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Arartekoaren 2022R-2470-20 Ebazpena, 2022ko ekainaren 22koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus dezala 

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren erabakia. Erabaki horrek ezartzen du azkendu 

egin dela kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko duen eskubidea, 

izan ere, egiaztatuta geratu da ezintasun iraunkorreko pentsioa jasotzeko eskubidea 

ez duela galdu berari egotz dakiokeen arrazoi batengatik.  

Aurrekariak

1. Pertsona batek eskatu zuen Arartekoak esku har zezala, ez baitzegoen ados 
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak (Lanbide) 2020ko urriaren 21ean hartu zuen 
ebazpenarekin. Horren bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jasotzeko 
eskubide azkentzea erabaki zuen.

Hauek dira ebazpen horretan azkentzea ezartzeko ematen dituen arrazoiak: 

“Ez betetzea 147/2010 Dekretuaren 12.1.i. artikuluan ezarritako betebeharra: 
Administraziora jotzea eta harekin elkarlanean aritzea, horretarako eskatzen 
dionean, Laneratze Hitzarmenean ezarri diren berezitasunak gorabehera.

Ez agertzea Administrazioan, ezta hari laguntzea ere, gizarteratzearen arloan 
eskumena duen edozein erakundek hala eskatzen duenean.

Ez aurkeztea ezarritako epean eskatu dioten dokumentazioa.

Ekartzea AIEren berritzea ukatzeko ebazpena. Ebazpen hori, aurkeztutako 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoan aipatzen da.

Ez betetzea 147/2010 Dekretuaren 12.1.b. artikuluan ezarritako betebeharra: 
Prestazioak irauten duen bitartean, berari edo bizikidetza-unitateko edozein 
kideri legokion eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea.

Betebehar hori ez betetzeak prestazioa azkentzen du, 18/2008 Legearen 
28.1.h. artikuluari jarraituz. Horrez gain, ezingo du berriro eskatu diru-sarrerak 
bermatzeko errentarik, ukatzen diotenetik urtebeteko epean, aipatutako 
Legearen 28.3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Prestazioak iraun bitartean, berari edo bizikidetza unitateko edozein kideri 
legokion eta izaera ekonomikoa duen eskubide edo prestazio oro ez baliatzea”.

2. Kexagilea pertsona bakarreko bizikidetza-unitate batean dago, eta lan-jarduera bat 
egitea eragozten dion, edo gutxienez, nabarmen zailtzen dion bihotzeko 
gutxiegitasun larria dauka.
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3. Bizileku-baimenaren eta bere konturako lanaren berritzea ukatzen duen ebazpenari 
dagokionez, Lanbidek AIZ gisa jasotzen duena, interesdunak dio dokumentazio 
guztia aurkeztu zuela. 

Hori horrela, esan dezakegu erakunde honetan irekitako kexa-espedientearen 
barruan sarrera-erregistroko egiaztagiri bat dagoela, uztailaren 15ekoa 
(2020/182933 zenbakiduna), “bizileku-baimenaren aldi baterako ukatzearen 
aurrean jarritako errekurtsoari buruzko dokumentazioa” izenekoa. Horrenbestez, 
hasiera batean, eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuela ondoriozta daiteke.

4. Hala ere, kasu honetan, larritasun berezia duena da eskubide ekonomikoak baliatu 
beharra ez betetzea, izan ere, horretan oinarritzen dira kexagilearen prestazioak 
azkentzeko. Bestalde, horren ondorioz, ezin ditu urtebetean berriro eskatu. 

Horrekin lotuta, gaineratu behar dugu, erakunde honek interesdunari galdetu 
zionean, zer eskubide ekonomiko ez zuen baliatu ez zekiela erantzun ziola. Egia 
esan, ebazpenean ezin da ondorioztatu zer eskubide ekonomikoz ari den Lanbide, 
ez eta zergatik dioen ez zituela baliatu ere. Horren arrazoia da ebazpenean ez duela 
aipatzen, Lanbide, bere erabakia hartzeko oinarritzen den izatezko elementurik.

5. Azkenik, kexagileak dio dagokion berraztertzeko errekurtsoa jarri zuela kexa ekarri 
zuen ebazpenaren aurka, 2020ko azaroaren 5ean.

6. Hori horrela, Arartekoak laguntza-eskaera egin zion orduan zegoen Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari. Eskaera horretan, hemen 
dagoeneko jasotzen diren zenbait oinarri juridiko helarazi zizkion, beharrezkoak ez 
ziren errepikapenak saihesteko. Horrez gain, hauei buruzko informazioa ere eskatu 
zuen:

a) Zer gertaeratan oinarritu zen Lanbide interesdunak eskubide ekonomiko 
batez ez zela baliatu ezartzeko.

b) Interesdunak uztailaren 15ean aurkeztu zituen agirien artean, AIZ ukatzeko 
ebazpena zegoela egiaztatzeko aukera.

c) Espedientearen egoerari buruzko informazioa, berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ondoren. Errekurtsoaren ebazpen-datari buruz galdetu zuen, eta haren 
kopia eskatu zuen.

d) Kexaren mamiarekin zerikusia duen beste edozein inguruabar, betiere 
interesgarria bada egoki izapidetzeko.

7. Laguntza-eskaera horri erantzuteko, Lanbideko zuzendari nagusiaren idazki bat 
sartu zen urtarrilaren 28an erakunde honetako erregistro orokorrean. Honela zionen 
hitzez hitz.

“GAIA: 2470/2020/QC zenbakia duen espedienteari emandako erantzuna.
Ikusita interesdunaren espedientea, honako hau egiaztatu dugu:
M. M. jaunak bi alditan jaso du pertsona bakarreko DSBEa. 2000. urtetik 2012. 
urtera (2000/RGI/001668 espedientea), eta 2014. urtetik 2020. urtera 
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(2014/RGI/011235). Azken horri buruzko informazioa eskatu digu, hori baita 
azkendu zutena.

Entzunaldi-izapidea ireki zuten 2020. urteko apirilean (2020/REV/041382), 
Bizkaiko GSINren ebazpena ikusita. Honela zioen:  ´Ez da geratu egiaztatuta 

Espainian legez bizi denik, edo dagoenik. Beraz, ezintasun iraunkorreko pentsioa 

jasotzeko eskubidea galdu du`, eta indarreko AIZ egiaztatzea eskatu zaio; baita 
AIZren berritzearen ebazpena ere. Horrela, prestazioaren eta bizilekuaren galera 
herritarrari ezin zaiola egotzi egiaztatu ahalko da agirien bidez.

Eskatutako dokumentazioa ez zuenez ekarri, berriro eskatu zioten, 2020ko 
irailean, Lanbidek, 2020/07/15ean, 82020/182933 erregistroan, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoan aipatzen den AIZren berritzea ukatzeko 
eman zuen ebazpena. 

Dokumentazio hori ez zuen ekarri, eta beraz, DSBEaren prestazioa jasotzeko 
eskubidea azkendu zioten, aplikatzeko arautegian oinarrituz, eta orain azalduko 
ditugun arrazoiengatik:

´Ez betetzea 147/2010 Dekretuaren 12.1.i. artikuluan ezarritako betebeharra: 

Administraziora jotzea eta harekin elkarlanean aritzea, horretarako eskatzen 

dionean, Laneratze Hitzarmenean ezarri diren berezitasunak gorabehera.

Ez agertzea Administrazioan, ezta hari laguntzea ere, gizarteratzearen arloan 

eskumena duen edozein erakundek hala eskatzen duenean. Ez aurkeztea 

ezarritako epean eskatu dioten dokumentazioa.

Ekartzea AIEren berritzea ukatzeko ebazpena. Ebazpen hori, aurkeztutako 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoan aipatzen da´.

Ez betetzea 147/2010 Dekretuaren 12.1.b. artikuluan ezarritako betebeharra: 

Prestazioak irauten duen bitartean, legokion, edo bizikidetza-unitateko edozein 

kideri legokion, eskubide edo prestazio ekonomikoaz baliatzea. Betebehar hori 

ez betetzeak prestazioa azkentzen du, 18/2008 Legearen 28.1.h. artikuluari 

jarraituz. Horrez gain, ezingo du berriro eskatu diru-sarrerak bermatzeko 

errentarik, ukatzen diotenetik urtebeteko epean, aipatutako Legearen 28.3. 

artikuluan ezarritakoaren arabera.

Prestazioak iraun bitartean, berari edo bizikidetza unitateko edozein kideri 

dagokion eta izaera ekonomikoa duen eskubide edo prestazio oro ez baliatzea”.

8. Azaldutako aurrekarietan oinarrituz, uste dugunez baditugula beharrezkoak diren 
egitateak eta zuzenbideko oinarriak, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu:
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Gogoetak

1. Diru-sarrerak eta gizarteratzea bermatzeko euskal sistemak, bazterkeria prozesu 
edo egoerak bizi dituzten pertsona eta familiei bizitzeko gutxieneko diru-sarrera 
bermatzeko helburuari erantzuten dio, haien oinarrizko beharrak asetzeko. Halaber, 
norberaren, gizarteren eta lanaren bazterkeria egoerak arintzeko helburuari ere 
erantzuten dio. Bestalde, herritartasun eskubideak baliatzeko beharrezkoak diren 
baliabiderik ez dutenei gizarteratzen eta laneratzen laguntzen die.

Eskubide horren ezaugarrietako bat da unibertsala dela, izan ere, diru-sarrerak 
bermatzeko eta gizarteratzeko 18/2009 Legeak, abenduaren 23koak (18/2008 
Legeak) eta hura garatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 
147/2010 Dekretuak, maiatzaren 25ekoak (147/220 Dekretua), xede horretarako 
ezartzen dituzten betebeharrak eta baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiei 
onartu eta bermatzen die. 

2. Espediente honetan, kexa egiten duenari esleitzen dio Lanbidek 147/2010 
Dekretuaren 12.1.i. artikuluan jasotzen den beharraren ez betetzea. Horren 
arabera, hala eskatzen badio, Administraziora jo behar du eta lagundu behar dio. 
Lanbidek, hain zuzen, bitan eskatu zion kexagileari AIZren berritzea ukatzen zuen 
espedientea.  Lehen aldia 2020ko apirilean izan zen, eta bigarrena irailean. Hala 
ere, kexagileak ez zuen ekarri eskatutako dokumentazioa, Lanbideko zuzendari 
nagusiaren txostenean jasotakoaren arabera.

Betebehar hori ez zuenez bete, erakunde autonomoak ondorioztatu zuen kexagileak 
ez zuela baliatu eskubide ekonomikoa.  Kasu horretan, ezintasun iraunkorreko 
pentsioa. Horrenbestez, DSBEa azkendu zion. Arrazoi gisa, 147/2010 Dekretuaren 
12.1.b. artikuluan ezarritako betebeharra ez zuela bete adierazi zion. Ez betetze 
hori, 18/2008 Legearen 28.1.h. artikuluaren arabera, prestazioa azkentzeko 
arrazoietako bat da, eta gainera, arau bereko 28.3. artikuluari jarraiki, ezin du 
eskatu beste urtebetean.

3. Lanbideren zuzendari nagusiaren txostena irakurrita, funtsean hauxe da mamia: 
erakunde horrek “agirien bidez egiazta dezala prestazioaren eta bizilekuaren galera 
ezin zaiola egotzi herritarrari”. 

Beste modu batera esanda, Lanbidek behin eta berriz eskatzen dionean herritarrari 
lan eta bizileku baimenaren berritzea ukatzen dion ebazpena ekar dezala, egiaztatu 
nahi du ezin zaiola hari egotzi Espainian legez bizitzeko eta ezintasun iraunkorreko 
pentsioa jasotzeko eskubidearen galera.

4. Kexagileak jasotzen zuen ezintasun iraunkorreko pentsioari dagokionez, bihotzeko 
gutxiegitasun larria duelako ematen diotela esan daiteke. Horrela ondorioztatzen da 
interesdunak, 2018ko irailaren 19an, bizitzeko eta lan egiteko baimenaren berritzea 
ukatzen dion ebazpenaren aurrean jarri zuen administrazioarekiko auzi-errekurtsotik.
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Errekurtso horrek ezartzen du kexagileak “bihotzeko gutxiegitasun larria duela, 
Gurutzetako Ospitaleak 2017/07/28an egindako txostenean egiaztatzen duen 
moduan. Hori dela eta, gaixotasun bajan dago, eta Mutualia Bizkaiak hilean 392,15 

€-ko pentsioa ordaintzen dio, horrekin batera aurkeztu duen dokumentazioan 
egiaztatu dugun moduan”.

“Berresten dugu gure ordezkatua gaixorik dagoela, eta hori dela eta, lan egiteko 
aldi baterako ezintasun egoeran dago. Beraz, Lanbideren diru-sarrerak bermatzeko 
errenta osatzen duen prestazio bat jasotzen du. Horrela, bistakoa da ezin zaiola 
egotzi legezko inolako baldintza ez betetzea, zoritxarrez, bere gaitasun fisikoak 
direla eta, ezin duelako egin bestelako lan-jarduerarik”.

Egokia da hori gogoratzea, izan ere, interesdunak hemen jaso dugun errekurtsoa 
aurkeztu zuen Lanbiden 2020/07/15ean (erregistroko agiria: 82020/182933); 
erakunde horrek Arartekoari bidali dion txostenean irakurtzen den moduan.

5. Ezintasun iraunkorreko pentsioa Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren 
testu bategina onetsi duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 
193. artikuluak eta hurrengoek arautzen dute (8/2015 ELD). 

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak (GSIN) kotizaziopeko prestazio 
ekonomikotzat hartzen du pentsio hori, eta gaixotasun edo istripu batengatik bere 
lan-gaitasuna murrizten edo galtzen duen langile batek izaten duen diru-sarreren 
galerari aurre egiten saiatzen da. Prestazio horren onuradunak dira Gizarte 
Segurantzaren edozein araubidetan dauden pertsonak, betiere “agindutako 
tratamendupean egon ostean, murriztapen anatomiko zein funtzional larriak 
azaltzen badituzte, baldin eta murriztapenen zehaztapen objektiboa egin badaiteke, 
behin betiko aurreikusten badira eta lanerako gaitasuna txikiagotzen edota 
ezerezten badute"1. 

Orain dagokigun kasuan, aipatutako pentsioa galdu zuen kexagileak Espainian zuen 
legezko bizilekua galdu zuelako. Zentzu horretan, 8/2015 LEDen 7. artikuluak 
ezarri egiten du Gizarte Segurantzaren sistemaren aplikazio-esparrua 
zenbaterainokoa den Espainian legez bizi diren edo dauden atzerritarren kasuan, 
kotizaziopeko prestazioen ondorioetarako, haien sexua, egoera zibila eta lanbidea 
edozein dela ere. Betiere aipatutako arauak ezartzen dituen baldintzak betetzen 
badituzte.

Horrenbestez, Espainiako legezko bizilekua galtzeak, ezintasun iraunkorreko 
pentsioa jasotzeko eskubidea galtzea eragiten dio kexagileari.

6. Hori aintzat hartuz, badirudi, funtsean, Lanbideren ondorioetarako, Espainian 
legezko bizilekua galtzea kexagileari zer neurritan egotzi ahal zaion erabaki beharko 
litzatekeela.

1 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 193. artikulua.



6
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 
 

Gai horri dagokionez, kexa-espedientean barne hartzen diren agirien artean dago 
Bizkaian dagoen Gobernuaren Ordezkariordetzak 2018ko maiatzaren 3an 
emandako ebazpena. Horren bidez, norberaren konturako lan eta bizileku 
baimenaren berritzea ukatu zuen, “(…) jaunaren etekina ez delako nahikoa bere 
lanpostuan mantentzeko”2.

Horrekin lotuta, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onetsitako 
4/2000 Lege Organikoaren Arautegiko 109. artikuluan hauxe xedatu da:

“1. Norberaren konturako bizileku eta lan baimena berri daiteke, amaitutakoan:
a) Berritzen den baimena jaso zuen jardueran jarraitzen duela egiaztatzen 

denean (...)”.

7. Ebazpen honetan adierazi den moduan, kexagileak -norberaren konturako langilea 
denak- bihotzeko gutxiegitasun larria duela, eta horren ondorioz, gaixotasunagatiko 
eta aldi baterako ezintasun-egoera bategatiko baja hartu zuen 2017. urtean. 

Bere lanetik lortzen zituen baliabideak ez zirenez nahikoak, ebazpena eman zuen 
2018. Urtean Bizkaiko Gobernuaren Ordezkariordetzak. Horren bidez, norberaren 
konturako bizileku eta lan baimenaren berritzea ukatu zuen.

Horrez gain, aldi baterako ezintasun egoera badirudi azkenean iraunkorra izango 
dela, Lanbideko zuzendari nagusiaren txostenaren arabera, eskatutako GSINren 
ebazpenak honela dioelako: ”ez da egiaztatu Espainian legez bizi denik edo 
dagoenik, horrenbestez, ezintasun iraunkorreko eskubidea galdu du3”.

Honaino helduta, komeni da azpimarratzea testuinguru horretan ezartzen duela 
Lanbidek, Espainian legezko bizilekuaren galera, eta horrenbestez, ezintasun 
iraunkorreko pentsioaren galera, herritarrari egotzi ahal zaion arrazoi batengatik 
gertatzen dela. Eta horrenbestez, herritarrak ez du baliatu bere eskubide 
ekonomikoa. Horrek, prestazioa azkentzea ekartzen du, dagokion zehapena barne, 
hots, urtebetean ezingo duela berriro eskatu, zehapenak eragina duen egunetik 
aurrera zenbatuta.

Azaldutakoan oinarrituz, Arartekoaren ustez, eztabaidagarria da aipatutako 
erakundeak ateratzen duen ondorioa.

8. Dena den, Arartekoaren ustez, eztabaidagarria ez da hartutako ebazpena bakarrik, 
baizik eta Lanbidek horraino heldu arte bideratu duen prozedura.

Hau da, Lanbidek zuzenean lotu ditu interesdunak agiri bat aurkeztea eta ezintasun 
iraunkorreko pentsioaren galera hari egoztea. 

2 Horrela irakur daiteke interesdunak ebazpen horren aurka jarri zuen administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoan.
3 Arartekoak azpimarratu du.



7
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 
 

Aipatutako erakundeak bitan eskatu zion interesdunari (2020ko apirilean eta 
iraulean) bizileku eta lan baimenaren berritzea ukatzen zuen ebazpena, eta ez zuen 
aurkeztu. Agiri hori ez zuenez aurkeztu, Lanbidek ondorioztatu zuen ezintasun 
iraunkorreko pentsioa jasotzeko eskubidea ez zuela baliatu, eta prestazioa azkendu 
zion. 

Hori horrela, eskatutako agiri bat ez aurkeztea, Administrazioan agertzeko eta hari 
laguntzeko betebeharra ez betetzea da, izan ere, horrela ezartzen dute 147/2010 
Dekretuaren 12.1.i. artikuluak eta 18/2008 Legearen 19.1.i. artikuluak. Horregatik 
hain zuzen eten zioten prestazioa, dekretu horren 43.2. artikuluari eta lege horren 
26.1.b). artikuluari jarraituz. 

Beraz, Arartekoaren ustez, Lanbidek hartu behar izan lukeen ebazpena, gehienez, 
prestazioa eteteko ebazpena zen, eta etete hori, eskatutako agiriak ekarri arte 
mantendu behar izan zuen.  Etete horrek, azkentzea ere ekar lezake, hamabi 
hilabete igarota agiriak aurkeztuko ez balitu, 18/2008 Legearen 28.1.d). artikuluak, 
azaroaren 24ko 4/2011 Legeak, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko Legea 
aldatzen duenak, emandako bertsioan.

9. Nolanahi ere, agiriak eskatzen direnean, egokia da gogoratzea Auzitegi Gorenak, 
administrazioarekiko auzien salak 1997ko uztailaren 7an egindako epaian, hauxe 
ezarri zuela: “Administrazioak ezin du hautamenez eskatu edozein agiri; 
ezinbestekoa izan behar du ebazpena emateko oinarritzat hartu behar dituen datuak 
finkatzeko, eta datu horiek ez ditu kontuan hartu behar administrazio honek, izan 
ere, ezagutzen baditu, (…), aipatutako gogoetak ez du eraginik, nahikoa datuak 
dituelako dagokion ebazpena emateko. Izatekotan, arautua eta ez diskrezionala 
izan behar du”4. 

Aurrekoa esanda, arrazoizkoa dirudi galdetzea ea Lanbidek, dagoeneko zuen 
dokumentazioarekin, nahikoa informaziorik zuen erabakitzeko ezintasun 
iraunkorreko pentsioaren galera interesdunari egotzi ahal zaion arrazoi batengatik 
ez zela izan.

Edozelan ere, eskatutako dokumentazioa ez ekartzea eskubide ekonomikoak 
baliatzeko betebeharra ez betetzetzat har badaiteke ere, DSBEa azkentzea erabaki 
aurretik, komenigarriagoa izango litzateke Lanbidek prozedura proba moduan 
irekitzea, Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 77.2. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Hori, DSBEa 
bezalako prestazioa berrikusteko prozedura behar adinako ziurtasunarekin ebazteko 
helburuarekin, izan ere, errenta horren xedea da baztertzeko arriskuan edo egoeran 
dauden pertsonen oinarrizko beharrak asetzea. Dagokigun kasuan, gainera, egoera 
larriagotu da, kexagileak kardiopatia bat duelako.

4 Auzitegi Gorenaren uztailaren 7ko 4808/1997 epaia. Laugarren oinarri juridikoa 
ECLI:ES:TS:1997:4804. Hemen eskuragarri: https://www.poderjudicial.es/search/
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10.Bestalde, Arartekoak nabarmendu nahi du kexa eragin duen azkentzeko ebazpenak 
ez duela adierazten zein den kexagileak baliatu ez duen eskubide ekonomikoa, ez 
eta eskubide hori ez baliatzeko arrazoiak zein izan diren ere. 

Gogoratu behar dugu edozein egintza administratibo gauzatzeko, erabakia hartzeko 
zer arrazoitan oinarritu den adierazi behar duela, 39/2015 Legearen 35. artikuluan 
jasotakoaren arabera. Horrez gain, funtsezko elementua da administrazioaren 
hautagarritasuna kontrolatzeko. Bestalde, ezinbesteko baldintza da fiskalizazioa 
egiten uzteko eta pertsonen defentsa-gabezia saihesteko, administrazioaren 
erabakiei aurka egiteko argudiorik gabe gera daitezkeelako.

Hainbat alditan esan du Arartekoak ebazpenen arrazoiak hobetu behar direla, bai 
kexa-espedienteak izapidetzean, bai 2027ko diagnostiko-txostenean. Oinarritzen 
diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak batik bat aipatu ditu5 . Horrez gain, 
Arartekoaren urtarrilaren 20ko 1/2014 gomendioa jaso zuen6, eta hor, ebazpenen 
arrazoien garrantzia aztertzen zen, administrazio onerako eskubidea bermatzeko.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak azpimarratzen du, oraingo honetan, egoki eman 
behar dituela administrazioaren ebazpenen arrazoiak. Horrela, behar adinako 
informazioa eman behar die DSBEa jasotzen duten titularrei, beren eskubideak 
mugatzen edo murrizten dituzten ebazpenen aurka defendatu ahal izateko.

11.Era berean, egokia da gogoratzea, 39/2015 Legearen 124.2. Artikuluaren arabera, 
berraztertzeko errekurtso bat ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 
hilabetekoa da. 

Orain dagokigun kasuan, Arartekoak, Lanbideri egin zion informazio-eskaeran, 
kexagileak azkentzeko ebazpenaren aurka jarri zuen berraztertzeko errekurtsoaren 
ebazpen-datari buruzko berariazko informazioa eskatu zuen; baita haren edukiari 
buruzkoa ere. 

Hala ere, Lanbideko zuzendari nagusiak egindako txostenean ez zuen aipatu 
errekurtso hori, eta kexagileak ere ez dio erantzun bere errekurtsoaren ebazpen-
datari eta haren edukiari buruzko galderari.

Erakunde honek badaki Lanbidek arazo handiak dituela epe barruan erantzuteko, 
hainbat errekurtso egiten direlako bere ebazpenen aurka.  Hori aintzat harturik, 

5  Ikusi xede horretarako Arartekoaren diagnostiko-txostena, Lanbidek DSBE/EPO kudeatzeko 

hobekuntza-proposamenak jasotzen dituena, 2017, 4.1.2. atala, 35. or. Hemen eskuragarri: 

https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-dsbe-eta-epo-prestazioak-hobeto-

kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017

6 Euskadi. Ararteko. Artekoaren 1/2014 gomendio orokorra, urtarrilaren 20koa. Lanbidek arrazoitu egin 

behar ditu eskubideak mugatzen dituzten ebazpenak. Hemen eskuragarri: 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-12014-gomendio-orokorra-urtarrilaren-20koa
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bidezkoa da gogoratzea Lanbidek DSBEa kendu dion pertsona ahultasun eta 
babesgabetasun egoeran dagoela, jarritako errekurtsoaren ebazpena urtebete eta 
erdira arte luza baitaiteke.

12.Nazioarteko zuzenbidearen ikuspegitik, Lanbidek gai honetan izandako jokaera 
kritika daiteke. Europako Gutun Sozial Berrikusia 2021eko uztailaren 1ean 
indarrean sartu denez Espainian, haren xedapenak barne ordenamendu juridikoaren 
barruan daude, Espainiako Konstituzioaren 96. artikuluaren eta Nazioarteko Itunei 
eta Akordioei buruzko azaroaren 27ko 25/2014 Legeko 28. artikuluaren arabera. 
Horrez gain, lege horren 29. artikuluari jarraiki, agintari publiko guztiek nazioarteko 
betebeharrak zuzen bete daitezela babestu behar dute, dagokien eskumen-
esparruan.  Horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiak, ekainaren 20ko 87/2019 
epaian, betebehar horren eskumena agintari autonomikoek dutela adierazi zuen.

Hori esanda, Europako Gutun Sozial Berrikusiaren 13.1. artikulua aipatuko dugu, 
gizarte-laguntzarako eskubidea aitortzen duelako. Horren garapenean, Gizarte 
Eskubideen Batzordeak7 (Batzordea) adierazi du DSBEa bezalako prestazioak bere 
aplikazio-esparruaren barruan daudela. Errenta hori, bestelako diru-sarrera iturririk -
hala nola, soldatak, biziarteko errentak, elikagai pentsioak edo gizarte segurantzako 
prestazioak– ez duten, eta beraz, giza duintasunarekin bat datorren bizitza-maila 
koherentea lortzeko baliabiderik ez duten, pertsonei gutxieneko diru-sarrerak 
bermatzeko da8. Egia esan, behar-egoera da Europako Gizarte Eskubideen 
Batzordeak gizarte-laguntzarako eskubidea izateko ezartzen duen baldintza 
bakarra9, beraz, behar-egoera hori egoten den bitartean ordaindu behar dira 
prestazioak10. Hori horrela, Batzordeak ezarri du,aipatutako 13. artikulu horren 
arabera, ezin dela utzi babesgabetasun egoera osoan behar-egoeran dagoen inor11. 

Kasu honetan, kexagileak kotizaziopeko prestazio bat jasotzen zuen –ezintasun 
iraunkorreko pentsioa–, eta bere helburua da lan egiteko ezintasunak ekartzen 
duen diru-sarrerak galtzeko arriskua bere gain hartzea. Hala ere, Espainian legezko 
bizilekua galtzearen ondorioz galdu zuen. Testuinguru horretan, kexagileak DSBEak 
ematen dituen baliabideak gehien behar zituenean kendu zion prestazioa Lanbidek, 
beraz, babesgabetasun osoko egoeran geratu zen.

7 Europako Gizarte Eskubideen Batzordea da estatuek Gutuna betetzen dutela egiaztatzen 
duena. Europako Kontseiluko Ministro Batzordeak hautatzen dituen 15 kide independentek 
eta inpartzialek osatzen dute, sei urteko aldirako, eta behin berritu daiteke.
8 Ikusi: European Roma Rights Centre c. Bulgaria, 48/2008 erreklamazioaren funtsari 
buruzko erabakia, 38. parag. Hemen eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-48-2008-dmerits-fr%22]}
9 Ikusi:  110, 111. Hemen eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-88-2012-dmerits-fr%22]}
10 Ikusi European Roma Rights Centre c. Bulgaria, 43. parag.; eta baita Espainiari buruzko 
XVIII-1 ondorioak (2006) ere. 
11 Ikusi XIV-1 ondorioak, 1998, 13. artikuluaren interpretazio-adierazpena.
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Bestalde, Batzordeak adierazi du, gizarte-laguntzarako eskubidea mugatzeko 
arrazoia justifikatuta dagoen kasua bada ere, interpretazio murriztailea egin behar 
zaio. Hori horrela, legezko oinarri garbia izan behar du, bidezko helburua lortu, eta 
gizarte demokratiko batean justifikatuta egon behar du12. Hala ere, orain arte 
esandakoa kontuan hartuz, hemen ez dirudi DSBEa jasotzeko eskubidean egindako 
esku-sartzeari interpretazio murriztailea egin zaionik. Aitzitik, guztiz kontrakoa. 
Ararteko honen ustez, prozedura bideratzean gehiegizko zorroztasun formalista 
erabili da –agiri jakin bat ekartzea eskatu da–, eta horrek, zalantzan jar daitekeen 
erakunde autonomoaren erabakia eragin du.

13.Gomendio honetan aztertutakoaren arabera, ezintasun iraunkorreko pentsioa 
DSBEa jasotzen duenak baliatu behar duen eskubide ekonomikoa da.  Bestalde, 
aipatutako prestazioa azkentzea erabaki zuen Lanbidek, eta horrek, urtebetean 
berriro eskatzeko ezintasuna ekarri zuen.

Gai horretan, kexagileak pentsiorako eskubidea galdu zuen, eta Lanbidek, galera 
hori kexagileari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik ez zela izan egiaztatu nahi 
zuen. Xede horretarako, bitan eskatu zion Bizkaiko Gobernu Ordezkariordetzaren 
ebazpena, non norberaren konturako lan eta bizileku baimenaren berritzea ukatu 
zion. Ez zuenez ekarri, Lanbidek prestazioa azkendu zion, agiria ez aurkezteak 
ezintasun iraunkorreko pentsioaren galera kexagileari ziurtasunez egoztea ekarriko 
balu bezala.

Hala ere, Arartekoaren ustez, Lanbidek nahikoa informazioa zuen jakiteko Espainian 
legezko bizilekua galdu zuelako geratu zela pentsiorik gabe, eta galera hori, antza, 
ezin zaiola hari egotzi. Azken finean, Bizkaiko Gobernu Ordezkariordetza da, bere 
eskumenak betez, baina kexagilearen borondatez kanpoko arrazoi eta jokaera 
batengatik, bizileku eta lan baimenaren berritzea ukatzen diona. Eta egia esan, 
Arartekoak egiaztatu du hainbat kasutan ez dagoela kausa-loturarik interesdunaren 
jokabidearen eta Lanbideren erabakiaren artean, hots, eskubide ekonomikoak ez 
baliatzeko betebeharra ez betetzea interesdunari egoztea.

Horrez gain, azkentzea, eta beraz, urtebetean prestazioa eskatzeko ezintasuna, ez 
dirudi interesdunari egotzi ahal zaion jokaerarekin proportzionalak direnik, izan ere, 
bakarrik egozten zaio eskatutako dokumentazioa ez zuela ekarri, edo Lanbidera ez 
zela joan horren arrazoiak azaltzeko. 

Nolanahi ere, eskatu ostean, bizitzeko eta lan egiteko administrazio-baimenaren 
berritzea ukatzen zuen ebazpena ez aurkezteak, pentsioa etetea bakarrik ekar 
dezake. Ezin dira zuzenean lotu agiria ez aurkeztea eta bere eskubide ekonomikoak 
baliatzeko betebeharra ez betetzea. 

12 Ikusi: Greek General Confederation of Labour c. Grecia, 111/2014 erreklamazio 
kolektiboa, 83. parag. Hemen eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-111-2014-dmerits-en%22]}
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Azken batean, Arartekoaren ustez, herritarrentzako planteamendu antiformalista 
egin izan balitz, kudeaketa on batetik itxaron daitekeen postulatuen araberakoa, 
Lanbidek kasuaren bestelako ebazpen bat emango lukeen. Beste modu batera 
esanda, kasu honetan, Lanbidek formalismoa atzean utzi beharko luke, justizia 
material gisa ezagutzen denaren alde. 

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

GOMENDIOA

Berrikus dezala azkentzeko erabakia, izan ere, kexagileak Lanbideri emandako 
agiriak aztertuta, ondoriozta daiteke berari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik 
galdu zuela ezintasun iraunkorreko pentsioa.

Horrenbestez, ordain diezazkiola dagozkion atzerapenak.


