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Arartekoaren 2015R-1250-15 Ebazpena, 2015eko azaroaren 2koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu 
zaio berrikusi dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarri baten iraungitzea.  
 

Aurrekariak 
 

2015eko uztailaren 8an, XXX andreak abiarazitako kexa izapidetzea onartu 
zen. Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentarako eta etxebizitzarako 
prestazio osagarrirako eskubidea berritu ez zuelako eratorritako iraungitzea 
izan da kexa jartzeko arrazoia. 
 
Lanbideren 2015eko apirilaren 25eko ebazpenean jaso denaren arabera, 
honakoa izan zen horretarako arrazoia: “Hitzarmen arau-emailearen edo 
epaiaren ondorioz duen/duten mantenu pentsiorako baliatu ez izana.” 
 
Ez berritu izanaren ondoriozko iraungitzeko ebazpenarekin zuen 
desadostasuna zela-eta, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen 
kexagileak maiatzaren 14an, eta Lanbideko zuzendari orokorraren uztailaren 
21eko ebazpenaren bidez bota zen atzera. 
 
Kexagileak bere kexa-idazkian jakinarazi zigunaren arabera, Bizkaiko Doako 
Laguntza Juridikoko Batzordearen 2013ko abuztuaren 14ko ebazpenaren 
bidez doako justizia esleitu zitzaion arren, esleitu zioten abokatuak ez zuen 
inolako jarduera judizialik abiarazi, gaixotasunagatiko baja izan baitzuen. 
Kexagileak 2015eko martxoan jakin zuen ez zela demandarik jarri, bere 
auzia zertan zen jakiteko asmoz Barakaldoko epaitegira bertaratu zenean.  
 
Erakunde honek bi kexa-espediente berri (1251/2015/QC eta 
1363/2015/QC) irekitzea balioestea ekarri zuen Bizkaiko Abokatuen 
Bazkunaren eta Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren arteko balizko 
disfuntzioak, abokatuaren erantzukizunarekin eta laguntza juridiko berria 
izendatzearekin jazotakoa argitzeko xedez.  
 
Egoki amaitu ziren bi kexak, eta abokatuaren laguntza izendatu da berriki. 
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Azkenik, 2015eko uztailaren 31n, Arartekoak lehen aldiz eskatu zuen 
espediente honi buruzko informazioa. Zehazki, zenbait gogoeta helarazi 
ziren. Horien bidez, organismo autonomo horrek aplikatutako irizpidearekin 
genuen desadostasuna adierazi genuen, eduki ekonomikoko eskubidea 
eragingarri ez egin izanari buruzkoa baitzen aipatu irizpidea. 
 
Amaitzeko, 2015eko irailaren 24an, Lanbideren idazki bat sartu zen 
erakunde honetara. Bertan, azaldutako gogoetei erantzunez, bere irizpideari 
eutsi zion Lanbideko zuzendari orokorrak, eta kexagilearen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko 
erabakia berretsi zuen, kexagileak eduki ekonomikoko eskubideari uko egin 
ziola ulertu baitzuen. 
 
Hortaz, beharrezko egitate eta zuzenbideko elementuak ditugula ulertuta, 
hurrengo gogoetak igorriko ditugu: 
 

Gogoetak 
 

1. Barakaldoko lehen auzialdiko epaitegiak, azaroaren 15eko 598/2012 
epaiaren bidez, kexagileak eta YYY-k osatutako bikote harremaneko 
gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak eta elikadura neurriak 
hartzeari buruzko epaia eman zuen. 

Zehazki, gurasoek 2012ko martxoaren 15ean proposatutako 
hitzarmen erregulatzailea onartzeari ekin zitzaion. Horrela, YYY-k 
hilero eta seme-alaba bakoitzeko 150€ ordaintzea erabaki zen, guztira 
300€ eginez elikadura pentsio gisa. 
 
Azkenik, kexagilearen egoera larria zela-eta, diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eta etxebizitzarako prestazio osagarrirako eskubidea 
aitortu zion Lanbidek 2013an. 
 

2. Elikadurarako eskubidea modu jarraituan ordaindu ez zenez, laguntza 
juridikoa eskatu zuen kexagileak 2013ko martxoaren 19an 
Barakaldoko Epaitegi Dekanoan. Eskaera berean, berariaz jaso zen 
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honakoa babestea zela asmoa: “ hitzarmen erregulatzaileko neurriak 
betearaztea.”   

Bere eskaera Bizkaiko Doako Laguntza Juridikoko Batzordeak onartu 
zuen 2013ko abuztuaren 14an (003698/2013 espediente zenbakia). 
Berriro ere, espedientean ageri den dokumentazioak egiaztatu du 
kontu honengatik esleitu zitzaiola abokatua: 
 
- “Familia – EJECUCIÓN DE SENTENCIA.” 
 

3. 2014ko urriaren 24ko idazkiaren bidez egiaztatu da kexagilea 
ohikotasunez joan zela, 2014an, abokatuaren bulegora, demanda 
jartzeko beharrezko dokumentazioa aurkezteko xedez.  
 
2015eko martxoan, bere auzia zertan zen jakiteko asmoz Barakaldoko 
epaitegira bertaratu zenean, ez zela inolako demandarik jarri jakinarazi 
zioten. 
 
Antza, abokatuak gaixotasunagatik izan zuen baja luze baten 
ondorioz gertatu zen hori. Kexagileari ez zitzaion bajaren berri eman, 
eta Bizkaiko Abokatuen Bazkunak ez zuen abokatua ordeztu. 
 
Egitate horren aurrean, apirilaren 24an eta ekainaren 23an, hurrenez 
hurren, kexagileak zenbait kexa jarri zituen Bizkaiko Abokatuen 
Bazkuneko herritarren arretarako zerbitzuan.  
 

4. Duela gutxi, 1251/2015/QC eta 1363/2015/QC kexa-espedienteak 
izapidetu ondoren, aurretik izendatutako abokatuaren bajaren aurrean 
ofiziozko abokatuaren laguntza ez jarri izanari buruzkoak horiek, 
Bizkaiko Abokatuen Bazkunaren eta Orientazio Juridikoko 
Zerbitzuaren arteko disfuntzioa egiaztatu da.  
 
Zehatz-mehatz, Bizkaiko Abokatuen Bazkuneko Gobernuko 
Batzordeak abokatua zigortzea erabaki duela dakigu, idatzizko 
ohartarazpenaren bidez egingo duena, eta, bestalde, laguntza juridiko 
berria esleitu zaio kexagileari.  
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5. Azaldutakoaz gain, kexagileak eduki ekonomikoko eskubideari uko 

egin ziola pentsatzen jarraitzen du Lanbidek, ez baitzuen baliatu 
zegokion elikadura pentsiorako eskubidea. 
 
Zehazki, zera adieraziz amaitu da maiatzaren 14an aurkeztutako 
errekurtsoa baliogabetu duen Lanbideren zuzendari orokorraren 
2015eko uztailaren 21eko ebazpena: 
 
- “Se incumple el artículo 12, del Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, en cuanto la titular 
tiene la obligación de hacer valer todo derecho o prestación de 
contenido económico, así como el artículo 31.1 a) de la misma 
norma ya que, se considerará que se han hecho valer  
íntegramente los derechos, una vez que se haya emitido la 
correspondiente sentencia u otra resolución judicial o, en su 
defecto, una vez que se haya iniciado en forma el procedimiento 
de reclamación del derecho o prestación que se trate y no se haya 
desistido del mismo.” 

Era berean, erakunde honi idatzitako erantzun-idazkian, Lanbidek 
berretsi egin du Bizkaiko Abokatuen Bazkunaren eta kasua esleitu 
zioten abokatuaren arteko balizko disfuntzioa ez dela nahikoa arrazoi 
pentsarazteko kexagileari ezin zaionik egotzi eduki ekonomikoko 
eskubideak burutzeko ezintasuna. 
 
Horrela, zera baieztatu du Lanbidek: 
 
- “Ulertzen dugu beste abokatu bat izendatzeko disfuntzionalitateari 

lotutako kezka, baina adierazi behar dugu Lanbide ez duela inolako 
loturarik aipatu disfuntzionalitatearekin. Horren eranztuleak, 
izatekotan, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua eta 
kasu honetarako izendatutako abokatua, zoritxarrez, gaixotu eta 
baja hartu zuena, izango lirateke.” 
 

6. Erakunde honek ezin dezake bat egin Lanbidek egindako gogoetekin. 
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Lehenik eta behin, ezin daiteke baieztatu kexagileak uko egin zionik 
eduki ekonomikoko eskubideari, Lanbidek uztailaren 21eko 
ebazpenean adierazi duen bezala. Aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa baliogabetu zen ebazpen horren bidez: 
 
- “En este caso, la recurrente no ha hecho valer el derecho a la 

pensión de alimentos, debido al desistimiento llevado a cabo.”  
 
Egiaztatu den bezala, behar bezalako prestasunaz jokatu zuen 
kexagileak: Doako laguntza juridikoa eskatu zuen, eta une oro 
bertaratu zen bere abokatuarekin zituen hitzorduetara. Abokatuaren 
ez betetzeak eragin zuen ez berritzea, ez baitzuen demanda jarri. 
Errepikatu egingo dugu egitate hori ezin zaiola kexagileari egotzi. 

Zentzu horretan, Lanbidek argudiatu egin du diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa berritzeari 
emandako ezezkoa, izan ere, maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 31. 1.a) artikuluari jarraiki, kexagileak ez zituela eduki 
ekonomikoko eskubideak baliatu ulertu baitu.  
 
Artikuluaren hitzez hitzeko idazketak ezarri du honako 
zirkunstantzietan balioetsiko dela osorik baliatu direla eskubideak:  
 
- “Ebazpen judizialak jadanik onetsi dituen baina jaso ez diren 

eskubideen edo prestazioen kasuan, horiek baliatu direla ulertuko 
da horiek eman behar dituen pertsonari dagokion ez-
betetzeagatiko dagokion ebazpen judizialaren betearazpen-
inzidentziari hasiera eman zaiola egiaztatzen denean” 

 
Ebazpen judizialak ordezkaritza eta laguntza juridikoaren bidez 
bakarrik betearazi daitezke. Kexagileak 2013ko martxoaren 19ko 
doako justizia eskaeran azaldutako kasuaren harira eskatu zuen 
epaitegien babesa, hortaz, onartezina da baieztatzea, Lanbidek egin 
duen bezala, ez zela behar bezala justifikatu gurasoen eta seme-
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alaben arteko neurrien epaia betearaztea bilatzeko prozedura hasi 
izana. 
 
Horrenbestez, gure ustez, nahikoa da kexagileak doako justizia 
aitortzea eskatu izana, eduki ekonomikoko eskubideak baliatzeari 
buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 31.1.a) artikuluan 
eskatutako betekizuna bete dela ulertzeko, eta, beraz, aipatu 
dekretuaren 12.1.b) artikuluan ezarritako betebeharra ere bete dela 
ulertu behar da. 
 

7. Amaitzeko, erakunde honek baliatu egin behar du Lanbidek bere 
erantzun-idazkian egin dituen gogoeten gaineko kezka agertzeko 
aukera hau. 
 
Informazio-eskaeran, Lanbidek merezi zuen iritzia planteatu genuen, 
eskubidea ez berritzearen ondorioz kexagileari berau iraungitzeko 
erabakiari dagokionean, kontuan hartuta bizikidetza-unitatean adin 
txikiko bi pertsona zituela bere zaintzapean. 
 
Honakoa adieraziz erantzun zion Lanbidek egitate horri: 
 
- “Bizikidetza-unitatean bi adingabe zeudela kontuan hartuta 

prestazioetarako eskubidea ez berritzeko erabakiari buruzko 
irizpenei dagokionez, 2/2015 Gomendio orokorrari buruz 
2015/04/08ko zure idazkiari erantzuteko erabilitako argudioetara 
lotuko gara berriro ere: Politika publikoetan adingabearen interés 
nagusia kontuan hartzeko betebeharran; bereziki, diru-sarrerak 
bermatzeko sisteman. 
 
Ulertzen dugu printzipio hori ez dela berariaz DBE eta EGPO 
prestazioak erregulatzen dituen araudiari dagokiona, hain zuzen 
ere, araudi horren xede nagusia ez delako adingabearen egoera 
desberdinen erregulazio juridikoa. Hori guztia bizikidetza-unitatean, 
titularraz edo onuradunaz gainera, adingabea(k) egon arren.” 
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Gogoraraziko dugu Haurren Eskubideen Hitzarmenak, Espainiak 
1990ean berretsi zuenak, lehen artikuluetan ezarri zituela haurtzaroko 
gaietan erakundeen jarduerak gidatu behar dituzten oinarrizko 
printzipioak. Horien artean, adin txikikoaren interes gorena 
nabarmentzen da.  
 
Are gehiago, uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoak moldatu duen 
Adin txikikoaren Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 
Lege Organikoak berretsi egin du adin txikikoaren interes gorena 
nagusi izan behar dela administrazioaren jarduera orotan. 
 
Horren erakusgarria da Adin txikikoaren Babes Juridikoari buruzko 
Legearen 2.1. artikulua, zera ezarri baitu: 
 
- “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado 

y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones 
que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.” 

Gainera, zera ezarri du Adin txikikoaren Babes Juridikoari buruzko 
Legearen 11.2.a) artikuluak modu zuzen eta argian:  
 
- “Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos 

en relación con los menores: 

La supremacía de su interés superior.” 

 
Azkenik, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 
18ko 3/2005 Legearen 4.1. artikuluak, Adin txikikoaren Babes 
Juridikoari buruzko Legeari aipamen argia eginez, zera adierazi du: 
 
- “Adingabearen gaineko Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 

15eko 1/1996 Lege Organikoaren 2. Artikuluan ezarritakoarekin 
bat etorriz, haurren eta nerabeen interes gorena, haien eskubideen 
babesa eta eskubide horien garapenaren bermea izango dira 
gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek haiei buruz hartzen dituzten 
erabakien eta gauzatzen dituzten jarduketa guztien oinarrizko 
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printzipio gidariak. Orobat, haur eta nerabeekin zerikusi zuzena 
duten jarduketa publiko guztietan aintzat hartuko dira printzipio 
horiek, eta, zehazki, epaileek, herri-administrazioetako agintariek 
edo haur eta nerabeak zaindu eta babesteko erantzukizuna duten 
erakunde publiko edo pribatuek hartzen dituzten erabaki 
guztietan.” 

 
Amaitzeko, ez da ahaztu behar Konstituzio Auzitegiak, maiatzaren 
29ko 141/2000 epaian, zera adierazi zuela bosgarren oinarri 
juridikoan: 
 
- “La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre 
de 1990) y la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la 
Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A 3-
0172/1992 de 8 de julio), conforman junto con la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, vigente 
al tiempo de la Sentencia de apelación, el estatuto jurídico 
indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional, 
en desarrollo de lo dispuesto en el art. 39 CE, y en particular, en 
su apartado 4. A estos efectos, el estatuto del menor es, sin 
duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia 
para todos los poderes públicos.”  

Hortaz, adin txikikoen interes gorenak herri-administrazioen jarduera 
oro gidatu behar duela baieztatuz baino ezin daiteke ondoriorik atera, 
eta, bestela izan ezin zitekeen bezala, baita Lanbiden ere.  
 

8. Hori guztia azaldu arren, Lanbidek bere arrazoiketari eusten jarraitzen 
du, zera adieraziz: 
 
- “Horrela bada, bizikidetza-unitatean adingabeak egoteak ez du 

inola ere prestazioaren titularra bere betebeharrak1 betetzetik 
salbuesten; ez-betetze bakoitzarentzat erantzun bat dago 

                                         
1 Azpimarra Lanbiderena da 
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aurreikusita araudian, eta horretan ez dago salbuespenik. Horrek 
guztiak ez du kentzen, adingabe horiek babesik gabe geratuko 
balira, eskumena duten gizarte zerbitzuek (kasu honetan, Arabako2 
Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Erakundea) adingabeen 
ardura beren gain hartzea.” 

Baieztapen horien aurrean, Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 
Gomendio Orokorrean azaldutakoa ulertu ez dela pentsatu dugu, izan 
ere, politika publikoetan, eta, bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 
sisteman adin txikikoen interes gorena kontuan hartzeari buruzkoa da 
aipatu gomendioa, eta erakunde honek une batean ere ez baitu 
adierazi, Lanbidek baieztatu duen bezala, bizikidetza-unitatean adin 
txikikoak egoteak prestazioaren titularra gizarte prestazioetan 
eskatzen diren betebeharretatik eta betekizunetatik salbuesten 
duenik.  
 
Aipatu gomendio orokorrak proposatu du, Haurren Eskubideen 
Batzordeak 14. ohar orokorrean eta Adin txikikoaren Babes 
Juridikoari buruzko Legeak azaldutakoaren ildoan, adin txikikoaren 
interes gorena eskubide substantibo gisa sartzeko beharrizana 
dagoela, interpreta daitekeen printzipio juridikoa izan behar duela, 
prozedurarako araua, eta herri-administrazioetako erabaki guztiei, 
baita Lanbideren erabaki guztiei ere, txertatu behar zaiela. 
 
Zehazki, prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabakia hartu aurretik, 
bizikidetza-unitatean sarrera ekonomikorik ez egoteak haur horien 
bizitzetara ekarriko dituen ondorioak kontuan har daitezela 
planteatzen da.  
 
Horrela, prestazioa etetea edo iraungitzea ebazteko garaian, Lanbidek 
adin txikikoak dituzten bizikidetza-unitateen ezaugarri bereiziak neurtu 
beharko lituzkeela gomendatzen dugu, bai eta adin txikikoaren interes 

                                         
2  Gure  ustean,  Lanbidek  Arabako  Foru  Aldundiko  Gizarte Ongizaterako  Institutua  aipatzen  duenean, 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzarako Saila aipatu nahi du,  izan ere, kexagileak eta haren seme‐

alabek Bizkaiko Lurralde Historikoan dituzte bai errolda, bai bizileku eraginkorra. 
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gorena kontuan hartu eta bizikidetza-unitateko kideek betebeharrak ez 
bete izanak duen garrantzia neurtu ere. 
 
Ebaluazio eta neurketa hori betebeharrak ez betetzearen ondorioz 
prestazioak eteteko edo iraungitzeko kasuetan egitea proposatzen 
dugu, prestazioen titular izateko betekizunak betetzen jarraitzen 
denean. 
 

9. Azkenik, deigarria da, azaldutakoaren arabera, Lanbidek ab initio 
neurritzat jotzea Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzarako Sailaren 
esku-hartzea, kasu honen berariazko zirkunstantziak baloratu ez 
badira. 
 
Lanbidek balizko babesgabetasun egoerari buruzko kalifikazioa egin 
du, eta gaitutako langileek aurretik ebaluazioa egin izana eskatzen du 
horrek. Zehazki, azaroaren 8ko 230/2011 Dekretua da. Horren bidez, 
Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta 
babesteko udaleko zein lurraldeko gizarte zerbitzuetan arrisku egoeren 
larritasunaren gaineko balorazioa egiteko instrumentua onartu da. 
 
Dekretuan bertan zehaztu denez, egoeraren larritasunaren arabera, 
ezberdina izango da administrazio ezberdinen esku-hartzea.  
 
Arrisku egoeran, oinarrizko gizarte zerbitzuetan hartu egingo dute 
kasua, bai eta berau ikertu, baloratu eta bideratu ere. Haurraren 
babesgabetasun egoera oso larria dela balioesten badute, haurrak eta 
nerabeak babesteko zerbitzu berezitura bideratu beharko dute kasua 
(3/2005 Legearen 53. artikulua). Babesgabetasun larria egoteko 
zantzuak dauden egoeretan, lurraldeko zerbitzu berezituek hartu 
beharko dute kasua, eta horren gaineko ikerketa eta balorazio 
osagarria egin, larritasuna zehazte aldera. Arrisku arineko edo 
neurrizko egoera dela balioesten badute, arreta bereziturik behar ez 
duena, oinarrizko gizarte zerbitzura igorriko dute kasua (otsailaren 
18ko 3/2005 Legearen 54. artikulua).  
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Zentzu horretan, eskudun gizarte zerbitzu foralen arretaren xede 
izango lirateke babesgabetasunerako arrazoiak, eta muturreko 
larritasun kasuak izaten dira horiek; zaila litzateke kexa-espediente 
honetan azaldutako egitatea eta larritasun hori berdinak izatea. 
 
Zehazki, azaroaren 8ko 230/2011 Dekretuan, jarraian datozen 
antzeko kasuen zerrenda egin da arrisku larriko edo 
babesgabetasuneko kasuei buruz: Sexu erasoak, tratu txar larriak 
ematea, kontrolaren galera handiak...3 
 
Azaldutako guztiarengatik, erakunde honek ezin dezake ondorioztatu 
elikadura pentsiorako eskubidea aitortzen zuen epaia betearazteko 
demanda ez jarri izana balizko babesgabetasun egoera batekin 
berdindu daitekeenik, eta, ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-
hartzea egoteko aukera aurreikusi daitekeenik.  
 

10. Azaldutakoari erreparatuta, hortaz, hemen garrantzitsua ez da Lanbide 
izan ote zen ala ez abokatua ez egotearen ondorioz kexagileak 
bizitako babesgabetasunaren erantzulea, babesgabetasun hori 
kexagilearen borondatezkoa izan zen ala ez zehaztea baizik.  
 
Aipatu disfuntzioa bere borondateari ez zegozkion arrazoiek eragin 
zutela egiaztatuta, kexagileak azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
moldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legeak eta maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuak eskatutako prestasunaz jokatu zuela 
baino ezin daiteke ondorioztatu, izan ere, doako laguntza juridikoa 
eskatu zuen, bere bi seme-alaben elikadura eskubidea ezarri zuen 
epaia betearazteko xedez. 
 

Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko 
erakundea sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz, honakoa da luzatzen den 
 

                                         
3 Azaroaren 8ko 230/2011 Dekretua. 63. orr. 
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GOMENDIOA 

 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria ez berritzea erabaki zuen ebazpena berrikusi dezala, egiaztatu egin 
baita kexagileak bere betebeharra bete zuela prestazioen titularra zen 
heinean. Ondorioz, gainerako betekizunak beteko balitu, efekturik gabe utz 
dezala 2015eko apirilaren 25eko iraungitzeko ebazpena eta aipatu 
prestazioetarako eskubidea aitor diezaiola. 
 
Azaldutakoaren arabera, Lanbidek adin txikikoaren interes gorenaren 
interpretazioaren inguruan duen jarrera berrikusi dezala, horri egokitu 
diezaiola bere jarduera, eta neurgailu gisa erabil dezala bizikidetza-unitatean 
adin txikikoak dauden eta diru-sarrerak bermatzeko errentarako eta 
etxebizitzako prestazio osagarrirako eskubidearen titularrek betebeharren 
bat betetzen ez duten kasuetan. 
 
 


