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Arartekoaren 2017R-676-16 Ebazpena, 2017ko uztailaren 6koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren etenaldia eta iraungipena 
berrikusteko, baita geroko ukapena ere. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoaren aurrean, hasiera batean diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eten 
zizkiotelako eta gero iraungi zizkiotelako. Horrez gain, eskaera berria ukatu zioten. 
 
Lanbidek, 2015eko azaroaren 19an, betekizunak edo/eta eginbeharrak bete ez 
zituela hauteman zuela jakinarazi zion kexagileari, eta hamar eguneko epea eman 
zion beharrezkotzat jotzen zituen justifikazioak eta dokumentuak aurkezteko: “No 
destinar la RGI a necesidades básicas. Continuas entradas y salidas del país no 
comunicadas a Lanbide, numerosos viajes fuera del país” dagokionez. 
 
Gainera, idazki horretan hauxe jakinarazi zitzaion “kauletaz eteten dela Diru-
Laguntzak Bermatzeko Errentako prestazioa eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria 
jasotzeko eskubidea”. 
 
2015eko abenduaren 9an, prestazioak berrabiarazteko eskatu zuen, eta 
Marokorako bidaien arrazoia honakoa zela azaldu zuen: Marokora joan behar izan 
zuen senarrarengandik dibortziatzeko, hark uko egiten ziolako izapidea Espainian 
egiteari. 
 
Hasieran, Gasteizko Lehen Auzialdiko 4. Epaitegian aurkeztu zuen dibortzio-
eskaera, eta senarrak, hasiera batean, hitzarmen erregulatzailea sinatu bazuen ere, 
ez zen epaitegira joan hori berrestera, kexagilea Marokora joan bazen ere beren-
beregi hori eskatzera. Hortaz, 2015eko otsailaren 2an, Gasteizko Lehen Auzialdiko 
4. Epaitegiak hitzarmena artxibatzea erabaki zuen. 
 
Bere senarrak Marokon ezarri zuen egoitza. Kexagilea, Marokon dibortziatu ahal 
zela jakin izan zuenean, estatu horretako araudia aplikatuz, 2015ean, behin baino 
gehiagotan joan zen bertara dibortzioa izapidetzeko. 
 
Lanbidek, 2016ko otsailaren 12an, berriro eskatu zion atzerrian egindako egonaldia 
justifika zezala, bai eta lekualdatzeak egiteko arrazoiak azal zitzala ere. 
Errekerimendu horri erantzunez, berriz ere argudiatu zituen 2014an eta 2015ean 
bidaia horiek egiteko arrazoiak, hau da, funtsean, beharrezkoa zela hara joatea 
2014ko azaroan hitzarmen arautzailea berresteko. Halaber, geroago, 2015ean, 
behin baino gehiagotan joan behar izan zuen dibortzioaren izapideak bultzatzeko. 
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Bidaien arrazoia justifikatzeko, dibortzioaren epaiaren inskripzio-akta aurkeztu zuen, 
2015eko abuztuan gauzatu ahal izan baitzuen. Horrez gain, (…)(e)ko Udaleko 
Gizarte Zerbitzuen txostena aurkeztu zuen, dibortzioa izapidetzearen ondoriozko 
egoeren ingurukoa. Txosten horretan, adierazten da 2011tik jasotzen duela Udal 
Gizarte Zerbitzuen arreta eta senarraren laguntza eza aipatzen da “En ese momento 
estaba casada, pero no convivía con su esposo, ni había preocupación por parte de 
este por ella ni por las niñas, ni ningún tipo de colaboración en la cobertura de las 
necesidades familiares”. Gainera, bertan, gizarte esku-hartzeak eta orientazio 
juridikoko zerbitzura egindako desbideratzea aipatu zituen, baita babes psikologikoa 
ere. Dibortzioari dagokionez, txostenean adierazten da bere senarra dibortziatzeko 
prest dagoela adierazi duela, betiere dibortzioa Marokon izapidetzen bada. Hain 
zuzen ere, horregatik joan behar izan zuen Marokora “En relación a la tramitación 
del divorcio, se encuentra con que él, lejos de colaborar, plantea trabas para que 
no lo pueda llevar a término. Finalmente él muestra disposición a divorciarse, 
siempre que se tramite en Marruecos. (…) Según refiere su abogada (…), con 
quien se ha mantenido coordinación desde este servicio social, de estos trámites 
se obtiene finalmente Sentencia de Divorcio el 28/05/2015”. 
 
Lanbidek ez zituen aurkeztutako alegazioak onartu eta, 2016ko apirilaren 22an, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidea iraungitzea erabaki zuen, honako arrazoi hauengatik:  
 

 Gizarteratzearen inguruan eskuduna den edozein erakundek eskatzen 
dionean, Administrazioaren dagokion tokira ez bertaratzea edo ez hari 
laguntzea: Ez du zehazten egindako irteeratako kopururik, ez kanpoan 
egonaldiko egunik. 

 Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean, 
titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro ez baliatzea. Bere dibortzioaren ondoriozko 
eskubide guztiei uko egitea, eta bere seme-alabenak, desadostasunagatiko 
dibortzioaren epaiako izen-emate Aktaren arabera. 

 Onarpenerako bete beharreko baldintzaren bat behin betiko galtzea. Bizileku 
eraginkorra ezin da zehaztu. 

 Etxebizitza Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea amaitu egiten da Diru-
sarrerak Bermatzeko Errenta amaitzen denean, haren osagarri baita. 

 
Era berean, 2016ko urriaren 20an, Lanbidek 2016ko apirilaren 22ko aurreko 
ebazpenaren aurka aurkeztutako errekurtsoa ezetsi zuen. Errekurtsoa ezesteko 
emandako ebazpenaren zuzenbideko oinarrietan, hauxe argudiatzen da: “que tras 
las alegaciones presentadas Lanbide no puede determinar que las salidas 
efectuadas se debiesen a trámites burocráticos derivados de su divorcio en 
Marruecos. Tampoco se especifica el número de salidas efectuadas, de tal manera 
que Lanbide considera que se ha producido el incumplimiento de la obligación 
estipulada en el artículo 19.1 i) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre (en la 
redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre), así como por lo dispuesto 
en el artículo 12.1 i) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, ambos relativos al 
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deber de comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea 
requerida para ello”. 
 
Horrez gain, ebazpenean aipatzen da zuzenbideko beste oinarri bat aplikatu dela, 
ordura arte adierazi ez zena: “el hecho de que renunciase a todos los derechos de 
caracter económico a favor de sus hijos, constituye un incumplimiento de la 
obligación estipulada en el artículo 19.1 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
en directa conexión con el artículo 12.1 b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo; 
suponiendo una causa de extinción del derecho a las prestaciones. Concretamente, 
el artículo 28.1 h) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, contempla como causa 
extintiva el no hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, 
todo derecho o prestación de contenido económico que pudiera corresponder a 
cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia. 
 
(…) Por otro lado, en base a todo lo expuesto con anterioridad, se infiere la pérdida 
de uno de los requisitos para la titularidad de las prestaciones, en concreto la 
imposibilidad de determinar la residencia efectiva en Euskadi durante los años 
2014 y 2015, derivado de las numerosas salidas efectuadas a Marruecos”. 
 
2.-Arartekoak Lanbideri aurreko gertakarien inguruko informazioa eskatu zion. 
Jasotako erantzunean, Lanbideko zuzendari nagusiaren txostenaren bidez, 
erakunde honi erantzun zitzaion prestazio ekonomikoak eten zirela 
administrazioaren aurrean ez agertzeagatik eta horrekin elkarlanean ez aritzeagatik. 
Izan ere, ez zen zehaztu egindako bidaien kopurua, ezta kanpoko egonaldien 
egunak ere, “…eta ezin zela zehaztu bizilekua egiazki EAEn izan zuen 2014 eta 
2015 urteetan”. 
 
Halaber, adierazten da horiek iraungitzeko erabakia hartu dela arrazoi honengatik: 
“… ezin da erabaki interesdunaren joan-etorriak Marokon gauzatzen ari den 
dibortzio-prozesuak ekarritako izapide burokratikoaren ondorio diren ala ez. 
Gainera, ez da zehaztu zenbat irteera egin diren guztira, eta espedientean jasotako 
datuak Lanbidek Polizia Nazionaleko Atzerritarren Dokumentazio Unitateari 
egindako eskabideari esker jasotakoak dira. Horrenbestez, ezin daiteke erabaki 
interesdunak 2014 eta 2015 urteetan benetako bizilekua EAEn izan duenik.” 
 
Horrez gain, titularrak (...)(r)(e)kin duen dibortzio prozesua aztertu dela aipatzen da. 
Bertan, ezartzen da titularrak ez dituela bere eskubide ekonomiko guztiak baliatu, 
dibortzioaren ondorioz bere eta seme-alaben eskubide guztiei uko egin baitie. 
Eskubideok Marokoko familiaren kodean dute jatorria, desadostasunagatiko 
dibortzioaren epaiaren inskripzio-aktan jasotakoaren arabera. 
 
3.-Arartekoak, jasotako informazioa aztertu ostean, berriz ere jo zuen 
Lanbiderengana eta jasotako informazioa hedatzeko eskatu zion. Hala, aurretiaz 
zenbait gogoeta helarazi zizkion, ez errepikatzearren geroago jasotzen direnak. Hain 
zuzen ere, honako kontu hauei buruzko informazioa eskatu zuen: 
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a) 147/2010 Dekretuaren 43.1. artikulua eta Lanbidek 2014ko abenduan 
onartutako irizpideak (59. epigrafea, 41. orrialdea) aplikatuz, justifikatzen 
den arrazoirik egotearen inguruan duzun iritzia (hortaz, benetako 
bizilekuaren baldintza betetzen da). 
 

b) Polizia Nazionalaren txostenaren kopia, non Estatutik kanpo zenbat denbora 
egon den adierazten den. 
 

c) Zure iritzia adingabearen interes nagusia aplikatzearen inguruan, bere 
zainpean hiru seme-alaba dituen eta gizarte-bazterkeria egoeran dagoen 
guraso bakarreko familia denez gero. 
 

d) Bere prestazioen espedientearen egoerari buruzko informazioa, eta hori 
berraztertuko den edo, aukera gisa, eskaera berriaren aldeko ebazpena 
egingo den. 
 

e) Lanbidek kexagileari erantzun egokia emate aldera egin dituen edo egingo 
dituen jarduerei buruzko azalpena. 

 
4.-Lanbidek, zuzendari nagusiaren txostenaren bidez igorritako erantzunean, 
aurretik emandako arrazoiak berresten ditu eta adierazten du diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa eten dela herrialdeko sarrerak eta irteerak 
jakinarazteko betebeharra urratzeagatik, baita geroko iraungipena ere “ez delako 
posible zehaztea benetan EAEn bizi izan den. Pertsona horrek dibortzioa EAEra 
sartzeko eta bertatik irteteko motibo gisa egiaztatzen du, baina ez du zehazten, 
une batean ere, zer sarrera eta irteerari egiten dion erreferentzia zehazki. Ez du une 
batean ere zehazten, halaber, zer egunetan sartu den eta zeinetan irten; beraz, ezin 
dira jakin, inolaz ere, EAEn bizi izan den denbora-aldiak; izan ere, Atzerritarren 
Sailak egindako txostena ez da osoa eta ez du informazio osagarririk aurkezten.” 
 
Lanbidek adierazi du, kexagileak, hasiera batean, elkarrekin adostutako demanda 
judiziala aurkeztu zuela eta geroago jakinarazi zuela demanda hori artxibatu zela eta 
dibortzioa abiarazi zela Marokon. Horretarako, dibortzio-akta bat aurkeztu zen, non 
beren-beregi jasotzen den bere eta bere seme-alaben eskubideak ukatzen dituela 
dibortzioari dagokionez. Lanbidek uste du, adostu gabeko dibortzio-demanda 
aurkeztu ez duenez, ez dituela bere eskubideak baliatu: “Alabaina, bere erabakia 
izan zen dibortzioa ebaztea, bere borondatez, Espainiakoaz hain bestelakoa den 
Kode Zibila duen herrialde batean, eta epaian jaso daiteke berak edo bere seme-
alabek ondorioz izan dezaketen edozein eskubideren berariazko ukapena; hori da, 
hain zuzen ere, DSBE eta EPO kobratzeko eskubidea bertan behera gera dadila 
ebazteko motiboa, urtebeteko zehapenarekin.” 
 
Egoitza eraginkorraren eskakizunaren balioespenerako 2014ko abenduko irizpideen 
aipamena dela eta –irizpideak 147/2010 Dekretuaren 43.1 artikuluan oinarritzen 
dira-, Lanbidek adierazi du “kasuistikaren barruan honako hau erabakitzen du aipatu 
dekretuak: aldi baterako izatea (aldi baterako lekualdatzea) […] bereizteko edo aldi 
baterako premiakotzat jotzeko moduko arrazoiren batengatik. Ezaugarri horiek 
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dituen edo ez oinarrizko gizarte-zerbitzuek erabakiko dute, kasuan kasuko txosten 
teknikoa idatzita”. 
 
Lanbideren iritziz, “interesdunak ez zuen inolako beharrizanik, ezinbesteko beharrik 
edo premiarik EAEtik kanpora mugitzera behartzen zuenik, egiaztatu zuenaren 
arabera Espainian hasitako dibortzioaren auzi-prozedurarekin jarraitu izan balu.” 
 
Lanbidek gehitu du Atzerritarren Bulegoko informazioa jaso duela; horrek irteera 
hauek egin dituela egiaztatu du: 21.12.2014 - 25.04.2015 - 23.05.2015 - 
31.07.2015, eta honako sarrera hauek: 25.11.2014 - 03.01.2015 - 12.04.2015 
– 02.05.2015 - 28.05.2015 - 07.06.2015 y 20.07.2015. Gainera, txosten 
horretan, jaso da egiaztatu dela 2014ko eta 2015eko zenbait irteera eta sarreren 
zigiluak daudela. 
 
Politika publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; 
bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman apirilaren 8ko Arartekoaren 2/2015 
Gomendio Orokorrari dagokionez1, Lanbidek erantzun du “adingabeen interes 
gorenaren printzipioa aplikazio-eremua adingabea eskubideen subjektu den izaera 
espezifikoko gaietan aplikatu behar dela, eta, hortaz, nahitaezkoa da ulertzea 
printzipio hori baliatuko dela adingabea subjektu nagusi den eta berau eskubideen 
subjektu gisa tartean egon daitekeen egoerak arautzen dituen araudi espezifikoan 
bakarrik. Eta, horrenbestez, ez da aplikatuko, printzipio orokor gisa, adingabeari 
espezifikoki zuzentzen ez zaizkion beste arlo batzuetan eta/edo hura tartean den 
beste egoera juridiko batzuetan. Hau da: gurasoen eta seme-alaben arteko 
harremanak; dibortzio eta banantze egoerak; adopzio-prozesuak; tutoretza- eta 
harrera-erregimenak, eta antzeko egoerak”. 
 
5.-Kexagileak berriz ere eskatu du diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aitortzeko. Lanbidek 
prestazio horiek jasotzeko eskubidea ukatu dio ez delako urtebete igaro iraungipena 
ezarri zenetik, hau da, 2016ko apirilaren 22tik. Iraungitzeko ebazpenean, ez zen 
adierazi urtebetez ezin zuela berriz ere eskatu prestazioa. Izan ere, ondorio hori 
kexaren sustatzaileari jakinarazi zitzaion. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 43. artikuluak ezarri du, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eten ahal izateko arrazoiak 
arautzean, ez dela betekizunik galtzen aldi baterako lekualdaketa banantzeagatik 
edo aldi baterako premiazko beste arrazoi batengatik gertatzen denean, betiere 
erreferentziazko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egindako txosten teknikoaren bidez 
halaxe kalifikatzen bada. Kasu horietan, autonomia erkidegora adierazitako 
hemezortzi hilabeteak bete aurretik itzultzen bada, 147/2010 Dekretuaren 
9.2. artikuluan eskatutako betekizuna betetzen jarraituko da. Lanbidek 2014ko 

                                         
1http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3662_1.pdf 



   6  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

abenduan erabakitako irizpideen artean, beren-beregi adierazten zen banantzea 
salbuespena dela benetako bizilekuaren betekizuna ez aztertzeko (59. epigrafea, 
41. orrialdea). 
 
(...)(e)ko Udaleko Gizarte Zerbitzuen txostenean, espedientean agertzen dena, 
ziurtatzen da bere senar ohiak ez zuela inolako kolaboraziorik izan familiaren 
premietan, ezta dibortzioaren izapidetzean ere. Horren ondorioz, laguntza 
psikologikorako eta orientazio juridikorako zerbitzura zuzendu zuten. Hasiera batean 
dibortzioa Gasteizko epaitegietan eskatu bazen ere, bere senar ohia Marokora joan 
zen bizitzera. Beraz, ezin izan zen hasitako prozedura amaitu, ez zelako epaitegian 
agertu hitzarmen arautzailea berresteko. Aurretik aipatutako Udal Gizarte 
Zerbitzuen txostenean, ziurtatzen da bere senarra, lagundu baino, oztopoak jarri 
zituela hori ez burutzeko. Horrez gain, ziurtatzen da pertsona hori prest agertu dela 
dibortzioa Marokon izapidetzeko. Hori dela-eta, kexagileak onartzen du eta 
Marokora joan behar da. 
 
Interesgarria den beste informazio bat da Gasteizko 1. Auzialdiko 4. Epaitegian 
hasitako dibortzio-prozedura artxibatzearen ingurukoa, baita Marokoko Erreinuko 
Aaiuneko Lehen Auzialdiko Auzitegiaren 2015eko abuztuaren 24ko dibortzio-epaia. 
Hala, horren zinpeko itzulpenaren data 2015eko abenduaren 3a da.  
 
Dokumentazio horrekin, banantzea gauzatzeko egindako esfortzuak egiazta 
daitezke, hain zuzen ere, bere bikotearen dibortzioa lortzera zuzendutako 
esfortzuak. Marokora egin dituen joan-etorriak nahitaezkoak izan dira dibortzioa 
gauzatzeko beharrezko izapideak egin ahal izateko. 
 
Kasu honetan, ez da garrantzitsua leku-aldaketa ugari egitea, ezta esfortzuak 
egitea ere bidaien data zehatzak zehazteko. Izan ere, ez dituzte kasu batean ere 
gainditzen goian aipatutako eta Arartekoak guztiz aplikagarritzat jotzen duen 
43.1.a) artikuluan adierazitako 18 hilabeteak: “Kasu horietan, adierazitako 
hemezortzi hilabetean igaro baino lehen Autonomia Erkidegora itzuliz gero, dekretu 
honen 9.2 artikuluan eskatutako betebeharra betetzen jarraitzen dela joko da.” 
 
Aipatutako 43.1 artikulua aplikatuz, 9.2 artikuluan aurreikusitako betekizuna 
betetzen jarraitzen da, erroldatzea eta benetako bizilekua egiaztatzeari dagokionez. 
 
Hortaz, justifikatuta dago leku-aldaketa ugarien existentzia eta errealitatea, 
benetako bizilekuaren betekizuna ez dela bete jotzea eragozten duena. 
 
Beste datu bat dago ikusteko ez dela inoiz egon bizilekuz aldatzeko asmorik, hain 
zuzen ere, kexagilearekin bizi diren hiru seme-alabek ohiko bizitzarekin jarraitu 
dutela eta normaltasunez joan direla ikastetxera kexagilea Marokon dibortzioa 
lortzeko kudeaketak egin behar izan zituen bitartean. 
 
2.-Ados gaude Lanbiderekin kexagileak auzi bidez lortu ahal zuela dibortzioa 
Espainiako jurisdikzioan, familiaren azkenengo etxebizitzari zegokiolako. Hala ere, 
hasiera batean, bikoteak elkarrekin adostutako dibortzioa aukeratu zuen, legean 
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aurreikusitako aukera, baina hori artxibatu zen bere senar ohiak ez zuelako judizialki 
berretsi hitzarmen arautzailea. Azkenean, Marokon dibortziatzea onartu zuen 
herrialde horri dagokion familia-legeriarekin bere senar ohiak hala erabaki zuelako 
eta une hartan senar-emazteen lotura haustea lehenetsi zuelako, baita bere seme-
alaben zaintza eta babesa edukitzea ere. Horrela, legezko ordezkaritza lortuko zuen 
eta aitak seme-alabak ukitzen dituzten erabaki eta izapide guztietan sartzea 
saihestuko zen, agerian baitzegoen ez zuela kolaboratzeko asmorik. Arartekoaren 
ustez, ezin da ondorioztatu, Marokon egoera hauetan dibortziatu izanagatik, eduki 
ekonomikoko eskubide bat baliatzeko betebeharra urratzen denik, [abenduaren 
23ko 18/2008 Legearen 19.1 b artikulua eta maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 12.1.b) artikulua]. 
 
Arartekoak zalantzan jarri du behin baino gehiagotan2 Lanbide eduki ekonomikoko 
eskubide bat baliatzeko betebeharraren inguruan egiten ari den interpretazioa 
[abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 19.1 b) artikulua eta maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 12.1 b) artikulua], betebehar horrek barne hartzen dituen 
jokabideak zentzudunak izan behar direlako, pertsonaren jarduketa-eremuaren 
barruan sartu eta eduki ekonomikoko eskubideetara lotuta egon. Ez du zentzuduna 
ematen beste estatu batean dibortziatzeak eta familiaren zamak bere gain hartzeko 
kolaboratu ez duen kaudimenik gabeko pertsona bati mantenu-pentsioa ez 
eskatzeak, udal gizarte zerbitzuen txostenak egiaztatzen duen bezala, eduki 
ekonomikoko eskubide bat baliatzeko betebeharra urratzea eragitea. 
 
3.-Administrazioaren aurrean agertzeko eta eskatzen zaienean horrekin 
kolaboratzeko betebeharra ezartzen duten abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
19.1 i) artikuluan (azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketan) 
aurreikusitako betebeharra eta maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1 i) 
artikuluan xedatutakoa ez betetzeari dagokionez, Lanbidek ez du jakinarazi bete 
gabeko errekerimendurik dagoenik. Izan ere, ematen du jotzen duela atzerritartasun 
bulegoko poliziaren txostenean agertzen diren leku-aldaketa ugariek eramaten 
dutela lege-aurreikuspen hori aplikatzera. Interpretazio hori gorabehera, araudiak ez 
du beren-beregi ezartzen irteerak jakinarazteko betebeharra. Arartekoak ebazpen 
askotan nabarmendu du ez dagoela horren inguruko lege-aurreikuspen zehatzik eta 
sakonki aztertu du kontu hori Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko 
proposamenak jasotzen dituen Diagnostiko-txostenean, 2017 (Diagnostiko-
txostena 2017). Besteak beste, Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. 
Epaitegiaren martxoaren 4ko 44/2015 epaia aipatzen da; horretan, hauxe 
adierazten da: “(…) se estima que no estamos ante incumplimiento de obligación 
alguna conforme al artículo 12 citado por la administración en la actuación 
impugnada, sin concretar la específica obligación incumplida y sin que el hecho 
referido pueda subsumirse dentro de la obligación contemplada en el citado 
precepto de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual 
de la persona titular”. 

                                         
2 Ikusi Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 2017. 
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4.-Lanbidek prestazioaren ordainketa geldiarazi du 2015eko azaroaren 19an 
jakinarazpen bat bidali ostean; bertan, entzunaldi-izapide bat eskaintzen zaio eta 
jakinarazten zaio kautelaz eteten zaiola diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa jasotzeko eskubidea. Aurretik, jakin izan zuen prestazioaren ordainketa 
geldiarazi edo etengo zela. 
 
Arartekoak beste zenbait alditan eta berriki 2017ko Diagnostiko-Txostenean 
adierazi duen moduan: “Prestazioaren titular izateko betekizunak galdu izanaren 
zantzuak daudenean bakarrik da bidezkoa kautelazko etetea erabakitzea. 
Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 27. artikuluak kasu hauetan aurreikusten du 
kautelazko etetea: Lanbidek "...zantzuren batzuk detektatzen baditu prestazioa 
jasotzeko eskubidea aitortzeko edo mantentzeko eskatutako baldintzetakoren bat 
galdu dela adierazten dutenak...". Hau da, kautelaz eten ahal izango da, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren onuraduna den bizikidetza-unitate batek 
prestaziorako eskubidea galdu duelako susmoa dagoenean (zantzuetan 
oinarritutakoa), titularra izateko betekizunetako bat galtzeagatik, baina ezingo da 
eten, zenbaitetan ikusi den bezala, betebehar bat bete ez duela uste denean. 
 
(…) 
 
Arartekoak jarrera bermatzailea izan du aldez aurreko entzunaldi-izapidearen 
garrantzia babestuz, bai betekizunak galdu izanari buruzko zantzuak dauden 
kasuetan, bai betebeharrak betetzen ez diren kasuetan. Hala, aldez aurreko 
entzunaldi-izapidean, prestazioa eten edo kautelaz bertan behera utzi aurretik 
jakingo lukete kaltetuek erabaki horren oinarrian zein lege-oinarri edo gertaera egon 
den, eta babesteko alegazioak aurkeztu ahalko zituzten. Beharrizan oinarrizkoenei 
aurre egiteko prestazio bat da, eta, horrenbestez, ordainketa eteteko arrazoi 
argudiatuak egon behar dira, eta aldez aurretik jakinarazi behar da; horrez gain, 
salbuespen kasuetan salbu (betekizunak galdu izana eta prestazioaren iraungitzea 
argi geratzen den kasuetan), aldez aurreko entzunaldi-izapidea prozedura guztietan 
eman beharko litzateke. 
 
(…)” 
 
Administrazioaren prozedura zuzentzen duen araubideak behin-behineko 
(kautelazko) neurriak hartzea aurreikusten zuen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
72.3. artikuluan, eta, gaur egun, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 56.4. artikuluan. 
Behin-behineko neurriek muga garrantzitsua dute; izan ere, "ezin da behin-behineko 
neurririk hartu interesdunei kalte erreparagaitza edo erreparaezina dakarkienik edo 
legeek babestutako eskubideak urratzen dituenik". 
 
Horregatik guztiagatik, Arartekoak diagnostiko-txosten horretan 12. gomendioa 
helarazi du: Oro har, entzunaldia ezartzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa eten aurretik, betekizunak zalantzarik gabe galdu direla egiaztatzen den 
eta prestazioa iraungitzea egokia den ez-ohiko kasuetan izan ezik. 
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Nolanahi ere, Arartekoak uste du prestazioaren ordainketaren kautelazko etenaldia, 
berrikusteko prozedurak irauten duen bitartean, arrazoituta egon beharko 
litzatekeela, dakartzan kalteengatik. Arartekoaren ustez, prestazio bat 
arrazoiketarik gabeko jakinarazpen baten bidez etetea, oinarritzat duen prozedura-
mota ondorioztatu ezin bada, ez dator bat zuzenbidearekin, administrazio-prozedura 
baten oinarrizko bermeak urratzen dituelako. 
 
Kontuan hartu behar da, jakinarazpen honen bidez, Lanbide eskubideen adierazpen-
egintza bat berrikusten ari dela, hain zuzen ere, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidearen aitorpena, Herri-administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko Legea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
106. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako aurreikuspenak aplikatu gabe (horren 
idazketa aurreko lege arautzailearen antzekoa da). 
 
5.-Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioen ordainketa geldiarazi zuen 2015eko azaroan eta horiek 
jasotzeko eskubidea iraungi zuen 2016ko apirilean. Geroago, berriz ere eskatu zuen 
prestazioak jasotzeko eskubidea eta ukatu zioten, adieraziz ez zela urtebete igaro 
iraungipenaren datatik. Hala eta guztiz ere, prestazioa iraungitzea erabaki zuen 
ebazpenean, ez zen adierazten ezin zuela urtebetez prestazioa berriro eskatu. 
 
Kexagileak, 2015eko azarotik, ez du diru-sarrerak bermatzeko errentarik eta 
etxebizitzarako prestazio osagarririk jaso, ardurapean hiru seme-alaba dituen 
guraso bakarreko familia bat den arren. 
 
Arartekoak adingabearen interes gorenaren eskubidea aplikatzeko betebeharra 
nabarmentzen du, Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean3 
Politika publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; 
bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman, eta aipatutako 2017ko Diagnostiko-
txostenean aztertzen den bezala. 
 
Arartekoaren ustez, bizikidetza-unitatean haurren bat dagoenean, adingabearen 
interes gorena ebaluatu behar da eta interes hori aurreneko gogoeta izan behar da. 
Halaber, prestazioen onuradunak diren bizikidetza-unitateko kideen aldetik 
betebeharrak ez betetzeari dagokionez haztatu behar dira (gurasoak edo tutoreak 
batez ere). Era berean, haurrak dauden bizikidetza-unitateei eragingo dieten 
ebazpenetan, prestazioak etetea eta iraungitzea erabakitzen denean, haurraren 
eskubideetan eta garapenean edukiko dituen ondorioak azaldu eta justifikatu behar 
dira. 
 
Kexa-espediente hau aztertu ostean, ondoriozta daiteke Lanbidek ez duela 
Arartekoaren aurreko Gomendio Orokorra bete; horrez gain, ez du kontuan hartu 
adingabearen interes gorena, besteak beste, Nazio Batuen Haurraren Eskubideen 
Konbentzioa (Espainiak 1990eko azaroaren 30eko Instrumentuaren bidez 
berretsitakoa), Haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatu zuen uztailaren 

                                         
3http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3662_1.pdf 
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22ko 8/2015 Lege Organikoa eta Adingabearen Babes Juridikoaren inguruko 
urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa aplikatuz nahitaez bete behar den arren. 
8/2015 Lege Organikoak sarreran beren-beregi aipatzen ditu Haurraren Eskubideen 
Nazio Batuen Batzordearen 2013ko maiatzaren 29ko 14. Ohar Orokorraren 
irizpideak. Ohar horretan jasotzen da haurrak eskubidea daukala bere interes 
gorena lehentasunez kontuan hartzeko. Hala, irizpide horiek aurretik aipatutako 
Arartekoaren gomendio orokorrean ere aipatu ziren. 
 
Lanbidek erakunde honi erantzun dio printzipio honen ezarpena sektorearen 
araberakoa dela, hau da, haurtzaroaren eremuan bakarrik ezar daitekeela (guraso 
eta seme-alaben arteko harremanak, dibortzio egoerak, adopzio prozedura, 
tutoretza erregimena eta harrera eta antzeko egoerak). Haurraren Eskubideen 
Batzordeak, legeriak eta, horiekin batera, Arartekoak, adierazten dute, aldiz, herri-
administrazio guztiek bete behar duten arau bat dela. 
 
Adingabearen interes gorena herri-administrazioen erabakietan kontuan hartu 
beharreko lege-agindu bat da eta hori esplizitatu beharko litzateke hartutako 
erabakiaren motibazioan, urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren idazketa 
berriaren 2. artikuluan aurreikusitako terminoetan. 
 
6.-Espedientean jasotako dokumentazioa aztertu ondoren, jo daiteke Lanbidek hiru 
seme-alaba dituen ama bati iraungi diola prestazioa, une hauetan ahultasun egoera 
oso larrian dagoena; izan ere, senarrak abandonatu du, bere sorterriko gizarte 
patriarkalaren berdintasun eza jasan du eta aplikatu beharreko araudian jasotako 
prestazioak jasotzeko baldintzak betetzen ditu. Marokora egindako bidaiak 
justifikatzen dira beharrezkoa zelako zenbait kudeaketa egitea bere 
senarrarengandik dibortziatu ahal izateko. Senar ohiak lagundu ez duenez, horren 
baldintzen aurrean makurtu behar izan du dibortziatzeko eta mantenu-pentsio bat 
ezartzea ez da aukera bat izan. 
 
Arartekoak uste du, Lanbideren jarduketak, hau da, eskubideen adierazpen-egintza 
bat berrikusteak eta izapidetzeko egintzaren bidez eta motibaziorik gabe 
ordainketaren etenaldia jakinarazteak antolamendu juridikoa urratzen dutela. Horrez 
gain, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
iraungitzeak aplikagarria den araudia urratzen du. Izan ere, behar beste egiaztatu 
dituelako Marokora bidaiatzeko arrazoiak. Era berean, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzeko eskubidearen titular izateko betekizunak betetzen zituen. Hortaz, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaeraren geroko ukapena, ebazpen honetan 
behar beste azaldutako egoera pertsonalak kontuan hartuz, ez dator bat Diru-
sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
helburuarekin. Horrez gain, ez du behar bezala errespetatu adingabearen interes 
gorenaren eskubidea eta ezin dugu ahaztu hori gure antolamendu juridikoaren parte 
dela. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, gomendio hau eman dugu: 
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GOMENDIOA 

 
Arartekoak Lanbideri gomendatzen dio diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren etenaldia eta iraungipena berrikusteko, baita 
geroko ukapena ere. 
 
 


