiz eskatu genion informazioa Lanbideri. 
Azkenik, zuzendari nagusiak horretarako igorri zituen txostenen bidez –2014ko 
urtarrilean eta martxoan– zera jakin dugu: 
 

“Behin interesdunaren espedientea egiaztatu ondoren, ikusi dugu 
2012ko azaroaren 2an ukatu zela diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
2012/RGI/006373 espedientea, eta Lanbidek artxibatu egin zuela. Izan 
ere, interesdunak ez zuen hartu eta ez zion erantzun Lanbidek 
dokumentazioa eskatzeko idatzi zion eskutitzari. Eskutitz hori EHAAn 
argitaratu zen, 2012ko irailaren 27an. 

 
lnteresdunak diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen berriro ere 
2013ko maiatzaren 23an, eta eskaera hori ukatu egin zitzaion 2013ko 
abuztuaren 28an. Arrazoia honako hau izan zen: ez betetzea 
erroldatzearen baldintza. 

 
Beharrezkoa da eskubidearen titularra, eskabidea aurkezteko unean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea eta 
benetan bertan bizitzea, eta eskabidea egin baino urtebete lehenagotik, 
gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko edózein udalerritan erroldatuta 
egon izana eta bertan bizi izana. 
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XXX jaunak betetzen zuen gutxieneko denbora hori 2013an eskaera egin 
zuenean, baina ez zen hiru urtez erroldatuta egotera iristen. Kasu 
horietan, eskatzaileak lan-bizitzaren bidez frogatu behar du gutxienez bost 
urtez izan duela lan ordaindua. Salbuetsita daude pentsio publikoren bat 
jasotzen duten pertsonak edo etxeko tratu txarren biktimak izan 
direnak. XXX jaunak ez zuen frogatu bost urtez lan ordaindua eduki 
izana. XXX jauna 2010eko abenduaren 24an erroldatu zen, eta erroldan 
baja eman zuen, modu desegokian, 2012ko otsailaren 23an. Hori dela 
eta, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 2013/RGI/013513 eskaera 
ukatu egin zitzaion berriro ere.” 
 
“(…) ikusi dugu 2012ko otsailaren 23tik 2012ko uztailaren 11ra 
bitartean ez zela erroldatuta egon Euskal Autonomia Erkidegoko ezein 
udalerritan. 

 
Hiru urte igaro ez direnez eta interesdunak ez duenez betetzen 

abenduaren 23ko 18/2008 Legeak, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak 
Bermatzekoak, 16 artikuluko b) idatz-zatian ezarritakoa (azaroaren 
24ko 4/2011 Legearen bidez aldatu zen lege hori), gaur egun ere ezin 
du prestazioa jaso.” 

 
Gogoetak 

 
Azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatutako Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak 
Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16.b) artikuluaren arabera:  
 

“16. artikulua.– Eskubidearen titularrak. 
 
b) Prestazioa eskatu den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan benetan 
bizitzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan benetan 
bizitzea eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik gutxienez. 
Gutxieneko epe hori bete ezean, eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan erroldatuta egona eta bertan benetan bizia izan beharko 
du bost urtez, etenik gabe, aurreko hamar urteen barruan.” 
 

Lanbidek igorritako txostenaren arabera, “XXX jaunak betetzen zuen gutxieneko 
denbora hori 2013an eskaera egin zuenean, baina ez zen hiru urtez erroldatuta 
egotera iristen. Kasu horietan, eskatzaileak lan-bizitzaren bidez frogatu behar du 
gutxienez bost urtez izan duela lan ordaindua. Salbuetsita daude pentsio 
publikoren bat jasotzen duten pertsonak edo etxeko tratu txarren biktimak 
izan direnak. XXX jaunak ez zuen frogatu bost urtez lan ordaindua eduki izana. 
 
XXX jauna 2010eko abenduaren 24an erroldatu zen, eta erroldan baja eman 
zuen, modu desegokian, 2012ko otsailaren 23an. Hori dela eta, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren 2013/RGI/013513 eskaera ukatu egin zitzaion berriro 
ere.” 
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Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzara 
bidalitako azken komunikazioan azpimarratu genuen kexagilea, erroldatuta zegoen 
denbora osoan, hau da, 2010eko abendutik aurrera, EAEn benetako eta etenik 
gabeko bizilekua izan zuela eta erroldan agertzen diren hutsarteen arrazoia 
bazterketa-egoera larria izan zela. Izan ere, egoera horregatik, hainbat udal-
egoitzatan bizitzera behartuta zegoen. 
 
Komunikazio horri erantzunez, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak 
Bermatzeko Zuzendaritzaren buruak berriro esan zuen interesduna bidegabe 
inskribatuta egoteagatik baxa baten ondoren hilabete batzuk erroldatu gabe 
zegoela, Lanbidek onartzen duen erroldatu gabe egoteko denbora gehienez ere 
hilabete batekoa izanik.  
 
Lanbidek dituen datuen arabera, interesduna: 
 
“- De baja por inscripción indebida desde 23/02/2012 hasta el 11/07/2012. 
 - Del 12/11/2010 al 30/06/2011 en Asociación Bizitza. 
 - Del 30/06/2011 al 2/09/2011 en el Centro Municipal de Acogida. 
 - Del 2/09/2011 al 31/01/2012 en Casa Abierta. 
 - Hasta finales de marzo de 2012 en el Dispositivo de alojamiento invernal (DAI) 
 - Desde mayo 2012 (sin especificar) en Bultzain.” 
 
Eta erantzunak jarraitu zuenez: 
 
“Presenta un certificado del Ayuntamiento de Vitoria, de que estuvo haciendo un 
curso desde el 19/03 al 31/05/2012, pero no acredita dónde ha residido.” 
 
Espedientean jasotako informazioaren arabera, ez du eskakizuna betetzen, hortaz, 
prestazioa ukatzea zuzena dela ulertzen dut. Oso kasu berezi batzuetan, 
salbuespen gisa, posible izan da antzeko baldintzetan dagoen pertsona bati 
prestazioa ematea, baina horretarako, beharrezkoa izan da oinarrizko gizarte-
zerbitzuen txosten bat. Horrelakoetan, txostenak prestazioa ematea bermatu egiten 
du, pertsona horrekin aurretik lan egin dela ziurtaturik, baina kasu honetan, 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak ez du eskaerarik egin horren inguruan. 
 
Laburbilduz, interesdunak 2013ko abenduan aurkeztutako eskaera ezesteko 
arrazoia bihurtu zen tarteak 2012ko otsailaren bukaeratik uztailaren hasierara arte 
irauten du, baina espedientean gehitutako datuak ikusita, esan daiteke zalantza 
bakarra 2012ko apirilari dagokiola, hau da, ez dago frogarik kexagilea denbora 
horretan EAEn benetan bizi izan zela. 
 
Horri dagokiolarik, Lanbidek bere txostenean aipatzen du interesdunak ziurtagiri bat 
entregatu duela. Dokumentua Gasteizko Udalak eman dio eta horren bidez 
ziurtatzen da epealdi horretan gizarte-zerbitzuek antolatutako ikastaro batean parte 
hartu zuela. Hortaz, nahiz eta erroldatuta ez egon, ikastaroan parte hartzeko, 
ikastaro hori eman zen udalerri berean edo inguruko batean bizi izan zela uler 
daiteke. 
 
Bestalde, erroldatuta ez zegoen denboraldi horretan, inongo udalerritan ez zegoen 
inskribatuta, ez EAEn, ezta EAEtik kanpo ere, eta erakunde honek erroldatzeari 
dagokionez jarraitzen duen irizpidearekin bat, Gasteizko Udalari dagokio pertsona 
hori erroldan alta emateko betebeharra, benetako bizilekua aipatutako udal-
zentroetan zuela egiaztatuta. 
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Arlo horretan, Espainiako Estatistika Institutuak emandako jarraibideak aipatu behar 
dira, horien edukitik nahikoa argi ateratzen baita zeintzuk diren udal-erroldaren 
izaera eta xedea. 
 
Jarraibide horien artean, 1997ko uztailaren 4ko Ebazpena nabarmendu behar dugu 
(BOE, 2007/07/25ekoa), Espainiako Estatistika Institutuko presidenteak eta 
Lurralde Lankidetzako zuzendari nagusiak emandakoa. Ebazpen horrek xedatzen 
ditu udalek aplikatu beharreko jarraibide teknikoak, udal-errolda eguneratzeko 
prozedura dela eta. 
 
Ebazpen hori aplikatuz, udal bakoitzak bere udalerrian benetan bizi diren pertsonak 
biztanleen erroldan inskribatu behar ditu, etxebizitza okupatzeko titulua, 
bizigarritasun-baldintzak edo egoera urbanistikoa kontuan hartu gabe. Infraetxeak, 
hala nola, txabolak, karabanak, kobazuloak, etab., baita inolako bizileku motarik ez 
edukitzea ere, onargarritzat jotzen dira erroldan jasotzeko bizileku bezala. Toki-
erakundeen Biztanleen eta Lurralde Mugen Araudiko (RPDT) 54.3 artikuluarekin 
bat, Gizarte Zerbitzuen esku-hartzea aurreikusten da, baita fikziozko helbide bat 
erabiltzeko aukera ere, pertsona batek etxebizitzarik ez badu baina udalerrian ohiko 
bizilekua duenean (1997ko uztailaren 4ko Ebazpenaren 4. artikulua). Ondorioz, 
udalak inskribatu behar ditu biztanleen erroldan udalerrian benetan bizi direla 
egiaztatu duten pertsonak, bizileku finkorik ez duten arren. 
 
Ezin dugu ahaztu kexagile hori bizitegi-bazterketa egoera larrian dagoela eta 
udaleko egoitza batean baino gehiagotan bizitzera behartuta egon izan dela. 
 
Kasu honetan, interesdunak ezin du frogatu 2012ko bost hilabeteetan udal-
erroldan inskribatuta zegoenik, Gasteizko Udalak erroldan inskribatu ez zuelako, 
udalerri horretan benetan bizi zela egiaztatu arren. Antzeko kasu batzuetan, udalek 
beste modu batera jardun dezatela gomendatu du Arartekoak, hain zuzen ere, 
pertsona bat udalerri batean bizi baina udal-erroldan inskribatuta ez egoteak eragin 
ditzakeen kalteak saihestearren.1 
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hurrengo gomendioa 
aurkeztu dio Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Interesdunak 2010eko azarotik hona EAEn benetan eta etengabe bizi izatea 
egiaztatu duela uste dugunez, diru-sarrerak bermatzeko errenta ukatzen dion 
ebazpena berraztertu dadila. 

                                         
1 Arartekoaren 5/2011 gomendio orokorra, urriaren 17koa. Udalek beren udalerrietako egoitzetan bizi diren etxerik 
gabekoak eta foru aldundiek tutoretzapean dauzkaten adingabeak udal-erroldetan jasotzeko jarduerak egiteko 
betebeharra. 


