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Arartekoaren 2014R-2464-13 ebazpena, 2014ko abuztuaren 8koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestaziorako eskubidearen ukapena berriz aztertzeko

Aurrekariak

2013ko  irailaren 24an  (...)k aurkeztutako  kexa  bat tramitatzea onetsi zen.  
Kexaren zergatia diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea
aitortzeko egindako bi eskaera ukatu izana litzateke.

Kexagileak emandako datuen arabera, 2012ko abenduan ordura arte bere ohiko 
etxebizitza izan zena utzi eta ahizparen etxera joan behar izan zuen aldi baterako, 
baliabide urriak zirela-eta. Azken horretan erroldatu zen bizileku independente bat 
bilatzen zuen bitartean. Handik gutxira, gela bat alokatu zuen beste etxebizitza 
baten eta bertan erroldatu zen 2013ko otsailaren 6an.

2013ko urtarrilaren 2an aldi horretarako diru-sarrerak bermatzeko errentarako lehen 
eskaera egin zuen familiakoekin bizi zen bitartean. Ondorioz, martxoaren 25ean 
prestazioaren aitorpena ukatzea ebatzi zen Lanbidetik, “harrera-unitateko kideekin 
ahaidetasun-erlazioa izanagatik”. Bizilekuz aldatu eta otsailaren 12an beste eskaera 
bat aurkeztu ostean, maiatzaren 24an berriz ukatu zitzaion “eskaera aurkeztu den 
egunaren aurreko urtebetean, gutxienez, bizikidetza-unitatea ez izatea, eta araudian 
bildutako betekizun hori betetzeko salbuespenen artean ez egotea.".

Urriaren 2an Arartekoak idazki bat bidali zuen Lanbidera, ezezko ebazpen bien zio 
zehatzen inguruko informazioa eskatuz. Horrez gain, ebazpenetan adierazitako 
zioekin erlazionatutako zenbait gogoeta ere ageri ziren idazkian.

2014ko otsailaren 27an erantzuna jaso genuen, eta bertan kexagileak bigarren 
ukapenaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa gaitzesten zela zioen 
ebazpenaren kopia baino ez zen ageri. Epez kanpo aurkeztu izanagatik gaitzetsi zen 
errekurtsoa.

Lanbidek gure informazio eskaeran azaldutakoari erantzun ez ziola esan genezake. 
Izan ere, erantzun horrek ez zien guk egindako gogoetei erreferentzia egiten eta ez 
zuen ukapenei buruzko xehetasunik ematen. Martxoaren 18an bigarren idazki bat 
bidali genien informazio eske, lehenengo idazkian adierazitakoa errepikatuz.

Ekainaren 2an Lanbideren bigarren erantzuna jaso zen.

Idazki horretan erakundeak lehenengo eskaera ukatu izanaren zioen inguruko 
informazioa eskaini zigun. Lanbideren esanetan, eskaera hori gaitzetsi zen ez 
zegoelako eskatzailea egoera larrian egonagatik hartu zutela erakusten zuen 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren txostenik, araudiak eskatzen duen bezala. Jarraian 
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kexagilea denboraldi batez lansaio partzialean lanean aritu zela erakusten duen 
informazioa eman ziguten.

Ez dira bigarren ukapenaren arrazoiak ageri. Beste hitz batzuetan esanda, ez da 
adierazten Lanbide zertan oinarritu den kexagileak eskaera egin aurretik urtebetez 
bizikidetzako unitate independentea osatzen ez zuela ulertzeko.

Gogoetak

Lanbidek ez digu bigarren eskaera ukatu izanaren arrazoien inguruko informazio 
gehigarririk ematen. Informazio hori kexagilearen bizikidetzako unitatearen 
antzinatasunari dagokiona litzateke. Daukagun informazio guztia 2013ko 
maiatzaren 25eko ezezko ebazpenean bertan ageri dena da. Bertan kexagileak 
eskaera aurkeztu aurretik urtebetez bizikidetzako unitatea osatzen ez zuela 
adierazten da.

Jaso genuen Lanbideren lehen idazkiak bigarren ezezko ebazpen horri baino ez dio 
egiten erreferentzia, baina idazki horrek kexagileak aurkeztutako berraztertze 
errekurtsoa gaitzetsi zela dioen ebazpenari dagokion informazioa (kopia bat) baino 
ez dakar. Ondorioz, ez dira kexagilearen alegazioak balioztatu ere egiten. Lanbidek 
ez ditu bigarren ukapenaren oinarri juridiko edo faktualen gaineko datuak ematen, 
hau da, zergatik uste duen kexagileak orain arte bizikidetzako unitate 
independentea osatzen zuela eta gero ezereztu zela.

Kexagileak emandako informazioak erakusten duenez, 42 egun egon zen familiako 
kide batzuen etxean, izan zuen lehen etxebizitza baino merkeagoa zen bat aurkitu 
zuen arte. 2012ko abenduan etxebizitza hori utzi behar izan zuen, ezin baitzuen 
alokairua ordaindu.

Kexagilea bakarrik bizi zen etxebizitza horretan 2010eko apirilaz geroztik.

Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentarako bigarren eskaerari dagokion 
ezezko ebazpenean, Lanbidek familiako kideen etxean 42 egunez erroldatu izanak 
gutxienez 2010eko apiriletik osatzen zuen bizikidetzako unitate independentea 
izateari utzi ziola ulertu zuela ondorioztatu daiteke.

2012ko abenduaren 26tik 2013ko otsailaren 6ra egon zen ahizparen etxean 
erroldatuta. Epe horretan kexagilea kontratuarekin alokatzeko gela baten bila aritu 
zen, Lanbidek hasieratik gomendatu zion legez, berak esan bezala.

Kexagileak hori guztia adierazi zuen epez kanpokotzat jo zen berraztertze 
errekurtsoan.

Horrek argi erakusten duenez, kexagileak ez zuen bere familiako kideekin epe luze 
batez bizitzeko inongo asmorik, hasieratik.
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147/2010 Dekretuaren 9.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskaera aurkeztu 
aurretik urtebetez bizikidetzako unitatea izatea beharrezko baldintza da diru-
sarrerak bermatzeko errenta baten tituluduna izateko. Baldintza horrek eta beste 
edozeinek ez du adierazten nola galtzen den bizikidetzako unitatearen izaera 
independente hori. Ez zaigu zentzuzkoa iruditzen 42 egunez familiako kideekin bizi 
izanagatik izaera hori galtzen dela interpretatzea, eta gutxiago aurretik 
independentea zela jakinda, hau da, ekonomikoki familiako kideen mende egon ez 
dela.

Lanbidek ez du argitzen zergatik estimatzen duen kexagilearen bizikidetzako 
unitateak izaera independentea galdu duela.

Gure aburuz, kexagilea gutxienez 2010az geroztik bakarrik bizi izan dela kontuan 
izanda, beharrizanagatik aldi laburrerako bere familiako kideekin bizi behar izan 
badu ere ez du esan nahi 147/2010 Dekretuaren 9.1 artikuluan xedatutako 
bizikidetzako unitatearen baldintza betetzeari utzi dionik.

Kontuan hartu beharra dago lehenengo ukapenaren arrazoia kexagilea bere 
ahizparen bizikidetzako unitatearen parte zela estimatzea izan zela. Bigarrena, aldiz, 
unitate horren parte izanagatik izaera independentea galtzen zuela, Lanbideren 
esanetan. Jokabide hori ikusita, Lanbidek babesgabetasuneko egoera bat sortu 
duela esan genezake. Izan ere, interpretazio horren arabera, kexagileak egoera larri 
horren aurrean egin behar izan duena da (ohiko etxebizitza uztea, esaterako) orain 
bizikidetzako unitate independentea ez osatzea eragin duena. Ondorioz, ezin du 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren tituluduna izan.

Beste era batera esanda, etxebizitzaren gastuei aurre egin ahal izango balie, 
kexagilea ez litzateke aldi baterako bere ahizparekin bizitzera joango eta inork ez 
luke zalantzan jarriko bizikidetzako unitate independentea izango zenik. Beharrizan 
larria izan duenez eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko 
baldintza materialak betetzen dituenez, Lanbidek egindako interpretazioak prestazio 
horren babesetik kanpo uzten du kexagilea. Interpretazio horretatik zera 
ondorioztatu daiteke: kexagileak baldintza hori betetzeko modu bakarra bere 
ahizparekin edo beste pertsona batzuekin ez bizitzea izango litzateke, bizi izan duen 
egoera baino dramatikoagoa pasatzea, alegia.

Gure ustez, hori ez zen legegilearen asmoa diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazio bat eskatu aurretik urtebetez bizikidetzako unitate bat osatu beharra 
zegoela xedatu zuenean.

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera:
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GOMENDIOA

Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eskubidearen bigarren ukapena 
berriz aztertzea, eskaera aurkeztu aurretik urtebete baino gehiagoz bizikidetzako 
unitate bat osatzen zuelako aukera balioztatuz. Izan ere, ez du bizikidetzako 
unitatearen izaera independentea galdu.


