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Arartekoaren 2017R-1578-15 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 18koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio bat eteteko eta azkentzeko 
erabakia, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuz eta adingabearen interes 
gorena babestuz. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa eten eta azkendu egin diotela salatzeko. 
 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak, 2015eko abuztuaren 22ko 
ebazpenaren bidez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa etetea erabaki du, 
kexagilearen emazteak ez baitu bete laneratzeko ibilbide pertsonala, helduen hezkuntza 
emateko baimendutako zentro batean matrikulatu ez delako. Erabaki hori hartu aurretik, 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea erabaki zuen, kexagileak Euskal 
Autonomia Erkidegotik (EAE) kanpora joateko asmoa jakinarazi eta baimena eskatu ez 
zuelako. 
 
Horretaz gain, 2015eko irailaren 24ko ebazpenaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren zuzendari nagusiak diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa 
azkentzea erabaki zuen, prestazioa indarrean zegoen bi urteetako epean bi aldiz eten 
behar zuelako, betebeharrak ez betetzeagatik [Gizarteratzeko eta diru-sarrerak 
bermatzeko 18/2008 Legearen 28.1.e) artikulua, hura aldatzen duen azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak emandako idazketaren arabera]. 
 
2015eko irailaren 8an, kexagileak administrazio-errekurtso bat aurkeztu zuen aurreko 
ebazpen horren aurka. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak 
errekurtsoa gaitzetsi egin zuen, 2015eko abenduaren 10ean. 
 
Kexagileak jakinarazi zion Lanbideri helduen hezkuntza zentroan matrikulatzeko epea 
ekainean eta irailean irekitzen zela. Gero, irailean egindako matrikularen kopia aurkeztu 
zuen, 2015-2016 ikasturtean hasi ahal izango zela ikasten egiaztatzen zuena. Erakunde 
honi eman dion informazioaren arabera, emazteak 2015-2016 eta 2016-2017 
ikasturteetan ikasi zuen helduen hezkuntza zentroan. Bi pertsona helduk eta adin txikiko 
haur batek osatzen dute familia. 
 
2.-Arartekoak azaldutako aurrekariei buruzko informazioa eskatu zuen eta ezer erabaki 
aurretik gogoeta batzuk helarazi zituen. Horiek ez errepikatzearren, jarraian aipatuko 
ditugu. Hain zuzen ere, honako kontu hauei buruzko informazioa eskatu zuen: 
 

a) Gizarteratzeko ibilbidea betetzeko betebeharra bete ez dela pentsatzeko 
arrazoiak, matrikulatzeko aldia amaitu ez bada, eta ikasturtea hasi ez bada. 

b) Errekurtsoa ebazteko aurreikusi den data, eta aurreikusi den edukia, kontuan 
hartuta lanbide-aholkulariarekin edukitako hitzorduan HHIko matrikularen 
ziurtagiria aurkeztu duela. 
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c) EAEtik ateratzeko baimenik ez eskatzeagatik eta irteera horren berri ez 
emateagatik diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea eten izanari buruzko 
ebazpenen kopia. 

d) Adin txikikoen interes gorena kontuan hartu duzun, bai eta adin txikikoen 
eskubideen gainean dituen ondorioak ere, eta horiek neurtu al dituzun, diru-
sarrerak bermatzeko errenta eteteari eta iraungitzeari dagokionez. 

e) Kexagileari egoki erantzuteko burutu dituzun edo burutzea aurreikusi duzun 
jardueren gaineko azalpena. 

 
3.-Horri erantzunez, Lanbidek zuzendari nagusiaren txostena helarazi dio Arartekoari, 
honako hau dioena: 
 
“- 2015eko apirilaren 13an Gizarteratzeko Ibilbide Pertsonal – Enplegu Akordio Pertsonal 

bat (GIP-EAP) sinatu zuen Lanbiderekin, eta bertan, titularraren ezkonlagun eta 
DSBEren onuradun den (…) andreak konpromisoa hartu zuen (…)ko HHIan 
matrikulatzeko eta frogagiria hurrengo hitzorduan aurkezteko, uztailaren 9an 11:00etan 
Lanbideren Basauri Urbi bulegoan ezarritakoa. Hori zen jasotako konpromiso bakarra, 
hitzorduetara senarrarekin joaten baitzen, gaztelera ongi ez zekiela eta. 

 
 - Uztailaren 9ko hitzorduan ez zuen inolako matrikula-frogagiririk aurkeztu, eta (…)k bere 

emazteak semea zaindu behar zuela defendatu zuen. Bera (…)ko Udalean 
prestakuntza-ikastaro bat egiten ari baitzen. Une horretan aurretiaz adostutako 
matrikulazio-konpromisoa bete ez zuela jakinarazi zitzaion, eta, gainera, dagokion 
etete-prozeduraren izapideak egiteari ekingo zitzaiola. 

 
 - Uztailaren 15ean, hilaren 27an eskuz jakinarazita, nahitaezko entzute-izapidea egokitu 

zitzaion, eta interesdunak, erantzun gisa, 2015eko apirilaren 27tik ekainaren 18ra arte 
egindako 80 orduko ikastaro batera joan izanaren ziurtagiria aurkeztu zuen frogagiri 
moduan. Hala ere, horrek ez zukeen galaraziko emaztea (…)ko HHIan adostutako 
tartean matrikulatu izana. 

 
 - Aurkeztutako alegazioak ezetsita, abuztuaren 31n –alegatutako iraileko matrikulazioa 

baino lehen, hortaz-, eten egin ziren onartutako DSBE eta EGPO prestazioak, (…)ren 
inguruan adostutako Gizarteratzeko Ibilbide Pertsonala ez betetzeagatik. 

 
 - 2015eko urriaren 7an eteteko ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa ezetsi zen, 

sinatutako GIP-EAP bete ez zela frogatutzat jo zelako eta jazotako jarduera falta ez 
zelako modu frogagarrian justifikatu, kontuan hartuta (…) onuradunaren erabateko 
eskuragarritasuna eta matrikulatzeko betebeharra; izan ere, aukera izan zuen ekain 
osoan zehar (…)ko HHIan izena emateko, eta hori zen esleitutako orientazio-
zerbitzuak ezarri zion konpromiso bakarra. 

 
Lanbidek amaitzeko aipatu du: “Azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatu zuen 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 5. 
artikuluaren arabera, oinarrizko bi partaidek osatzen dute Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko Euskal Sistema: prestazio ekonomikoek, haien artean onartutako Diru-
sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako gastuetarako Prestazio Osagarria, eta 
gizarteratzera eta laneratzera zuzendutako lanabesek. Ildo horretan, errekurtsoak hizpide 
duen gizarteratze aktiboko hitzarmena gizarteratzeko nahiz laneratzeko beharrezko 
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ekintzen multzoa antolatzeko oinarrizko tresna da, eta laneratzeko prestakuntzan eta 
gaikuntzan oinarrituko da bereziki. 
 
 - Bestalde, aipatutako lege-testuaren 8. artikuluak zehazten duenaren arabea, nahiz eta 

prestazio ekonomikoen titularrak izapideetan izendatzen direnak eta hura jasotzen 
dutenak izan, gizarteratzeko eskubidearen eta hitzarmenaren prestazio ekonomikoen 
hartzailetzat hartuko dira titularraren bizikidetza-unitate bereko kide diren pertsonak.” 

 
 

Gogoetak 
 
1.-Kexagilearen emazteak ezin izan zuen uztailean aurkeztu helduen hezkuntza zentroan 
egindako matrikula lanbide orientazio ibilbidearen jarraipena egiteko hitzorduan, hortaz, 
Lanbidek ulertu zuen kexagileak hautsi egin zuela Laneratzeko Ibilbide Pertsonala-
Enplegurako Akordio Pertsonala sinatzean, 2015eko apirilaren 13an, hartutako 
konpromisoa. 
 
Hilabete berean, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eteteko 
prozedura abiatu zuen, 2015-2016 ikasturtea hasi ez zen arren, matrikulatzeko epea 
irailean has zitekeela kontuan hartu gabe. 
 
Ez dirudi matrikularen ziurtagiria uztailean aurkeztu ez izana prestazioa eteteko arrazoi 
nahikoa denik. Hori alde batera utzita, Arartekoaren iritziz, Lanbidek, betebeharra betetzen 
den egiaztatzeko orduan, kontuan hartu behar izan zuen kexagilearen emazteak matrikula 
2015eko irailean aurkeztuko zuela, matrikula horrek Enplegurako Akordio Pertsonalean 
hartutako konpromisoaren xede zen ikastaroan sartzea ahalbidetzen duelako. 
 
2.-Orientazio ibilbidearen jarraipena egiteko bileran, 2015eko uztailean, kexagilearen 
emazteak ez zuen aurkeztu helduen hezkuntza zentroan egindako matrikularen 
ziurtagiririk, eta horrek diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa etetea eragin zuen. 
Lanbidek ez zituen onartu aurkeztutako alegazioak eta gaitzetsi egin zuen berraztertze-
errekurtsoa. Gainera, prestazioa azkentzeko prozedura abiarazi zuen, indarrean zegoen 
bi urteetako epean bi aldiz eten behar zelako, betebeharrak ez betetzeagatik 
[Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko 18/2008 Legearen 28.1.e) artikulua, hura 
aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketaren arabera]. Artikulu 
horren 3. idatz-zatia aplikatuz gero, “(…)titularrak ez du izango aukerarik diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, bere ezein modalitatetan, berriro eskatzeko urtebetean, iraungitze-
datatik zenbatzen hasita. (…)” 
 
Zalantzarik gabe, lanbide-orientazio ibilbidearen jarraipena egiteko bileran 
kexagilearen emaztearekin izandako elkarrizketa, Lanbideren txostenaren bidez 
helarazitakoa, oso garrantzitsua zen diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko eta 
azkentzeko erabakiak hartzeko orduan. 
 
3.-Prestazioa eteteko beste arrazoi bat, betebeharra ez-betetzea, alegia, 2014ko 
martxoan egindako bidaia jakinarazi eta baimenik eskatu ez izana zen. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa EAEtik kanpora joatea jakinarazi ez 
izanagatik etetea salatu duten kexa ugari izapidetu ditu Arartekoak, eta hainbat ebazpen 
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eman ditu gai horri buruz, besteak beste, 2016ko abenduaren 15eko 2016R-1312-16 
Ebazpena. Horien guztien bidez, bere iritzia eman du prestazioa eteteari buruz. Hain 
zuzen ere, Arartekoaren iritziz, legeak ez du behar bezala babesten prestazioa arrazoi 
horregatik etetea, egoera hori ez baitago jasota 18/2008 Legearen 19. artikuluan 
ezarritako betebeharren artean, ezta aurreko lege hori garatzen duen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta arautzeko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12. artikuluan ere 
(147/2010 Dekretua). Are gehiago, hainbat erabaki judizial eman dira, iritzi berekoak. 
Guztietan, prestazioa betebehar hori ez betetzeagatik etetea aztertu da, besteak beste, 
honako hauetan: Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. zenbakiko Epaitegiaren 
44/2015 Epaia, martxoaren 4koa; Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko 
Epaitegiaren 77/2016 Epaia, martxoaren 15ekoa; Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 
2. zenbakiko Epaitegiaren 156/2016 Epaia, uztailaren 11koa. Epai horietan guztietan 
zalantzan jarri da prestazioaren titularrak betebehar hori izatea. 
 
4.-Arartekoaren iritziz, matrikula ez aurkeztea laneratzeko ibilbidea ez betetzea dela 
esatea neurrigabekeria da. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra den bizikidetza-
unitateko kideek hainbat betebehar dituzte, besteak beste, Administrazioarekin 
gizarteratzeko hitzarmena negoziatu eta sinatzea eta hitzarmen hori betetzea 
[18/2008 Legearen 19.2 a) artikulua]. Gizarteratzeko hitzarmenetan parte hartzen duten 
aldeen betebeharrei dagokienez, sinatutako gizarteratzeko hitzarmenaren xedetik eta 
helburutik sortzen diren jarduera guztiak egitea dago (18/2008 Legearen 69. artikulua). 
Ondorioz, gaur egungo arau-esparruarekin bat, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa mantentzea lan-aktibazioarekin zerikusia duten jarduerak egiteari dago lotuta. 
 
Hala ere, erakunde honen iritziz, matrikularen ziurtagiria uztailean ez aurkezteak, 
gaztelania ikastaroa hasi gabe zegoenean, ez zuen esan nahi hitzartutako ikasketak 
burutuko ez zirenik, posible baitzen ziurtagiria irailean aurkeztea, eta, izan ere, horrela 
gertatu zen. Erakunde honek duen informazioaren arabera, kexagilearen emaztea 2015-
2016 eta 2016-2017 ikasturteetan egon zen gaztelania ikasten. Ondorioz, matrikularen 
ziurtagiria uztailean aurkeztu ez arren, ez zuen hautsi Enplegurako Akordio Pertsonalean 
hartutako konpromisoa. Hori guztia dela eta, Arartekoaren iritziz, sinatutako gizarteratzeko 
hitzarmena bete egin zen. 
 
Horretaz gain, Lanbidek prestazioa etetea eta urtebetez berriz eskatzeko aukera kentzea 
erabaki zuen, bi etenaldi izateagatik, horietako bat, lehenago aipatu bezala, araudiak 
esanbidez jasotzen ez duen betebehar bat bete ez izanagatik. 
 
Hori dela eta, Arartekoak azpimarratu nahi du Sektore Publikoaren araubide Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4. artikuluak ezartzen duen 
proportzionaltasun-printzipioa bete behar dela: 
 
“Administrazio publikoen esku-hartzeko printzipioak, jarduerak egiteko. 

1. Administrazio publikoek, haien eskumenen barruan dihardutela, eskubide 
indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen 
badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 
eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 
beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 
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justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak baztertuz. 
Halaber, lortutako eragin eta emaitzak ebaluatu beharko dituzte aldizka.” 

 
Printzipio horri jarraikiz, Administrazio Publikoaren jarduerak, bere edukiak eta formak, 
proportzionala izan behar du lortu nahi den xedearekiko. Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren jurisprudentziak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiarenak luze 
garatu dute proportzionaltasun-printzipioa. Eskubideen, interesen edo balioen arteko 
gatazkak konpontzeko dago bideratuta, baita arauak aplikatzearen ondorioak 
neurrigabetzat jotzeko ere. 
 
Gaur egun, doktrina finkatua da proportzionaltasunaren kontrolak aldi berean aztertzen 
den neurriaren egokitasuna ere kontrolatzen duela (erdi-amaierako harremana); 
halaber, hori beharrezkoa den aztertzen da (aukera hoberik ez egotea) eta 
proportzionaltasuna kontrolatzen da, zentzu zorrotzean, ondorioak kontuan hartuz 
(ukitutako interesak eta gatazkan daudenak neurtzen dira, abantailek eragozpenak 
gainditu edo behintzat konpentsatzen dituzten egiaztatzeko). Azken hori gehiegikeria-
debeku gisa ere ezagutzen da. 
 
Arartekoaren iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea eta azkentzea, eta 
gainera, urtebetez berriro eskatu ezin izatea gehiegizko neurria da, gaitzetsi nahi den 
jokabidea kontuan hartuta. Are gehiago, aurreko etenaldia, prestazioa indarrean 
zegoen bitartean, araudiak aurreikusten ez duen betebehar bat ez betetzeagatik 
erabaki zela kontuan hartzen badugu. 
 
5.-Azkenik, Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorrean, apirilaren 8koan, esandakoa 
gogorarazi beharra dago, Politika publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan 
hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman. Arartekoaren iritziz, 
aipatutako gomendioaren edukia oso osorik aplika dakioke espediente honi. 
 
Adingabearen interes gorena babesteko eskubideak diru-sarrerak bermatzeko eta 
gizarteratzeko sisteman izan dezakeen eragina aztertzen du gomendioak. Eskubidea 
onartua dago ordenamendu juridikoan eta administrazio publikoen jardunean agindu 
behar du, jardun horrek haur edo nerabe batengan eragiten duenean. Izan ere, horrela 
gertatu da espediente honetan, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren prestazioak ume bat duen familia bati azkendu zaizkio. 
 
Arartekoak gomendatu duenez, bizikidetza-unitatean haurrak daudenean, ebaluazioa egin 
behar da eta adingabearen interes gorena lehenetsi, prestazioen onuradun diren 
bizikidetza-unitatearen kideek betebeharrak ez betetzea aztertuta. Era berean, aipatu 
ebazpenak gomendatzen du erabakiak haurraren eskubideetan eta garapenean edukiko 
dituen ondorioak azaldu eta justifika daitezela, eta, prestazioak eteteko edo azkentzeko 
prozedura batean adingabearen interes gorena zaintzeko prestaziorako eskubidea 
mantendu behar dela ondorioztatzen bada, manten dezala eskubidea, betebeharra ez 
betetzeari dagokion zigortzeko prozedura hasten bada ere. 
 
Gomendio Orokorraren edukia aplikatzeko proposamenari erantzunez, Lanbidek esan 
du printzipio horren aplikazioa sektoriala dela, hau da, haurren kasuan baino ez dela 
aplikatzen (guraso eta seme-alaben arteko harremanak, ezkontza-hausteak, senar-
emazteak banantzea, adopzio-prozedurak, tutoretza eta harrera eta antzeko 
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egoeretan). Arartekoak, aitzitik, baieztatzen du administrazio publiko guztiek nahitaez 
bete behar dutela adingabearen interes gorena babesteko eskubidea, hortaz, berriro 
ere azpimarratu nahi du eskubide hori aintzat hartu beharra, batez ere hemen 
aztertzen dena bezalako kasuetan. Kasu honetan, hain zuzen ere, ebaluatu behar den 
jokabidea hauxe da: matrikularen ziurtagiria adostutako epean ez aurkeztea, 
ikastaroan parte hartzea oztopatu ez zuena. Matrikularen ziurtagiria aurkeztu ez izanak 
ondorio arinago bat izan ahalko luke. 
 
Arartekoaren iritziz, Lanbidek, espediente honetan jokoan dauden eskubideak eta 
interesak ebaluatu eta neurtzeko orduan, ez du aintzat hartu adingabearen interes 
gorena, aipatutako gomendio orokorrean adierazitako moduan. Adingabearen interes 
gorena babesteko eskubidearen zeregin garrantzitsu hori baietsi egin da 8/2015 Lege 
Organikoa, uztailaren 22koa, haur eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko dena, 
indarrean jarri ondoren (uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa). 
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea sortu 
eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendioa 
luzatzen zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio bat eteteko eta 
azkentzeko erabakia, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuz eta adingabearen interes 
gorena babestuz. 
 


