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Arartekoaren 2014R-1631-13 Ebazpena, 2014ko azaroaren 17koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio Diru-
sarrerak Bermatzeko Errenta baten ukapena berriz aztertzea. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. XXXek kexa bat aurkeztu zuen Ararteko erakundean, Lanbidek ukatu ziolako 

2012ko abenduaren 28an eskatutako Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
prestazioa. Lanbidek ukapena justifikatzeko oinarri hartzen zituen arrazoiak 
honako hauek ziren: 

 
Familiaren egoera sozioekonomikoari, lanari eta abarri buruzko datuak 
ezkutatzea: Ez egiaztatzea XXXekin zuen eta gaur egun duen harremana; 
izan ere, harekin bizi izan zen 2012/09/07ra arte, eta, eskatzailearekin 
batera, bankuko kontu bateko titularkidea zen. 
 
Iruzurrezko jarduketak: 2012/07/31n trastelekua saltzea 2012/09/7ra arte 
harekin bizi izan zen XXXi. 

 
2. Ararteko erakundeak prestazioa ukatzeko arrazoiei buruzko informazioa 

eskatu, eta gogoetak bidali zizkion aldez aurretik Lanbideri. Laburbilduta, 
prestazioa eskatzeko unean ondoriorik ez zeukaten arrazoiak zirela adierazi 
zion. Izan ere, une horretan ez zen bikotekidearekin bizi, baterako kontua 
itxita zegoen, eta interesdunak trastelekuaren salmentari buruzko salerosketa 
jakinarazi zion Lanbideri. 
 

3. Lanbidek honako hau erantzun zion Ararteko erakundeari: espedientea aztertu 
eta gero, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren aurreko eskaera bat zela eta, 
trastelekuaren salmenta Lanbideri jakinarazi zitzaiola egiaztatu du. Eskaera 
hori 2012ko azaroan ukatu zen, interesdunak ez baitzuen erabili 
Txertaketarako Errenta Aktiboa kobratzeko eskubidea eta, Lanbideren ustez, 
garai hartan ez baitzuen osatzen interesdunarekin zerikusirik ez zeukan 
unitate ekonomiko independentea; eskaera horri lotutako errekurtsoa 2013ko 
abuztuan gaitzetsi zen. 
 
Ararteko erakundearekin ados dago, Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 
147/2010 Dekretuko 20. artikuluaren arabera, trastelekua saltzearen 
ondoriozko diru-sarrerak ohiz kanpoko sarreratzat jo behar zirela eta ez 
eskaera ukatzeko arrazoitzat adierazten duenean, interesduna bizikidetzako 
unitate ekonomiko bereko parte-hartzaile izan  ezean. Hala ere, bulego 
izapidegileak bi pertsonen arteko loturak kontuan hartu zituela adierazi du, bai 
eskatzaileak eta bere bikotekidetzat jotzen zen pertsonak 2012ko maiatzera 
arte elkarrekin izan zuten bankuko kontuagatik bai trastelekua pertsona horri 
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saltzeagatik (trasteleku hori egoteak Aldundiaren aurreko DBE espediente bat 
iraungitzea ekarri zuen bere garaian). 
 
Bi gertaera horietaz gain, bizikidetzat jotzen zen pertsonak bere bizilekua 
interesdunaren helbidea zela adierazten zuen Lanbideren aurrean. Beste bi 
arrazoiekin gertatzen dena ez bezala, bizileku horri eutsi zaio XXXen 
Lanbideko lan-eskaeran, bai pertsona horrek 2012ko irailaren 7ra arte izan 
zuen lan-eskaeraren inskripzioan, bai 2012ko abenduaren 11n egin zuen 
inskripzioan. Gainera, bizileku horri eutsi zaio 2013ko irailaren 6ra arte. 
Horregatik guztiagatik, egokitzat jotzen du ukatzeko arrazoia. Kexagileak 
ukapen horren aurka inolako errekurtsorik aurkeztu ez zuela adierazi du. 
 
Amaitzeko, oro har baloratutako elementu horien eta data horretan indarrean 
zeuden irizpideen arabera, ukatzeko arrazoia egokitzat jo zela adierazi du. 

 
4. Ararteko erakundeak berriro ere Lanbidera jo zuen, ondoren aipatuko den 

bere iritzia aldez aurretik jakinarazita. Hori dela eta, ebazpen honen gogoetak 
baino ez ditugu aipatuko, errepikakorrak ez izateko. 
 
Lanbidek erantzun zuen ukatzeko arrazoia egokitzat jotzen zuela, antzera 
baloratzen baitzituen erakunde honi bidalitako aurreko jakinarazpenean azaldu 
zituen elementuak; elementu horien laburpena prestazioaren eskaeran adierazi 
gabeko bikote lotura egotea zen oinarrian. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Lanbidek Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren prestazioaren eskaera ukatu 

du, uste baitu kexagileak pertsona batekiko harremana ezkutatzen zuela. Hori 
dela eta, ez zuen osatzen pertsona bakarreko bizikidetza-unitaterik. 
 
Harreman hori susmatzeko probak honako hauek dira: pertsona horiek kontu 
bat izan zuten elkarrekin finantza-erakunde batean (kontu hori itxita zegoen, 
eskaera aurkeztu zen unean), kexagileak trastelekua saldu zion, eta, beste 
pertsonak lan-eskaeran jakinarazpenetarako adierazitako helbidea 
kexagilearen bizilekua zen, 2013ko irailera arte. 
 
Kexagileak adierazi du eskaera aurkeztu zuen unean, hau da, 2012ko 
abenduaren 28an, ez zeukala inolako harremanik pertsona horrekin eta ez 
zutela etxebizitza partekatu inoiz. Gainera, egiaztatu da finantza-erakundeko 
baterako kontua aurretik itxi zela eta trastelekuaren salmenta, aurretik 
gauzatu zena, Lanbideri jakinarazi zitzaiola. 
 

2. Espedientea aztertu eta gero, gure ustez ez daude egiaztatuta prestazioa 
ukatzeko arrazoiak. Lan-eskatzaile gisa jakinarazpenetarako helbide bera 
izateagatik ezkontideen moduko harreman iraunkorra zeukatela ulertzea ez da 
proba erabakigarri bat, gure ustez. Halaber, pertsona bati trasteleku bat 
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saltzea ere ez da ezkontideen moduko harreman iraunkorra egoteko elementu 
erabakigarri bat. 
 
Horrez gain, trasteleku baten salmenta, Lanbidek aurretik zekiena, ezin da 
iruzurrezko jarduketatzat jo, prestazioaren eskaera aurkeztu baino lehen 
gauzatu baitzen. Gainera, Lanbidek ere uste duenez, salmenta hori kontuan 
har daiteke, zegokion DBEren zenbatekoa zehazteari begira, Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren prestazioa arautzen duen 147/2010 Dekretuko 20. 
artikuluaren arabera. Hori dela eta, ez du ukitzen DBEren prestazioa jasotzeko 
duen eskubidea, dagokion DBEren zenbatekoa baizik. 
 

3. Ararteko erakundearen ustez, Lanbidek aldez aurreko entzunaldi izapidea 
gauzatu behar zuen, esku artean zituen datuek sortzen zizkioten zalantzak 
argitzeko, prestazioa jasotzeko eskubidea ukatu beharrean. 
 
Garrantzitsua da gogoraraztea oinarrizko beharrizanei lotutako gastuak eta 
gizarteratzeko eta/edo laneratzeko prozesu baten ondoriozko gastuak 
estaltzeko prestazioa dela, gastu horiei aurre egiteko behar beste diru-sarrera 
ez daukaten bizikidetza-unitateetako kideei zuzendutakoa. Beraz, pertsona 
horiek ahultasun egoeran daude. Hori dela eta, prestazioaren ukapena lege 
arauetan oinarritu (administrazio publiko baten jarduketa guztien legezkotasun 
printzipioa —EK-ko 103. artikulua—), eta erabaki hori justifikatzen duten 
arrazoiekin argumentatu behar da. 

 
4. Ukapenaren arrazoia kexagileak informazioa ezkutatzea da, baina hori ez da 

egia; izan ere, Lanbidek trastelekuaren salmentaren berri izan zuen, eta ez 
zegoen ezkontideen moduko inolako harreman iraunkorrik beste 
pertsonarekin. 
 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 53.2 artikulua aplikatuta: 
“Egintzen edukia ordenamendu juridikoan ezarritakoari lotuko zaio, zehatza 
izango da eta egintzen helburuei egokitua”. 
 
Lanbidek bizikidetza-unitateari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren prestazioa 
emateko edo ukatzeko daukan ahalmena ahalmen arautua da. Lanbidek 
aztertu behar du eskatzaileak Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legeko 16. artikuluan ezarritako betekizunak 
betetzen dituen. Ez da bi irtenbide edo gehiagoren artean hautatzeko 
eskumena dakarren eskumeneko ahalmena: Administrazioak eman dezakeen 
erantzun bakarra prestazioa ematea da, araudian ezarritako betekizunak 
betetzen baldin badira. Mota horretako ahalmenak antolamendu juridikoak 
esleitzen ditu, elementu guztiak zehaztuta. Administrazioak aurretik dagoen 
arau xedapenarekin bat etorri behar du, baloratzeko ahalmenaren aukerarik 
gabe. Horregatik, kasu horietan Administrazio Publikoak borondatea lotuta 
daukala eta lege araua betetzera mugatu behar duela esaten da. 
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Lanbidek ez du eman Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren prestazioa, nahiz 
eta pertsonak bidezko dokumentazioa aurkeztu zuen eta Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren prestazioaren titularra izateko betekizunak betetzen 
zituen. Prestazioa emateko ukapena ez dago justifikatuta, ez baita egiaztatu 
informazioa ezkutatu denik. Benetako hipotesiaren (ezkontideen moduko 
lotura iraunkorra egotea) okerreko balorazioa egin da, Administrazioak hori 
oinarri hartu duela bere erabakia hartzeko. 
 
Kexagileak bere egoera pertsonalari zegokion dokumentazioa aurkeztu zuen, 
etxebizitza edo ostatu batean bakarrik bizi zen pertsona zen aldetik 
(Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legeko 9.1 a) artikulua). Halaber, 18/2008 Legeko 16. artikuluan eta 
147/2010 Dekretuko 9. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen zituen. 
 
Ez dago inolako dokumentaziorik edo informaziorik, aurreko araudian 
ezarritako bizikidetza-unitateetako bat osatzen ez zuela edo ezarritako 
betekizunak betetzen ez zituela egiaztatzen duenik. 
 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legeak  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jotzen du, aplikatu beharreko 
modalitatean, prestazioa eskuratzeko berariaz araututako betekizunak 
betetzen dituzten pertsona guztientzako eskubide subjektibotzat. 

 
Horregatik guztiagatik, “Arartekoa” Erakundea sortu eta arautzezko otsailaren 
27ko 3/1985 Legeko 11.b) artikuluaren arabera, honako hau aurkeztu zaio: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Pertsona horri Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzeko eskubidea ukatzen dion 
ebazpena berriz aztertzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 


