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Arartekoaren 2019R-1770-18 Ebazpena, 2019ko apirilaren 12koa. Horren bidez, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko 

errenta bat eta etxebizitzarako prestazio osagarri bat jasotzeko eskubidearen 

ukapena berrikus dezan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Herritar batek erakunde honetan aurkeztutako kexa izapidetu zedin onartu 

genuen. Horren bitartez, kexagileak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 

jasotzeko eskubidea ukatu zuelako. 

 

Kexagileak azaldu zuen Bilbon bizi dela eta logela bat duela azpierrentan hartuta. 

Dioenez, 2018ko apirilaren 16an, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria berritzeko dokumentu guztiak aurkeztu zituen 

Errekaldeko (Bilbo) Lanbideren bulegoan. Besteak beste, ezkongabetasun-

ziurtagiria eta ondasunen ziurtagiria aurkeztu zituen, bai eta errolda-ziurtagiria ere, 

etxebizitzan bizi ziren pertsona guztiak jasotzen zituena.  

 

Aurkeztutako ziurtagiriak adierazi du etxebizitzan 3 gizon eta emakume bat bizi 

zirela. Kexagileari logela bat azpierrentan hartu zion etxebizitzaren errentariaren 

bikotekide sentimentala zen emakume hori. 

 

Apirilaren 25ean, aipatu dokumentazioa aurkeztu ondoren, Lanbidek entzunaldi-

izapide baten berri eman zion interesdunari, honako hau aurkeztu zezan, beste 

hainbat dokumenturen artean: “escrito del dueño de la vivienda en el que indique 

cuántas habitaciones tiene la vivienda y la distribución de las personas que 

aparecen en el padrón en las distintas habitaciones”. 

 

Entzunaldi-izapidea baliatuz, interesdunak logelak azpierrentan emateko baimena 

zeukan etxebizitzaren errentariak sinatutako dokumentu bat aurkeztu zuen. 

Dokumentu horren bidez, zehaztu zen nortzuk ziren logela bakoitza okupatzen 

zituztenak, eta berariaz adierazi zen etxebizitzaren maizter bakarra (...) 

errentariaren bikotekidea zela, bai eta haren logelan lo egiten zuela ere, 

etxebizitzan batzuetan gaua igarotzen zuenean. 

 

Azalpen horiek gorabehera, ekainaren 12ko ofizioaren bidez, Lanbidek 

interesdunari jakinarazi zion posiblea zela irizpideak edota eginbeharrak bete ez 

izana, eta honela zehaztu zen hori: “no comunicar en el plazo máximo de 15 días 

el empadronamiento de (…)” (errentariaren bikotekidea).  

 

2018ko ekainaren 25ean, kexagileak zegokien alegazioak aurkeztu zituen, eta 

honako hau adierazi zuen, funtsean: azpierrentaria baino ez zela, eta ezin zuela ez 

beste pertsona batzuk erroldatu, ez errentariari haren egoeratik at zegoen 
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informazioa eskatu. Bestetik, erakunde honetan errepikatu zuen etxebizitzan ez 

zela gainditzen diru-sarrera bermatzeko errentaren titularren gehienezko muga, eta 

etxebizitza horretan bizi zen emakume bakarra errentariaren bikotekide 

sentimentala zela, eta ez berarena. 

 

2018ko uztailaren 24an emandako ebazpenaren bitartez, Lanbidek azkenean 

erabaki zuen kexagilearen prestazioa jasotzeko eskubidea ez berritzea, honako 

honetan oinarrituta: 

 

“No comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir 

del momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran 

dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

 

No comunicar el empadronamiento de (…) que se produce el 21/05/18 y que 

según indica encima es su pareja por lo que oculta la composición de su 

unidad de convivencia.” 

 

Prestazioak ez berritzeko ebazpenaren aurka, interesdunak zegokion aukerako 

berraztertze-errekurtsoa jarri zuen 2018ko abuztuaren 8an, eta errekurtso hori 

2019ko otsailaren 18ko ebazpenaren bidez ezetsi zen. 

 

2.  Azaldutako kexari izapide egokia emateko xedez, Lanbideri informazio-eskaera 

egin zitzaion. Horren bidez, aldez aurretik egindako zenbait iradokizun igorri ziren, 

zeinak beranduago azalduko baitira, horiek ez errepikatzearren. 

 

3.  Lanbideko zuzendari nagusiak hauxe adierazi du bidalitako txostenean: 

 

“Prestazioa berritzeko prozesuan, izapidegileak hauteman zuen 2018ko 

maiatzaren 21az geroztik B.I.U. andrea DSBEaren titularraren egoitzan 

erroldatuta zegoela eta hark ez zuela egoera horren berri eman, nahiz eta 

derrigorrezkoa izan. 

 

Entzunaldi-izapide bat egin zitzaion, egokiak iruditzen zitzaizkion alegazioak 

egin zitzan. Emandako erantzunean egoera horren berri eman zuen eta bizikide 

berria etxebizitzako maizterraren bikotea dela azaldu zuen. 

 

Izapidegileak, ezarritako prozeduraren arabera eta alegazioak aztertu ondoren, 

ez ditu horiek ontzat eman. 

 

DSBEaren sistema informatikoak honako hau ezartzen du: Berrikuspen prozesu 

batean, gertaera hori ez jakinarazteagatik hilabete bateko zehapena ezarriko 

litzaioke titularrari. Zehapena amaitu ondoren, prestazioa emateari berriz 

ekiteko eska. 

 

Berritze prozesu batean, ordea, eginbeharrak ez betetzearen ondorio zuzena 

prestatzioa EZ BERRITZEA eta, ondorioz, AZKENTZEA da. 
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Dena den, prestazio berri bat eska daiteke iraungitze-datatik hilabete igaro 

bezain laster, Hamid jaunak 2018ko abuztuaren 6an egin zuen bezala. Eskaera 

hori dagoeneko onartu da; beraz, DSBE berria eman zaio.” 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Adierazi den legez, Lanbidek prestazioak ez berritzeko ebazpenean jasotako 

arrazoia honako hau izan zen: 

 

“No comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir 

del momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran 

dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

 

No comunicar el empadronamiento de (…) que se produce el 21/05/18 y que 

según indica encima es su pareja por lo que oculta la composición de su 

unidad de convivencia.” 

 

Ildo horretatik, aipatu behar da Arartekoak jada adierazi zuela kezkaturik zegoela 

Lanbidek emandako zenbait ebazpen ez zeudelako behar bezala arrazoituta, hain 

zuzen, 2017an egindako Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren kudeaketa hobetzeko proposamenak jaso 

zituen Txosten-Diagnostikoa1n. Halaber, erakunde honek hobetzeko tarte handia 

nabaritu zuen esparru zehatz horretan, aipatu txosten-diagnostikoan.  

 

Horixe bera zioen Arartekoaren 1/2014 Gomendio Orokorrak, urtarrilaren 20koak2 

–Lanbidek arrazoitu egin behar ditu eskubideak mugatzen dituzten ebazpenak–. 

Han ezarri zen eskubideak mugatzen zituzten ebazpen guztietan jaso behar zela 

hartutako neurria berariaz arrazoitzen zu(t)en legezko agindua(k), eta egitateen 

azalpenean ez zela aipamen estandarizaturik egin behar. 

 

Kaxu honetan, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria berritu zitezen ukatu zuen ebazpenak, etxebizitzaren erroldan izena eman 

zuen pertsona kexagilearen bikotekide sentimentaltzat jotzeko akatsa egiteaz gain, 

ez zuen legezko agindurik jaso, inondik inora. Hala ere, transkribatutako 

paragrafoak hitzez hitz esandakoari jarraikiz, ulertu behar da erreferentzia egin 

zitzaiola azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 

Legearen 19.1. artikuluaren f) atalari, zeina 147/2010 Dekretuaren 12.1. 

artikuluaren f) atalean –“Titularren betebeharrei” buruzkoan– garatu baita, 

araudiaren arabera. Azken atal horrek dioenez: 

 

                                                 
1
 [Webgune honetan eskuragarri: http:// www.ararteko.eus]  

2[Webgune honetan eskuragarri: 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf),       

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/
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“1.- Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek prestazio ekonomiko hori 

jasotzeko eskubidea gauzatzen dutenean, prestazioaren modalitatea edozein 

dela ere, honako betebehar hauek izango dituzte: 

(…) 

f) Prestaziorako eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar dezaketen eta 

ondoren adierazten diren gertakariak sortzen diren unetik aurrera zenbatzen 

hasi eta gehieneko hamabost eguneko epean udalari gertakari horien berri 

ematea.3” 

 

Atal horretan, berriz, titularrak Lanbideri nahitaez jakinarazi behar dizkion 

egintzen hiru multzo biltzen dira. 

 

“f.1.- Bizikidetza-unitatearen osaeran eragina duten gertakariak, (…) 

 

f.2.- Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarritzat erabili diren baliabideak 

ukitzen dituzten gertakariak, (…) 

 

f.3.- Prestazioa onartzeko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako edo behin 

betiko galtzea ekar dezakeen beste edozein gertakari edo egoera.” 

 

Bada, kaxu honetan, etxebizitzaren errentariaren bikotekide sentimentala erroldatu 

izana –bikotekideak, aldi berean, logela bat hartu dio azpierrentan kexagileari– ez 

da kexagilearen bizikidetza-unitatearen osaeran eragina duen gertakaria (f.1), ez 

baita unitate horren parte; horrez gain, ez da prestazioaren zenbatekoa 

kalkulatzeko oinarritzat erabili diren baliabideak ukitzen dituen gertakaria (f.2); eta, 

azkenik, ez da prestazioa onartzeko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako edo 

behin betiko galtzea ekar dezakeen gertakaria (f.3). 

 

Horrenbestez, erakunde honen ustez, ebazpen hori ez dago behar bezala 

arrazoituta. Izan ere, ebazpenak ez du berariaz adierazi zein agindutan dagoen 

arrazoituta, eta, horrez gain, ez du legezkotasun-printzipioa errespetatu, 

prestazioak ez berritzea eragin duen gertakaria edo inguruabarra ez delako 

egokitzen Lanbidek aplikatu nahi bide zuen –hitzez hitzeko interpretazio bati 

jarraikiz– aginduan jasotako kasuetan.  

 

Ondorio praktikoa honako hau izan zen: Lanbidek prestazioa jasotzeko eskubidea 

bidegabekeriaz kendu ziola interesdunari, eskubidearen titular izaki ez zeukan 

betebehar bat bete ez zuela adieraziz. 

 

 

                                                 
3 Azaroaren 24ko 4/2011 Legeak Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 

23ko 18/2008 Legea aldatu eta gero, Lanbide da DSBE/EPO prestazioen organo 

kudeatzailea. Horregatik, udalak aipatzen direnean, erakunde autonomo horretaz ari direla 

ulertu behar da. 
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Ildo horretatik, aipatu behar da Espainiako konstituzioaren 9.3. artikuluak 

legezkotasun-printzipioa aldarrikatu duela, eta printzipio hori konstituzioaren 9.1. 

artikuluan ere dago adierazita, honako hau xedatu baitu: «Hiritar eta botere 

publikoak Konstituzioaren eta araugintza juridikoaren menpean daude». 

 

Halaber, Espainiako konstituzioaren 103.1 artikuluak herri-administrazioen 

jarduketak arautu behar dituzten printzipioak ezarri ditu, eta, printzipio horien 

artean, eraginkortasun eta legezkotasun-printzipioak dira aipatzekoak. Izan ere, 

artikuluak ezarri du administrazioak «Legeari eta Zuzenbideari erabat loturik» 

jarduten duela, eta horrek Administrazio Zuzenbidearen giltzarria osatzen du4. 

 

Printzipio horiek, beste hainbat tresnaren artean, administrazio-prozeduraren bidez 

gauzatzen dira, eta, aldi berean, administrazio-jarduketaren eraginkortasunaren eta 

herritarren eskubideen funtsezko babesaren arteko oreka egokia bermatu behar 

duten hainbat bide formalek osatzen dute prozedura hori.  

 

Ikuspuntu hori kontuan hartuta, 39/2015 Legearen 53. artikuluak, «Administrazio-

prozeduran interesdun denaren eskubide»ei buruzkoak, ezarri du administrazio-

prozeduran interesdun direnek, aipatu legean xedatutako gainerako eskubideez 

gain, honako eskubide hauek dituztela: 

 

“(…)d) Prozedurari aplikatzekoak diren arauetan eskatzen ez den datu eta 

dokumenturik ez aurkeztu behar izatea”. 

 

Konstituzio Arautegiak berak honako hau zehaztu du, besteak beste, apirilaren 

14ko 54/2008 Epaian (BOE, 117. zk., 2008ko maiatzaren 14koa) 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6286: 

 

“(…) la motivación de las resoluciones administrativa y judicial impugnadas, al 

exigir al recurrente que acreditase la presencia en Madrid del conductor de su 

vehículo en las fechas en las que se cometió la infracción, así como que era en 

realidad el conductor, no responde a una argumentación lógica ni razonable 

que permita subsumir la conducta del recurrente en el tipo aplicado. En efecto, 

ni la norma exigía expresamente que se facilitaran estos concretos datos, 

aun tratándose de una persona residente en el extranjero, ni, conforme al 

modelo de argumentación aceptados en la comunidad jurídica, cabe extraer 

tal exigencia de la misma(…) 

 

(…) En definitiva, ni en la resolución administrativa sancionadora ni en la 

Sentencia que la confirma cabe discernir un fundamento razonable para 

subsumir en este caso la conducta del recurrente en amparo en la infracción 

tipificada en el art. 72.3 LSV por la que ha resultado sancionado, lo que revela 

                                                 
4 Ikusi, batik bat: García de Enterría, E. eta Fernández Rodríguez, T.R.: Curso…, op. cit., 

442. orrialdea eta hurrengoak. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6286
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en este caso una aplicación extensiva de la norma contraria al principio de 

legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE).” 

 

Hala, erakunde honen iritziz, ondorioztatu behar da Lanbidek modu honetan 

arrazoitu zuela diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko kexagilearen eskubidea 

ez berritzeko erabakia: kexagileak, ustez, ez zituela bere betebeharrak bete diru-

sarrerak bermatzeko errentaren titular izaki, zehazki, bere etxebizitzaren 

errentariaren bikotekide sentimentala erroldatu zela jakinarazteari dagokion 

betebeharra, baina betebehar horren ezarpena ez da azaroaren 24ko 4/2011 

Legeak aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 19.1.f) artikuluan edo 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 

Dekretuaren 12.1.f) artikuluan jaso, ez orokorrean, ez zehatz-mehatz. 

Horrenbestez, Espainiako konstituzioaren 9.3. artikuluan –beste arau batzuen 

artean– ezarritako legezkotasun-printzipioa urratu da.  

 

Horrenbestez, Arartekoaren iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea berritu beharko zatekeen, 

18/2008 Legearen 38. artikuluak ezarritako xedapena bete baita: “Etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidearen aitorpena mantendu 

egingo da prestazio hori emateko arrazoiek bere horretan dirauten bitartean, eta, 

horrez gain, titularrek bete beharreko baldintzak betetzen badituzte eta diru-

sarrerak bermatzeko errentaren titularrak izaten jarraitzen badute, edozein izanik 

ere errenta horren modalitatea.”.  

 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin zaio sail horri, otsailaren 27ko 3/1985 

Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren 

arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak, adierazitakoari erreparatuta, Lanbideri gomendatu nahi dio diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 

kexagilearen eskubidea ez berritzeko erabakia berrikus dezan, handik eratorritako 

ondorio ekonomikoekin. 


