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Aurrekariak 
 

 
1. Erreklamaziogilea, (…), Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baterako (DBE) 

eskubidearen titularra da, eta eskubide hori 2011ko maiatzaren 19ko 
ebazpenaren bidez iraungiarazi zen, “iruzurrezko jokabidea”gatik. 
Iraungitzeko arrazoi zehatza, elkarbizitza unitatea osatzen duten kideen 
kopuruari buruzko datuak ezkutatzea da. 

 
2. 2011ko otsailaren 8an (…)Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak DBEaren behin-

behineko etendura proposamena igorri zuen; izan ere, Bilboko Udalaren 
Kontrol eta Ikuskapen bulegoaren txosten baten arabera, egiaztatu zen 
erreklamaziogilearen senarra zena harekin bizi dela, eta hura aitortu gabe 
zegoela. Behin-behinean eten ondoren, maiatzaren 19ko iraungitzeko 
ebazpena eman zen, eta horrek Arartekoaren aurrean kexa jartzea eragin 
zuen. 

 
3. Kexa onartu ondoren, argibide eskaera igorri zitzaion Bizkaiko Foru 

Aldundiari, espedientearen alderdi jakin biri buruz galdetzeko. Alde batetik, 
eteteko oinarria izan zen polizia txostenaren edukiari buruzko informazioa 
eskatu genuen eta, bestetik, foru erakundearen aburuz, betebeharrak bete 
ez izanaren ordez, iruzurra egoteko arrazoiei buruz. Foru Aldundiak 
erantzuna bidali zuen eta, kexaren alderdi garrantzitsu batzuk aipatzen ez 
zituelakoan, bigarren argibide eskaera egin genuen. Horretan, erakunde 
honek zenbait oharbide egin zituen, jarraian erakutsiko direnak, eta 
azkenean foru aldundiak ezetsi egin zituen. Horrek, gomendio hau egitea 
eragin du. 

 
Gogoetak 

 
1. Gizarte Ekintza Sailari jakinarazi zitzaionez, 147/2010 Dekretuko 12.1.f1 

artikuluak xedatzen du pertsona hartzaileek hamabost egunen buruan 
jakinarazi behar dituztela elkarbizitza unitatean egondako aldaketak. Egin 
ezean, 43.2.a artikuluaren arabera, eskubidea eten daiteke.  

 
Eteteko beste zioekin gertatu ez bezala, legeak xedapen berezi bat egiten du 
kasu horietarako, eta horrela, 147/2010 Dekretuko 45.2 artikuluan 
xedatzen du etendurak hilabetez iraungo duela zio hori lehen aldiz gertatzen 
denean, eta ondoren gehiagotan gertatuko balitz, ordea, hiru hilabetez 
luzatu ahalko dela. 
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Gure bigarren informazio eskaerari emandako erantzunean, foru erakundeak 
honakoa adierazi zigun: “Era berean, uste da jokatzen era hori Diru-Sarrerak 

Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuko 12.1 

artikuluko f.1) atalean jaso den obligazioa ez betetzea dela, hau da, 

bizikidetza-unitatearen osaeran eragina duten gertakariak eta edozein 

kasutan 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 emateko obligazioa ez betetzea.(…) Arartekoak ukatu 

egun du horiek iraungipenaren zio direnik, horiek 49. artikuluan daudelako 

erregulatuta, euren izaera tasatua delako eta ez delako bidezkoa horien 

aplikazioa. Egia da. Arestian adierazi den horren arabera ezin da esan 

iraungipen arrazoirik gertatu denik, nahiz eta egina izan ezkutatze horrek ez 

duen aukerarik eman horietarikoren bat egon dagoenik aztertzeko. Sail 

honek, egia esan, ez du prestazioaren iraungipenaren zioa alegatu”. 
 
Erakunde honen ustez, aipatu manuen interpretazioak, Bizkaiko Foru 
Aldundiak dioenez eskuzabala izatetik urrun, haietan adierazitakoa hitzez 
hitz aplikatu baino ez du egiten. Gure ustez, aztertzen ari garena bezalako 
kasua jasotzen duen manua egonda, logika juridiko hutsaren arabera, haren 
xedapenak aplikatu behar lirateke. Alegia, legeak hilabeteko etendura 
aurreikusten badu elkarbizitza unitateko aldaketak ez jakinarazteagatik, 
horixe dela hartu beharreko neurria, eta ez beste bat. 147/2010 Dekretuko 
43.2.a artikulutik ondorioztatzea haren xedapenak jakinarazpen berantiarra 
gertatzen den kasuetan baino ez direla kontuan hartuko (manuak honela dio: 
“Xedatutako epeanXedatutako epeanXedatutako epeanXedatutako epean (15 egunekoa) osaketan egondako aldaketak ez 

jakinaraztea...”. Hots, jakinarazten dela, baina epez kanpo, eta hori ez da 

kasu honetan gertatu), gure ustez artikulu horren interpretazio oso 
murriztailetik ateratako ondorioa da; izan ere, horrela balitz, gure ustez 
legegileak zuzenean adieraziko zukeen. Gure iritziz, artikulu horrek aldaketa 
15 eguneko epean ez jakinaraztea baino ez du aipatzen; horrela ez balitz, 
gure ustez legegileak “xedatutako epean” esapidea sartuko zukeen, eta 
horren ordez “aldaketak ez jakinaraztea” baino ez dio. Hori dela-eta, gure 
ustez foru aldundiak egindako interpretazioa ez dator bat gure ustez 
legegileak argi agertu duen asmoarekin 
 

2. Aldundiak berak uste du ez zela iraungitzeko arrazoirik egon, iraungitzea 
eragin lezakeen datuen ezkutatzea baizik (ikus arestian kopiatutako testua). 
Beraz, gure argibide eskaerari emandako erantzunarekin jarraituz, 
iraungitzea honela zuritu da: “Egiatan, Sail honen aburuz, gertatu dena da 

prestazioaren eskubidearen galera. Hori Dekretuko 38.1 artikuluak ezarri 

duena aplikatuz da; horren arabera diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

eskubidearen onarpenak iraungo du hura emateko arrazoiek badiraute, 

prestazioa lortzeko eskatutako baldintza ekonomikoak edo  beste edozein 

motatakoak betetzen badira eta Dekretu horretan aurreikusitako 

betebeharrak betetzen badira. Azkenik, dekretuan jaso diren obligazio horiek 

betetzea beharrezko elementua da prestazioaren eskubidearen 
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aintzatespenaren galera gertatu ez dadin.Aurreko horrekin guztiarekin batera 

38. artikuluak berak, luzapena aztertzen duenean, exijitu egiten du emakida 

eragin zuten arrazoiek iraun behar dutela eta bertan ezarritako baldintzak 

eta obligazioak betetzen jarraitzea.Logikak esante digunaren 

araberairuzurrezko den jarduketa batetik (ez da ongitzeko moduko 

irregulartasun hutsa) ezin da alderdi arau-hauslearentzat abantaila eragingo 

duen egoera bat etorri”. 

 
Prozeduran ez da inoiz aipatu eskubidearen onarpenaren indargabetzea, eta 
inguruabar hori gure bigarren argibide eskaerari emandako erantzunean 
baino ez da aipatzen. Izan ere, lehenengo argibide eskaerari erantzunez, 
adierazi zitzaigun behin-behineko etendura eta ondorengo iraungipena eragin 
ziten zioa iruzurrezko jarduketa dela; halakotzat jo zen erreklamaziogilearen 
jokabidea iraungi aurreko eteteko ebazpenean ere.  
 

Diru-sarreretarako eta Gizarteratzeko 18/2008 Legeko VII. kapituluak 
zehapen sistema bat xedatzen du DBEa jasotzeko arau-hausteentzat. 
Horrela, 18/2008 Legeko 100. artikuluak honakoa xedatzen du: ”. Arau-

hauste dira lege honetan tipifikatu eta zehatzen diren hartzailearen egite edo 

ez-egiteak.Ezin izango da arau-hausteengatik zehapenik ezarri, dagokion 

espedientea izapidetzen ez bada aldez aurretik.Arau-hausteak, beren 

izaeraren arabera, arinak, larriak eta oso larriak izango dira. Arau-hausteak 
101. artikuluaren eta 103.aren artean tipifikatzen da, eta zigortutako 
portaera nagusia honakoa da: Ustezko arau-hausleak diru-sarrerak 

bermatzeko Errenta –edozein izanik ere modalitatea–, etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria edo gizarte-larrialdietarako laguntzak 

lortzeko edo jasotzen jarraitzeko egindako jarduerak, horretarako eskatzen 

diren baldintzak ez dituela betetzen jakinda(…); arau-haustearen larritasuna 
behar gabe lortutako etekinaren arabera mailakatzen da, eta horren arabera 
aplikatzen dira 18/2008 Legeko 105. artikuluko zehapenak. 

 

 
 Gizarte Ekintza Sailaren ustez mota horretako jokabidea egon bada, horixe 
da aplikatu beharreko araudia. Beraz, bereizi behar dira aldaketa ez 
jakinaraztea, 43.2.a artikuluan jasotzen dena, eta jarduketa baten ondorioz 
(zein ere den hura) behar ez den zenbatekoa jasotzea: gure iritziz, ekintza 
biek izaera bana dute, bereizita hartu beharko dira eta ondorio desberdinak 
eragingo dituzte. Horrela, alde batetik, prestazioa eten behar litzateke eta, 
bestetik, dagokion VII. kapituluko zehapena aplikatu, zegokion 
zenbatekoaren gainetik kobrarazi dion zioa gorabehera. 
 
Ohartarazi behar da Arartekoak ez duela ezagutu hiru aldundietatik batek 
ere zehapen araubide hori aplikatutako kasurik. 

 
3. Halaber, gure ustez foru aldundiak iraungipenerako erabilitako zuribidea ez 

da onargarria, horretarako honako argudioa erabili baitu: “ezin da esan 

iraungipen arrazoirik gertatu denik, nahiz eta egina izan ezkutatze horrek ez 
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duen aukerarik eman horietarikoren bat egon dagoenik aztertzeko. Sail 

honek, egia esan, ez du prestazioaren iraungipenaren zioa alegatu”.(…) 

Egiatan, Sail honen aburuz, gertatu dena da prestazioaren eskubidearen 

galera. Hori Dekretuko 38.1 artikuluak ezarri duena aplikatuz da; horren 

arabera diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubidearen onarpenak 

iraungo du hura emateko arrazoiek badiraute, prestazioa lortzeko eskatutako 

baldintza ekonomikoak edo  beste edozein motatakoak betetzen badira eta 

Dekretu horretan aurreikusitako betebeharrak betetzen badira. Azkenik, 

dekretuan jaso diren obligazio horiek betetzea beharrezko elementua da 

prestazioaren eskubidearen aintzatespenaren galera gertatu ez dadin. 
 

Lehenik, ohartarazi behar da interpretazio hori orokorrean aplikatuko balitz, 
arau-hauste guztien ondorioa, zein ere den haien izaera edo mota, 
prestazioaren iraungipena litzatekeela, eta hori, argi eta garbi, ez da 
onargarria. 
 
Bigarrenik, gure ustez eskubidea onarrarazi zuten zioak ez dira egiatan 
baliogabetu: Bizkaiko Foru Aldundiak dioenez, erreklamaziogilearen senarra 
zena hark eta haren seme-alabek osatutako elkarbizitza unitatearekin bizi 
bada, titularra den langabezia subsidioa jarriz, eskubidea ez litzateke 
baliogabetuko; aitzitik, elkarbizitza unitatearen diru-sarrerak (426€ hilean) 
handituko ziratekeen eta, beraz, DBEgatik jaso beharreko zenbatekoa haren 
arabera murriztu behar litzateke. Alegia, ezkutatu omen ziren inguruabar 
guztiak jakinarazi balitu, DBEk iraun egingo zukeen, baina zenbateko 
txikiagoan (horregatik egin dugu zehapen araubidearen aplikazioari buruzko 
arestiko oharbidea), eta, beraz, eskubidea ez zatekeen baliogabetuko. 
 
Hirugarrenik eta azkenik, gogorarazi nahi dugu, foru aldundian lehenago 
jakinarazi zitzaionez, DBE iraungitzeko arrazoiak 18/2008 Legeko 28. 
artikuluak eta 147/2010 Dekretuak tasatzen dituela, eta zio horiek numerus 

clausus zorrotza dira. 
 

4. Bukatzeko, aipatu nahi genuke polizia txostenetan ondorio batzuetara 
iristeko bideen xehetasunak ematearen garrantzia. Haiek egitea udalaren 
eskumena dela jakin arren (kasu honetan, Bilboko Udaltzaingoa Kontrol eta 
Ikuskapen Bulegoarekin batera), ulertzen dugu, halaber, Bizkaiko Foru 
Aldundiak egingo duela haien balorazioa eta, ondorioz, berak hartuko dituela 
hartzaileei dagozkien neurriak, batzuetan kaltegarriak. Beraz, komeni 
litzateke, txostenetan, egin dituzten polizien ondorioak ez ezik, ondorio 
horietara daramatzaten kasuaren xehetasunak ere jaso daitezela eska zezala 
foru erakundeak, txostenean ateratzen diren ondorioen aplikazioak 
eragindako pertsonak dagozkion alegazioak egin ahal izan ditzan. 
Txostenaren azken hartzailea foru erakundea denez, eta haren ondorioak 
berak erabakiko dituenez, erakunde honen aburuz, egokia litzateke Bilboko 
Udalaren Kontrol eta Ikuskapen Bulegoari eska liezaiola aurrerantzean 
Udaltzaingoak egindako txostenetan haietan jasotako ondorioetara iristeko 
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balio izan duten ikerketaren xehetasunak ere jasotzeko, foru aldundiak 
ezagupen osoz hartu ahal izateko bere erabakia. 

 
Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 
Legeko 11 b) artikuluan xedatutakoaren arabera, honako gomendioa egin da: 
 

27272727/2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, otasilarenotasilarenotasilarenotasilaren 16 16 16 16koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Ekintza Sailari:Ekintza Sailari:Ekintza Sailari:Ekintza Sailari:    

 

• DBE iraungitzeko ebazpena baliorik gabe utz dezan, horretarako ziorik 
ez dagoelako. 

 
• Elkarbizitza unitateari buruzko datuak ezkutatu direla baietsiko balitz, 

DBE hilabetez eten dadin. 
 

•  DBErako eskubidea sortzeko muga gainditzen ez duen kobrantza 
desegokia dakarten aitortu gabeko diru-sarrerak daudela baietsiz 
gero, 18/2008 Legeko VII. tituluak xedatutako zehapenen bat aplika 
dadin. 

 
• Aurrerantzean Bilboko Udalaren Kontrol eta Ikuskapen Bulegoari 

polizia txostenetan jasotako ondorioetara daramaten datuei buruzko 
xehetasun handiagoa eska dakion. 

 


