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Arartekoaren 2018R-1248-17 Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren bidez, 
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ezeste-ebazpenaren 
aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa onetsi ondoren, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta emateko. Horrez gain, azpimarratzen da legez ezarritako epeak betetzea 
garrantzitsua dela, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen aintzatestea 
justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrek gizarte bazterketa egoeran dauden 
pertsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehitzen baititu. 

Aurrekariak

Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoan ez baitago ados Lanbideren 
2017ko urtarrilaren 22ko ebazpenarekin. Horren bidez, erakunde horrek diru-
sarrerak bermatzeko errenta ukatu ziola jakinarazi zion interesdunari. 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea ukatu zion arrazoi 
honengatik: “Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea. DATU 
EKONOMIKOEI dagozkien beste dokumentu batzuk. Ondasun Higiezinei buruzko 
Zergaren ordainagiria”.(sic)

Ebazpen hori kexagileak 2016ko uztailaren 1ean egindako eskariari erantzuteko 
zen. Eskari horren bitartez, diru-sarrerak bermatzeko errenta aintzatesteko eskatu 
zuen (2016/200751 erregistro-ziurtagiriaren zenbakia). Kexagilea, jaio zenetik, bere 
haurtzaroko aldi batzuetan ez ezik, gaur egun bere osabarena den pisu batean bizi 
izan da. Nahiz eta harreman onik ez duten, osabak etxebizitza horretan bizitzen 
uzten dio, eta elkartasunagatik hornidura energetikoko fakturak ere ordaintzen 
dizkio, osabak badakielako egoera sozio-ekonomiko zaurgarrian dagoela. Kexagilea 
lanik gabe dago diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaria aurkeztu zuenetik, eta 
gaur egun ez du inolako diru-sarrerarik bere oinarrizko beharrak asetzeko.

2016ko ekainaren 1etik aurrera, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso 
zuenetik aurrera, eta 2016ko bigarren seihilekoko hilabeteetan zehar Lanbidek 
hainbat agiri eskatu zizkion espedientea osatzeko. Agiri horiek kexagileak aldizka 
aurkeztu zituen, eta horien ziurtagiriak ditu, besteak beste hauenak:

-Ziurtagiri zkia. 2016/250603 2016ko abuztuaren 16koa:
“Aporta cita para renovar DNI, Nómina y Contrato en (…) de mayo 2015”.

Ziurtagiri zkia. 2016/252269 2016ko abuztuaren 17koa:
“Solicitud de inscripción en Etxebide”

2016ko urriaren 17an kexagileak Lanbideren jakinarazpen berri bat jaso zuen, eta 
bertan adierazi zioten organismo publikoak detektatu zuela honako baldintza 
eta/edo betebeharrak ez zituela betetzen:



 2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

-“Aclarar la modalidad de residencia, contrato de alquiler, vivienda familiar…”
Kexagileak, erantzuna emateko, 2016ko azaroaren 4an azalpenezko idazki bat 
aurkeztu zuen etxebizitzan nola bizi zen adieraziz, eta horrekin batera aurkeztu 
zuen bere osabak sinatutako idazki bat (...). Gainera, etxebizitza horretako errolda-
datuak ere aurkeztu zituen, eta orain dela 15 urte baino gehiagotik dago bertan 
erroldatuta (2016/252269 ziurtagiri zenbakia).

2016ko azaroaren 8an agiri gehiago aurkeztu zituen errekerimenduari erantzuteko, 
eta berritutako NANaren fotokopia ere aurkeztu zuen (2016/336588 ziurtagiri-
zenbakia).

2016ko abenduaren 21ean idazki berri bat aurkeztu zuen Lanbiden, eta bertan 
azaltzen zen bere osabak txikitatik bizi izan den etxebizitza laga ziola 
(2016/387148 ziurtagiri-zenbakia).

Nahiz eta pauso asko eman zituen eta agiriak aurkeztu zituen, 2017ko urtarrilaren 
22an Lanbidek ezetsi egin zuen kexagilearen eskaria, honako arrazoiak zirela-eta:

“Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea. DATU EKONOMIKOEI 
dagozkien beste dokumentu batzuk. Ondasun Higiezinei buruzko Zergaren 
ordainagiria.(sic)

2017ko otsailaren 9an kexagileak adierazi zuen ebazpen horren aurka zegoela, eta 
Lanbiden berraztertzeko aukerako errekurtsoa aurkeztu zuen. Errekurtsoarekin 
batera erakunde publikoen laguntza-agiriak aurkeztu zituen, bere izenean jaso 
zituenak orain dela urte asko erroldatuta dagoen etxean, besteak beste hauek: 
Errolda-agiriak; aurretik Zuzenean-en aurkeztu zuen dokumentazioaren emate 
erregistroko kopia; hautesle-erroldaren bulegoko informazioa; errenta eta ondare 
aitorpenaren kopiak, 2008., 2009. eta 2013, urtekoak, eta Lan Ministerioko 
jakinarazpena.

Halaber, 2017ko apirilaren 24an, kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan.

Arartekoak kexa izapidetzea onartu zuen, eta ondoren, aurreko egitateei buruzko 
informazioa eskatu zion Lanbideri. Horrez gain, aurretiko gogoeta batzuk helarazi 
genizkion. Errepikakorrak ez izatearren, gero aipatuko ditugu.

Zehazki, gai hauei buruzko informazio osagarria eskatu genion:

“a)Zer arrazoi eta legezko oinarri hartu dituzuen kontuan interesdunak eskaerari 
uko egin diola ondorioztatzeko eta hura artxibatzeko izan ere, kexagileak 
beharrezkoak ziren dokumentuak aurkeztu ditu.
b)Noiz ebatziko den berraztertzeko errekurtsoa eta horren edukia.
c)Aurreko gertakariei lotuta interesgarria izan daitekeen beste edozein kontu.”

Lanbidek, 2017ko uztailaren 27an egindako lankidetza-eskaerari erantzute aldera, 
zuzendari nagusiaren txostena bidali zuen. Honako hau jaso da bertan:
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“Interesdunaren 2016/RGI/016706 espedientea ikusirik, aurkeztu den errekurtsoa 
baietsi egin dugula jakinarazten dizut, eta, beraz, espedientea berrikusiko dugula, 
egoera konpontzeko xedez”.

Lanbidek kexagileari jakinarazi zion baita ere 2017ko ekainaren 30ean bere 
errekurtsoa onetsi egin zela. Ebazpen horretan, Lanbidek arrazoi hauek eman 
zituen:

“Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente se 
constata que el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, requirió el 09 de noviembre de 2016 a (…) 
documentación relativa a la vivienda donde reside, la cual es propiedad de su tío; 
no habiendo solicitado el interesado la Prestación Complementaria de Vivienda, 
sino únicamente la RGI, no era necesaria la documentación requerida en el citado 
requerimiento, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 29 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, de la RGI, dicha documentación no era la necesaria para tramitar 
la concesión de la prestación”. 

Nahiz eta onetsi, Lanbidek ez dio prestazioa jasotzeko eskubidea aintzatetsi, eta ez 
dio prestaziorik ordaindu kexagileari orain dela 18 hilabete baino gehiagoan. Epe 
horretan zehar, hasieratik delikatua zen kexagilearen egoerak txarrera egin du, 
hainbat alderdiri dagokionez.

Gertakariekin jarraituz, 2017ko ekaina hasieran, kexagileak Lanbideren jakinarazpen 
berri bat jaso zuen. Horren bitartez adierazi zitzaion diru-sarrerak bermatzeko 
errentari eta gizarteratzeari buruzko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
baldintzak eta/edo betebeharrak betetze aldera, honako dokumentazioa eskatzen 
ziotela:

Onetsitako 2017/REC/001768 bidertzeko , titularrak bere Lanbideko bulegoan 
aurkeztu behar ditu (2016/07/01tik)

“- Hirugarrenen  fitxa: Kontu-zenbakia eta bankua agerrarazten dituen banku-
dokumentua.

- Erroldatze historiko eta kolektiboaren ziurtagiriak, oraintsu jaulkitakoak eta 
bertan jasorik bizileku izan dituen udalerri guztiaetako altak eta bajak.

- Euskal Herrian eta gaur egungo bizilekuan benetan bizi izanaren froga 
nahikoa.

- BUaren banku-kontu eta –tituluen egoerari buruzko ziurtagiriak (egungo 
saldoarekin eta azken 12 hilabeteetako bataz besteko saldoarekin) eta 
banku-tituluak, non kontu bakoitzaren azken 12 hilabeteetako mugimenduak 
agertzen diren.
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- Diru-sarrerei burazko zinpeko aitorpena: ekonomikoki edo familiaren 
osaketarekin erlazionaturiko DBEan eragina izan daitekeen edozein motatako 
aldaketa.

- Beste administratzioetako diru-laguntzak edo senideen maileguak jaso 
izanaren egiaztagiriak.

- Gaur egungo nortasun-agiria (NAN)”.

Jakinarazpen hori jaso ondoren, kexagileak alegazioak aurkeztu zituen 
dokumentazio-eskaera berri horren aurrean, eta Lanbidek 2017/09/14an jakinarazi 
zion iraungitzat eman zuela diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea, 
eta behin betiko ordainketa ukatzen zitzaiola, arrazoi honengatik:
2017/REC/001768 errekurtsoa onetsi ostean benetan bizi izanaren baldintza ez du 
egiaztatu eta, gainera, bere osabak fakturak ordintzen dizkiola adierazi du 
alegazioan, aurrekoetan horrekin erlazio ona ez zeukala esan ondoren.

Jakinarazpen hori jaso ondoren, 2017ko urriaren 10ean, kexagileak berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu zuen berriz ere Lanbiden. 2018ko urtarrilaren 15eko 
ebazpenaren bitartez errekurtsoa ezetsi zen, benetako bizilekuaren baldintza 
egiaztatu ez zuelako: “En fecha 28/07/2017 se notificó al recurrente trámite de 
audiencia al interesado en el que se señalaba que “no ha justificado 
suficientemente residir efectivamente en la CAE, ni tampoco residir efectivamente 
en la vivienda indicada por usted: recibos de la luz, el agua, el gas, etc.”. El 
recurrente sigue sin justificar residir efectivamente en la vivienda indicada. Señala 
que su tío le abona los gastos de la misma pero no aporta ningún recibo ni 
documento que avale lo expuesto-previamente había señalado la mala relación con 
el mismo en documento con número de registro 387148. Amén de no poder 
acreditar la residencia efectiva, no es posible determinar los recursos con los que 
cuenta la unidad de convivencia, circunstancia fundamental a efectos de acreditar 
el cumplimiento del requisito relativo a no disponer de recursos suficientes artículo 
16 c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y 9.3 del Decreto 147/2010, de 25 
de mayo”.

Azken hilabete hauetan zehar erakunde honek hainbat kudeaketa eta betekizun 
gauzatu ditu egoera hori konpondu ahal izateko, bai mezu elektroniko bitartez, 
baita telefono bitartez ere. Are gehiago, bilerak egin ditu Lanbideren egoitzan 
bertan, eta kasu honi dagokionez ez da adostasunetara iritsi, ez du lortu ere 
interpretazioari eta araubidea aplikatzeari buruzko akordiorik.

Gainera, 2016ko ekainaren 1etik aurrera (kexagilearen jatorrizko eskariaren eguna), 
bere egoera sozio-ekonomikoa eta psikologikoa okerrera joan da, eta aldi berean 
zaurgarritasuna haziz joan da, bere oinarrizko beharrak betetzeko enplegurik eta 
diru-sarrerarik izan ez duelako hain zuzen ere. Bakarrik bere ingurukoen aldizkako 
eskuzabaltasuna izan du bizirauteko.
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Gogoetak

1. Espediente honen helburua berraztertzeko errekurtso administratibo bat onesteak 
dituen ondorio juridikoak eta babesgabetasuneko kontrako ondorioak aztertzea da, 
baita berehala ez egikaritzeak edo gehiegi luzatzeak dituen berme faltak aztertzea 
ere, bereziki gizarte bazterketa egoeretan dauden pertsonentzat.

Kontuan hartu behar da aurretik emandako administrazioaren egintza bat 
berrikusten duten ebazpen administratiboak era berean egintza administratiboak 
direla, eta beraz, horiek osatzen dituzten printzipioak aplikatu behar zaizkiela. Hau 
da, ebazpen horiek legezkoak dira, eta beraz, berehala egikaritzekoak. Ondorioz, 
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 38. artikulua aplikatuz: “Administrazio Zuzenbideari dagozkion 
administrazio publikoen egintzak lege honetan xedatutakoaren arabera izango dira 
bete beharrekoak”.eta 39. artikulua: “Administrazio zuzenbideari dagozkion herri 
administrazioen egintzak presuntzioz baliozkotzat hartuko dira eta ondorioak izango 
dituzte ematen diren egunetik, haietan besterik xedatzen ez bada”.  Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazten zaio berraztertzeko errekurtsoa onestetik 
eratorritako egintza administratiboa betetzeko betebeharra duela.

Lanbideren ebazpenen aurka jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoen gaineko 
onespen ebazpenen ondorioei buruz mintzatzeko aukera eduki du erakunde honek 
uztailaren 17ko 2014R-421-14 Ebazpenean2. Horren bidez, Lanbidek kexagileen 
nahiei Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 113. artikuluari jarraiki erantzun behar 
diela adierazi genuen, eta ebazpenean bertan erantzun behar diela nahi horiei. 
Lanbidek gomendio hori onartu zuen, adieraziz, ahal zen neurrian, kautela 
bereziarekin aztertuko zela ebazpenak kexagileak aurkeztutako eskaerekin bat 
etortzea.

Gainera, 2018ko urtarrilaren 15eko Gasteizko 3. zenbakidun Administrazioarekiko 
Auzien Epaitegiaren 1/2018 epaia erkatu da. Bertan, berraztertzeko errekurtso 
baten onespen-ebazpenaren ondorioak aztertzen dira, eta hauxe dago jasota: “La 
presente estimación se realiza sin perjuicio de que en la resolución que se dicte, 
proceda analizar el cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones que, con 
carácter continuo, son exigidos por la normativa que afecta a las prestaciones a 
que se refiere el expediente recurrido“. Epaiak honako hau dio:” La recurrente 
aporta en la vista una resolución de misma fecha 9 de noviembre en la que la 
demandaba con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos y obligaciones 
comunica a la recurrente que ha se presentar cierta documentación. Sin embargo, 
esta revisión en la que no se señala ningún incumplimiento concreto ni ninguna 
nueva suspensión de la prestación, no puede invocarse para oponerse al pago de 
prestaciones que se hubieran dejado de pagar en atención a la suspensión que ha 
sido revocada por la administración en la resolución estimatoria del recurso de 
reposición, de fecha 9 de noviembre de 2017”. 

2 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3427_1.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3427_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3427_1.pdf
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2. Egia da Lanbidek, nahiz eta 2017ko ekainean aukerako errekurtsoa onetsi, ez duela 
egikaritu. Horren ordez, Lanbidek errekurtsoaren oinarri izan zen arrazoiarekin 
lotutako agiriak aurkezteko eskatu zuen. Horri dagokionez, kexagileari adierazi zion 
2017/REC/001768 onespen-errekurtsoa izapidetu ahal izateko, titularrak bere 
Lanbideko bulegoan dokumentazioaren zerrenda bat aurkeztu behar zuela. 
Eskatutako agiri asko jada aurkeztuta zeuden, batzuetan bi aldiz ere aurkeztu 
zituen kexagileak aurreko hilabeteetan, eta Lanbideren egiaztagiria zuen, horiek 
aurkeztu izanari buruzkoa hain zuzen ere.

3. Jakinarazpen hori jaso ondoren, kexagileak alegazioak aurkeztu zituen 
dokumentazio-eskaera berri honen aurrean, eta Lanbidek 2017/09/14an jakinarazi 
zion iraungitzat eman zuela diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea, 
eta behin betiko ordainketa ukatzen zitzaiola. Ondoren, aurkeztutako errekurtsoa 
ezetsi zuen. Lanbidek ondorioztatu du bere titulartasunekoa den etxebizitzako 
horniduren fakturak bere osabak ordaintzeak sinesgaitza egiten duela prekarioko 
kontraturik ez zuela adierazi zuen azalpena, ez zuelako harreman onik etxebizitzako 
jabearekin. Arartekoaren iritziz, interpretazio hori subjektiboa da eta ez du oinarri 
juridikorik. Ez da arraroa etxebizitzaren jabeak, kexagilearen osabak, bere 
etxebizitzako horniduren kontsumoa ordaintzea, nahiz eta bertan ez bizi, eta hori 
gorabehera, ez nahi izatea idatziz kontraturik sinatu. Familiako harremanak oso 
konplexuak eta anitzak dira, eta hainbat interpretazio ezberdin egin daitezke horien 
inguruan. Juridikoki garrantzitsua dena da nahikoa froga dagoela, aplikatu 
beharreko araudiari jarriki, egiaztatzeko kexagilea benetan bizi dela erroldatuta 
dagoen etxebizitzan, eta etxebizitzako jabea,kexagilearen osaba, sekula ez dela 
bere ilobak etxebizitza erabiltzearen aurka egon.

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9. artikuluan jasota dago diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko baldintzen artean hauek daudela: “Prestazioa 
eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan benetan bizitzea eskaera 
aurkeztu zen unean eta prestazioa jasotzen den denbora guztian”, . Horrez gain, 
beste baldintza batzuk daude, eta horiek ez dira zalantzan jarri 2018ko urtarrilaren 
15eko ebazpenera arte.

Kexagileak hainbatetan aurkeztu du errolda-ziurtagiria. Gainera, Lanbidek 
eskatutako informazioa osatzeko, aldi horretan zehar benetan etxebizitza horretan 
bizi izan dela egiaztatzeko hainbat agiri ere aurkeztu ditu. Aurkeztutako agirien 
artean medikuen hitzorduak, kontsultak, hainbat administrazio publikoetako 
jakinarazpenak, etab daude. Beraz, uste dugu nahikoa justifikatu dituela errolda eta 
bizileku eraginkorra, bereziki kontuan hartuz araubideak ez duela argitzen zein 
modutan egiaztatu behar den bizileku eraginkorra.

Era berean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 16.1. artikuluak zera dio: “Udalerriko errolda udalerriko 
auzotarrak jasota agertzen dituen administrazio-erregistroa da. Erroldako 
zehaztasunak udalerrian bizilekua izan eta bertan ohiko egoitza izatearen froga dira. 
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Zehaztasun horien gainean emandako ziurtagiriak agiri publiko eta fede-emaileak 
izango dira administrazio-ondorio guztietarako”.

Erakunde honen ustez, etxebizitza batean erroldatuta egotea froga nahikoa da 
etxebizitza horretan egoitza eraginkorra dela ziurtatzeko. Jurisprudentziak azaltzen 
duen moduan, erroldan izena ematea egoitza eraginkorraren iuris tamtum 
presuntzioa da, kontrako froga onartzen duena. Hala, erroldan agertzen den 
udalerrian bizi ez denaren zantzuak baldin badaude, ulertu daiteke erroldan 
agertzen den etxebizitzan ez dela bizi. Espediente honetan ez dago zantzurik 
adierazten duenik erroldan agertzen den etxebizitzan bizi ez denik. Horregatik 
guztiagatik, eta Arartekoaren iritziz, kexagileak egiaztatuta utzi ditu Lanbidek 
zalantzan jarri dituen baldintzak, erroldan izena ematearekin eta etxebizitza 
eraginkorrarekin zerikusia dutenak.

Errekurtsoaren ebazpenean gainera, etxebizitza eraginkorra egiaztatu ez dela 
adieraziz jarraitzeaz gain, arrazoi hau eman zen: “no es posible determinar los 
recursos con los que cuenta la unidad de convivencia, circunstancia fundamental a 
efectos de acreditar el cumplimiento del requisito relativo a no disponer de 
recursos suficientes artículo 16 c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y 9.3 
del Decreto 147/2010, de 25 de mayo”. 

Aurretik ez zen zalantzan jarri baldintza horren betetzea. Bestalde, ez da adierazi 
zein oinarrirekin ezin diren zehaztu kexagileak dituen baliabideak, kexagileak 
espedientean aurkeztu egin baitu baliabide ekonomikorik ez duela adierazten duen 
eskatutako dokumentazioa.

4. Hasieran adierazi den bezala, erreklamazio honetako gogoetak berraztertzeko 
administrazio errekurtso bat onesteak dituen ondorioen araubide juridikoa 
gogorarazteko dira.

Bestalde, erakunde hau ez dago ados Lanbidek bere 2017/09/14ko ebazpenaren 
bitartez adierazi zuenarekin, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea iraungitzea eta behin betiko horren ordainketa ukatzea, kexagileak diru-
sarrerak bermatzeko errenta lehenengo aldiz eskatu zuenetik, hau da, 2016ko 
ekainaren 1etik, sekula ez baitu jaso prestazio hori. Errekurtsoa onetsi ondoren, 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea 
aintzatetsi beharko luke, eta horrek ez luke eragotziko ondoren berrikuspen bat 
egitea baldintzak jada betetzen ez baldin badira edo titular bezala betebeharrak 
bete ez baldin baditu. Hala ere, Lanbidek onartu egin du, nahiz eta 18 hilabete 
baino gehiago pasatu diren, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea.

Horregatik, erakunde honek gogorarazi nahi du baita ere Gizarteratzeko eta diru-
sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 62.2. artikuluan legezko 
aurreikuspen hau zehazten dela:  “Prestazio ekonomikoen kasuan, ebazpena 
emateko eskuduna den organoak prestazioa emateko edo ukatzeko ebazpena 
gehienez ere bi hilabeteko epean emango du, dagokion eskabidea aurkeztu denetik 
kontatzen hasita. Epea berariazko ebazpena eman gabe amaitzen bada, eta 
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eskatutakoa diru-sarrerak bermatzeko errenta, edozein izanik ere modalitatea, eta 
etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria badira, eman egin direla ulertuko da, 
eta, gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatu badira, berriz, ukatu egin direla”.

Aurreikusitako epea igaro dela ikusita, berraztertzeko errekurtsoaren arrazoi izan 
ziren egitateak egiaztatzeko helburua duten ondorengo dokumentazio-
errekerimenduen jarduteko modua ez dator bat Gizarteratzeko eta diru-sarrerak 
bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen helburuekin, ezta diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea arautzen duen araudiarekin ere.

Legegileak, egindako eskariaren erantzunik ez zegoenez, adierazi zuen erantzunik 
ez egotean aldeko ebazpena emango zela, hau da, isiltasun positiboaren ondorioak 
aurreikusi dira bi hilabeteko epean berariazko ebazpenik ematen ez baldin bada, eta 
hala, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eman egingo dela ulertzen da. 
Legezko aurreikuspen horrekin batera berraztertzeko errekurtsoaren onespena eta 
dokumentazio-eskariari ez erantzuteagatik eskaria artxibatzeko erabaki zen 
ebazpena kontuan hartuz, eta jakinez 18 hilabete baino gehiago igaro direla eskaria 
aurkeztu zenetik, Arartekoak ondorioztatzen du Lanbidek ahalik eta azkarren jardun 
beharko lukeela eta administrazio publikoen jarduketa arautzen duten arauak 
errespetatu beharko lituzkeela.

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin arabera 
Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari:

GOMENDIOA

Espediente hau berrikustea eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea ematea, 2017ko ekainaren 27ko Ebazpena egikarituz. Horren bitartez 
onetsi zen ukatzeko ebazpenaren aurkako errekurtsoa.

Era berean, azpimarratu behar da garrantzitsua dela legez ezarritako epeak 
betetzea, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen aintzatestea 
justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrela ez bada, gizarte bazterketa egoeretan 
dauden pertsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehitu egiten baitira. 

 




