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Arartekoaren  2015R-1118-13  Ebazpena,  2015eko  ekainaren  30ekoa.  Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio prestazioak emateko 
espedientea berrikusi dezala, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidearen ukoaren aurka jarritako 
berraztertzeko  errekurtsotik  eratorritako  dokumentazio  errekerimendua  behar 
bezala jakinarazi dezala. 

 
 

Aurrekariak 
 
1. 2013ko martxoan, interesdunak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidearen ukapenarekin zuen desadostasuna zela-eta. Lanbidek hitzartu 
zuen aipatu ukoa. 

 

2. Kexa-idazkia   eta   interesdunak   aurkeztutako   dokumentazioa   aztertuta, 
informazioa  eta  dokumentazio  jakin  bat  eskatu  genizkion  horri  2013ko 
apirilean, beharrezkoak baitziren kexa izapidetzeko, eta interesdunak eman egin 
zizkigun. 

 

3. Espedientean ageri den dokumentazioa aztertuta, informazio eskaera igorri 
zitzaion Lanbideri 2013ko maiatzean. Horren bidez, interesdunak diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioen eskaera 
2012ko azaroaren 16an aurkeztu izana egiaztatu zuela adierazi zen. Era 
berean, 2013ko martxoaren 1eko ukatzeko  ebazpenean  baliatutako  hiru  
arrazoien  gaineko  gogoeta  batzuk helarazi zitzaizkion. 

 

1.- Arrazoietako lehenengoari dagokionez (“Errentamendu kontratua ez dago 
egoki beteta”), eskubide subjektiboak eta bidezko interesak mugatzen dituzten 
jarduerak behar beste arrazoitzeko beharrizana helarazi genion Lanbideri, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 54.1.a artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
Lehen puntu horretan egindako aipamenak, okerra eta nahasia izaki, ukatzeko 
arrazoia zehaztasunez  ezagutzea  galarazten  zuela  adierazi  genion,  eta 
interesdunari bere defentsa egoki egitea eragotzi ziola horrek. 

 

Gainera, Lanbideri adierazi genion interesdunari kontratu hori eskatu geniola, eta, 
berau aztertu ondoren, ez genuela ulertu zertan zegoen ezegoki beteta. 

 

2.- Bigarren arrazoiari dagokionez, (“Errolda ez dator bat benetako 
etxebizitzarekin”) honakoa helarazi genion Lanbideri: “Hain zuzen ere, hori hala 
da eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaintzan eragina dauka; hala 
eta guztiz ere, ondoren azaltzen diren egoerengatik horrek ez luke eraginik izan 
beharko diru- sarrerak bermatzeko errentaren prestazioan. Interesdunaren bidez 
eta bilboko udalaren bitartez   bildutako   informazioaren   arabera, oinarrizko 
gizarte  zerbitzuetan  interesduna  aldez   aurretik  bere   egoitza  izan  zen 
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aterpetxean itxuraz erroldatzea sustatu zen bere uneko etxebeizitzaren 
bizigarritasun arazoengatik. Gure ustez Bilboko Udalak herritarra lonjan 
erroldatu behar izan zuen arren, bertan bizi zelako eta delako (interesdunari 
izapide horrekin hasteko proposatu diogu), kontua da diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotze aldera kexagileak erroldatuta egotearen baldintza eta egoitza 
eraginkorra EAEn izatearen baldintza betetzen duela”. 

 

3. Hirugarren arrazoiari dagokionez (“Langabeziagatiko Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoaren (SEPEren) prestazioetarako duen eskubidea ez baliatu izana, zehazki, 
45   urtetik   gorakoentzako   sorospena”),   zera   helarazi   genion   Lanbideri: 
“Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko Legea aldatzen duen azaroaren 
24ko 4/2011  Legearen  hogeita  bigarren artikuluak Gizarteratzeko eta diru- 
sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 61.2. artikuluari 
ematen dion idazketa berriaren arabera: ‘Baldin eta eskatzailea edo haren 
bizikidetza-unitateko kideak izaera ekonomikoko eskubide batzuen hartzekodun 
badira eta ez badituzte baliatu edo eskatu, mantenu- eskubidea barne 
ezkontzako bizikidetza egiazki bukatu dela egiaztatzen den kasuetan, orduan 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarrerak bermatzeko errenta edo 
etxebizitzako prestazio osagarria eskatu denean, edo udalak gizarte- 
larrialdietarako laguntza eskatu denean, eskatzaileari eskatuko diote ezen, 
espedientearen instrukzioa amaitu aurretik, bere eskubideak baliatu edo eskatu 
ditzala indarrean dauden legeetan ezarritakoaren arabera”. Lanbideri adierazi 
genion ez genuela betekizun hori bete izanaren berririk. 

 

4. Lanbidek, 2013ko abuztuko erantzunean, ez zituen erakunde honek azaldutako 
kontuen funts guztiak jorratu, eta ez zuen aurretiko gure gogoeten gaineko 
balorazioa helarazi. Ukatzeko arrazoiak berretsi zituen: erroldako helbideak ez 
zuela etxebizitza eraginkorraren helbidearekin bat egiten, eta langabeziagatiko 
SEPEren prestazioa eskatu ez izana (45 urtetik gorakoentzako sorospena da, 
2012ko maiatzaren 22tik baitzuen horretarako eskubidea). Errentamendu 
kontratua egoki bete ez izanari buruz, bertan errentatzailearen eta errentariaren 
izena, abizenak eta NANa ageri ez zirela azaldu zuen. 

 

5. Erantzun horri erreparatuta, erakunde honek beste informazio eskaera bat bidali 
zion Lanbideri 2013ko azaroan. Bertan, aurreko informazio eskaeran jasotako 
aurretiko gogoetak berretsi ziren, eta balorazio bat egiteko eskatu zitzaion; 
Diru-sarrerak Bermatzeko  eta  Gizarteratzeko  abenduaren  23ko  18/2008 
Legearen 61.2. artikuluan jasotako betebeharraren konplimendua jaso zuen 
eginbidea igortzeko eskatu genion. 

 

Ukatzeko hirugarren arrazoiari buruz, jarraian transkribatutakoa adierazi genion 
Lanbideri: 

 

“3.- Errentamendu kontratua behar bezala Beteta dagoen kontuari 
dagokionez, esan behar dizugu espediente honen bideratzean kexagileari 
aipatu kontratuaren kopia eskatu geniola. 

 

Erantzunean esan digu ez daudela jasota errentatzailearen eta errentariaren 
izen-abizenak,  ezta   identifikazio  agiriak  ere.   Hala  ere,   interesdunak 
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emandako kopian argi eta garbi adierazten da errentatzailea  nor den 
(izena, abizena eta NANa emanda) eta   errentaria i n t e r e s d u n a  b e r a ,  
haren NAN berariaz jasota. 

 

Eskertuko nizuke zure esku-hartzeetarako izandako kontratuaren kopia 
helaraziko bazenigu kontu hori behar bezala alderatzeko”. 

 

 
 

6. Administrazioaren  erantzun  gabeziaren  aurrean,  gure  eskaerari  erantzuteko 
errekerimendua igorri genion 2014ko urtarrilean. 

 

7. Azkenik,  2014ko  uztailean,  2013ko  apirilaren  12ko  ebazpena  igorri  zigun. 
Interesdunak 2013ko apirilean eskubidearen ukoaren aurka jarritako errekurtsoa 
balioetsi zen bertan, eta ebazpenak bere egin zituen erakunde honek helarazitako 
gogoetak. Prozeduraren izapidean akatsa egon ahal izan zela ondorioztatu zen, 
aurkeztutako  dokumentazioan  zegoen  akatsa  zuzentzeko  aurretiko 
errekerimendua falta zela aipatu zen, “gizarte zerbitzuek gizarte errolden 
segimendua egingo dutela” ezarri zuen, eta, hain zuzen ere, enplegu bulegoak ez 
zuela errekurtso-egilea langabeziagatiko sorospena eskatzera bultzatu adierazi 
zen,  eta  diru-sarrerak  bermatzeko  errentaren  maiatzaren  25eko  147/2010 
Dekretuaren 31.2. artikulua bete ez zela horrela. 

 

Onespena efektu bakar honekin hitzartu zen: espedientea aipatu ukatzeko 
ebazpenaren aurretiko unera eramatea. 

Bere erantzunean, administrazioak ez zuen eskatutako dokumentua aurkeztu. 

Lanbidek jakinarazi zigunez, jakinarazpena emateko bi saiakera egin ondoren, 
2014ko otsailaren 14an, EHAAn argitaratu zen interesdunari egindako 
dokumentazio errekerimendua, eta maiatzean artxibatu zen espedientea, ez zelako 
aipatu dokumentazioa aurkeztu. 

 

8. Informazio  hori  jasota,  berehala  komunikatu  genion  interesdunari jardunbide 
guztien emaitza, eta jazoerak udal zerbitzuarekin (udal zerbitzu horren helbidea, 
adierazi dugun bezala, bere gizarte erroldari zegokion, eta ez bizileku eraginkorrari) 
jakinarazpenen harreran argitzeko beharrizanaren gainean orientatu genuen. 

 

Era berean, informazio eskaera igorri genion Lanbideri, interesdunari jakinarazpena 
emateko saiakerei buruzko dokumentazioaren kopiak igorri ziezazkigun. 

 

Lanbidek aipatu dokumentazioa aurkeztu zuen, eta interesduna alta emanda ageri 
zen udal bizilekuan jakinarazpen saiakera bakarra egitea emaitzarik gabekoa izan 
zenez, 2013ko espedientean ageri zen azken bizilekuan saiatu ziren, bi aldiz, 
jakinarazpena ematen. 

 

Administrazioak jakinarazpena emateko bi saiakerak egin zituen bigarren bizileku 
hori aztertuta, interesdunak Lanbideri aurkeztutako errentamendu kontratuan ageri 
zen bizilekuarekin bat egiten ez zuela ohartu ginen. Gure informazio eskaeran ere 
kontratuko bizilekua aipatu genuen, izan ere, eztabaida zegoen aipatu 
kontratuaren gainean, eta, azken batean, interesduna eraginkorki bizi zen bizilekua 
baitzen. 



4 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 

 

 
 

Gogoetak 
 
1. Behar ez diren errepikapenak saihesteko, errepikatutzat joko ditugu hirugarren, 

bosgarren eta zazpigarren aurrekarietan jasotako gogoetak. 
 

2. Prestazioak emateko edo  ukatzeko ebazpenerako legez ezarrita dagoen bi 
hilabeteko epea gainditu dela egiaztatu da (diru-sarrerak bermatzeko errentari 
buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 32.2. artikulua), bai eta 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa ebazteko legez ezarri den epea gainditu 
dela ere (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 117.2. artikulua: 
“Hilabetekoa izango da errekurtsoaren ebazpena idazteko eta jakinarazteko 
gehienezko epea”). 

 

Egokia da administrazioari ildo horretako legezko betebeharrak gogoraraztea. 
 

3. Otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea sortu eta arautzekoak- 
zera ezarri du 23. artikuluan: “eskatutako datu, dokumentu, txosten edo 
azalpen oro lehentasunez eta premiaz emateko betebeharra”. 

 

Eskatutako dokumentua ez aurkezteak (zazpigarren aurrekaria) eta informazio 
eskaeran erakunde honek aipatutako kontuen mamia jorratu ez duen erantzuna 
igortzeak aipatu betebeharra ez betetzea dakartela ulertu behar da, eta zaildu 
egiten duela horrek erakunde honek esleituta duen lana. 

 

Egokia da administrazioari ildo horretako legezko betebeharrak gogoraraztea, 
erakunde honi informazioa ematean erregistratu diren atzerapenak eta ekarpen 
hori osoa ez dela kontuan hartuta. 

 

4. Eskubideak mugatzen dituzten ebazpenek berariaz jaso behar dituzte egitateak, 
bai eta ebazpenak oinarritzeko legezko agindua edo aginduak ere, aipamen 
estandarizatuak saihestuz, horrela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 54. 
artikuluan xedatutakoa eraginkorki betetzeko. Hori ez da aztertutako ukatzeko 
ebazpenean bete, izan ere, ez da behar bezala azaldu zertan ez den 
errentamendu kontratua behar bezala bete. 

 

Egokia da administrazioari ildo horretako legezko betebeharrak gogoraraztea. 
 

5. Administrazioak jakinarazpena emateko hiru saiakera egiteak erakusten duen 
asmo ona alboratuta, adierazi beharra daukagu aipatu saiakerak ez zirela 
interesdunaren bizileku eraginkorrean egin. 

 

Egiaztagarria izan da interesdunak berak bizitzen ari zen bizilekuaren 
errentamendu kontratua aurkeztu izana, horrek bere bizileku eraginkorra zein zen 
jakitea ahalbidetu baitzion administrazioari, eta, ondorioz, baita jakinarazpena egin 
beharko zukeen helbidea jakitea ere. 

 

Erakunde honek Lanbideri egindako lehen informazio eskaeran, era berean, 
zalantzarik eragin gabe jaso zen zeintzuk ziren interesdunaren bizilekua eta bere 
erroldarekin zuen arazoa. 
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Horrela bada, erakunde honen iritziz, jakinarazpena ez zen Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak 59.1. artikuluan eskatutako moduan bete, zeinaren arabera, 
“interesdunak edo horren ordezkariak jakinarazpena jaso duela, bai eta data, 
nortasuna eta jakinarazitako jardueraren edukia ere egiaztatzea ahalbidetuko duen 
edozein modutan egingo dira jakinarazpenak”. Era berean, egindako 
jakinarazpenaren egiaztapena ere espedienteari txertatutako zaiola ezarri du 
artikulu horrek. 

 

Bigarren paragrafoan, zera aurreikusi du aipatu 59. artikuluak, jakinarazpena 
interesdunaren bizilekuan ematen saiatuta, inork ez badu berau jaso izana 
adierazten: “inork ezingo balu jakinarazpena bere gain hartu, espedientean 
adierazi beharko da zirkunstantzia hori, jakinarazpena ematen saiatu zen 
egunarekin eta orduarekin batera, eta behin bakarrik egingo da beste saiakera 
bat, beste ordu batean, hurrengo hiru egunetan”. Etengabea da jakinarazpenek 
duten izaera instrumentala nabarmentzen duen jurisprudentzia, eta, ondorioz, 
interesdunek eragiten dien jarduera horien bidez ezagutu dezaketelako dira 
garrantzitsuak. 

 

Jakinarazpena  interesdunaren  bizileku  eraginkorrean  emateko  bi  saiakera 
eginda, inork bere gain hartu ez badu, jakinarazpena buletinetan egin ahal 
izango da. Jakinarazpena egiteko modu horrek ez duenez bermatzen 
interesdunak  eragiten  dion  jarduera  edo  ebazpena  ezagutzea,  mekanismo 
formal hutsa dira, eta horiek azken bitarteko gisa erabiltzea bakarrik onartuko 
da, aurretiko bi jakinarazpen saiakerak interesdunaren bizilekuan eginda, 
emaitzarik eduki ez dutenean, eta jakinarazpen horiek legez xedatutakoaren 
arabera egin badira. 

 

Jakinarazpenak hala administrazioarentzat, nola herritarrentzat dira bermea. 
Administrazioarentzat, legearen araberako jakinarazpenaren arabera eskuratuko 
duelako  jardueraren  eraginkortasuna,  eta,  herritarrentzat,  horixe  delako 
eragiten dien jarduera zehatz-mehatz ezagutzeko, eta, beharko balitz, horien 
aurka jarduteko modua. Horri dagokionez, azpimarratu beharra dugu Auzitegi 
Gorenak jakinarazpenen gainean idatzi duen jurisprudentzia ugaria, zeinaren 
bidez aitortu den berme juridikoa dela jakinarazpena, izan ere, interesdunari 
jakinarazi gabeko jarduera batek ere ez du horren aurkako efekturik izango, 
jakinarazpen  gabeziak  konstituzio  eskubide  oinarrizkoenetako  bat  kenduko 
lioke-eta,  hau  da,  bere  eskubideak  eta  interesak  eraginkorki  zaintzeko 
eskubidea urratuko litzateke, eta babesgabetasun egoera eragingo lioke horrek 
(Auzitegi Gorenaren 2004ko urriaren 28ko eta azaroaren 22ko ebazpenak, 
besteren artean). 

 

6. Errepikatutzat jo ditugu Arartekoaren 2014ko uztailaren 17ko 2014R-421-14 
Ebazpenean jasotako gogoetak. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politika 
Sailari gomendatu zaio Lanbideren aurka jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoak balioesteko   ebazpenak   errekurtso-egilearen  nahien   gainean 
mintzatu behar direla. 
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Esku artean dugun kasuan, adierazi dugun bezala, espedientea ukatzeko 
ebazpenaren aurreko unera eramateko efektu bakarrarekin hitzartu zen 
balioesteko ebazpena, gure ustez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 113.1. artikuluan xedatutakoari aurka 
eginez, zeinaren arabera,  “errekurtsoaren ebazpenak osotasunean edo zati 
batean onetsiko ditu, edo baliogabetu egingo ditu, errekurtsoan azaldutako 
nahiak, edo errekurtsoa baztertu egin dela adieraziko du”. 

 

Espedientean dagoen dokumentazio guztia aztertuta, gure ustez, Lanbidek behar 
besteko informazioa zuen errekurtso-egilearen nahiak onesteko, espedientea 
atzera eramatea hitzartu gabe. 

 

Bestela  esanda,  errekurritutako  ebazpenaren  ezegokitasun  adierazpenarekin 
batera diru-sarrerak bermatzeko errentaren aitorpen nahiaren gaineko erabakia 
egon beharko litzatekeela uste dugu. 

 

Kasu horretan, egokitzat jo izan balu, entzuteko izapidea ahalbidetu ahal izango 
zukeen Lanbidek, berraztertzeko errekurtsoa izapidetu bitartean; hain zuzen 
ere, eskubidearen titularra izateko betekizun guztiak betetzen zirela 
egiaztatzeko. Horrek saihestu egingo zukeen interesduna prestazioa jaso gabe 
egon den aldia alferrik luzatzea. 

 

Horregatik  guztiagatik,  eta  otsailaren  27ko  3/1985  Legeak  –Ararteko 
erakundea sortu eta arautzekoak- 11. b) artikuluan ezarritakorekin bat etorriz, 
honako gomendioak helarazten dizkiogu Enplegu eta Gizarte Politika Sailari: 

 
 

GOMENDIOAK 
 
1. Prestazioak emateko  espedientea berrikusi  dezala,  aukerako berraztertzeko 

errekurtsoa onesteko idatzi duen ebazpenari erreparatuta. 
 
2. Interesdunari Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearen  azaroaren  26ko  30/1992  Legeak  59.   artikuluan 
aurreikusitako moduan jakinarazi diezaiola berak aurkeztutako berraztertzeko 
errekurtsotik eratorritako dokumentazio errekerimendua. 


