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Aurrekariak 

 

1. Erreklamatzailea, (…) diru-sarrerak bermatzeko errentarako eta 

etxebizitzarako prestazio osagarrirako eskubideen titularra da. Prestazioen 

indarraldiaren amaiera gertu dagoela ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiko 

Gizarte Ekintza Sailak, 147/2010 Dekretuaren 38.2. artikuluaren babesean, 

idazki bat bidali zion erreklamatzaileari prestazioak berritzeko eskaera 

egiteko beharra gogoraraziz. Idazki hori erreklamatzaileak berak jaso zuen 

Correoseko bulegoetan 2010eko abenduaren 28an. 

 

2. Idazki horri jarraiki, (…) jaunak bere Oinarrizko Gizarte Zerbitzura jo zuen bi 

prestazioak berritzeko asmoz. Otsailaren 17an berritzeko eskaera-idazki 

osatugabea aurkeztu zuen: erreklamatzaileak hitz egiteko dituen zailtasunak 

direla-eta, idatziz goiburua bakarrik bete zuen eta eskaera hirugarren 

pertsona batek osatu zuen baina, dirudienez, diru-sarrerak bermatzeko 

errenta aipatzea ahaztu zuen.  Testuaren gorputzean “etxebizitzarako 

prestazio osagarria berritzea” bakarrik agertzen zen. Aipatzekoa da 

erreklamatzailearen sinadurapean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

espediente zenbakia agertzen dela (56753). 

 

3. Foru erakundeak eskainitako agirien arabera, 2011ko martxoaren 11n 

Bilboko Udaleko GLLko eta diru-sarrerak bermatzeko errentarako bulegoak 

etxebizitzarako prestazio osagarria emateko proposamena bidali zuen. 

Bertako eranskin batean, diru-sarrerak bermatzeko errenta agertzen da 

erreklamatzailearen diru-sarrera bakar gisa, guztira 250 € hilabetean; 

zenbateko hori ez dator bat kontzeptu horretan jasotzen zenarekin, beraz, 

etxebizitzarako prestazio osagarriarekin nahastu izanaren seinale izan 

zitekeen (zenbateko horrekin bat dator-eta). 

 

4. Berritzearen inguruko berririk izan ez zuenez, hainbatetan jo zuen Gizarte 

Ekintza Saileko bulegoetara, azkenik, irailean, etxebizitzarako prestazio 

osagarria jaso zuen arren, diru-sarrerak bermatzeko errentarik agertzen ez 

zela adierazi zioten, beraz, prestazio horren inguruko eskaera egin zezala 

proposatu zioten. 

 

5. Horrela bada, irailaren 28an Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan idazki bat 

aurkeztu duen “diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
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prestazio osagarria berritzeko” eskaera eginez, izan ere, prestazio horiek 

azaroaren 17ko ebazpen bidez onartu zizkioten, 2011ko irailetik aurrerako 

ondorioekin. 

 

6. Interinean, urriaren 28an, (…) jaunak kexa bat aurkeztu zuen Arartekoaren 

aurrean espedientea izapidetzen izandako atzerapena zela-eta; ondoren, 

kexa handitu zuen, prestazioak berritzeko ebazpenaren ondoriozko data 

jatorrizko eskaeran agertzen zena izan beharko zela uste baitzuen, hau da, 

otsailaren 17a. 

 

7. Hasierako eskaeran ustezko akats bat egon zitekeela kontuan ez hartzeko 

arrazoien inguruko informazioa eskatzen zuten hiru idazki zuzendu ondoren, 

foru erakundea, 2011ko abenduaren 21eko idazkian, honako gogoetak 

helarazi zizkigun: “Espedientean agertzen den agiri-sorta aztertu ondorik, 

Arartekoak bere idazkian adierazi duenez, bada eskabide bat Bizkaiko Foru 

Aldundian, Bilboko Udaletik bidalia (espediente-zenbakia: 115170001284; 

sarrera-data: 2011ko martxoaren 25a1); eskabide horretan, “etxebizitzarako 

prestazio osagarriaren berriztapena” agertzen da (horren kopiak erantsi 

zaizkio idazki honi). Horri dagokionez, eskabide horrekin batera aurkeztu den 

agiri-sorta aztertu ondoren, eskabide hori etxebizitzarako prestazio 

osagarriari baino ez dagokiola egiaztatu da eta ez dago ezelako agiririk 

Sarreren Bermerako Errenta aipatzen duenik; horrenbestez, Sarreren 

Bermatzeko Errentaren berriztapenerako eskabiderik agertzen ez denez, 

errenta hori agortu egin zen 2011ko martxoan, garai batean uztailaren 20ko 

38518/2009 Foru Aginduaren manuz eman zen epealdia iraungi ondorik. 

2011ko urriaren 5eko sarrera-datarekin SBEren eta etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren berriztapenerako eskabidea sartu zen Bizkaiko Foru Aldundian, 

Bilboko Udalak bidalirik (sarrera-data; irailaren 28a). Eskabide hori (..) jaunak 

egin zuen. Hura aztertu eta baloratu ondoren, azaroaren 17ko 75947/2011 

Foru Aginduaren bidez, Sarreren Bermerako Errenta ematea erabaki zen eta 

hilean 658,50 euroko zenbatekoa ezarri zen; kopuru hori aurtengo urtean 

prestazio horren ildotik sarrerarik gabeko kide bakarreko elkarbizitza-

unitateek hilean gehienez jaso zezaketen mugari dagokio.  Halaber, hilekoa 

ordaintzearekin batera, atzerapen egokiak ordaintzeari ekin zaio; atzerapen 

horien zenbatekoa 702,40 eurokoa da.  Beste alde batetik, azaroaren 17ko 

75791/2011 Foru Aginduaren bidez, etxebizitzarako prestazio osagarria 

ematea erabaki zen eta hilean 250,00euroko zenbatekoa ezarri zen; hilekoa 

ordaintzearekin batera, atzerapen egokiak ordaintzeari ekin zaio; atzerapen 

horien zenbatekoa 266,67 eurokoa da. 

 

 

                                        
1 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan aurkeztutako otsailaren 17ko idazkiari dagokionez. 
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Gogoetak 

 

1. Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko 60.3 

artikuluak xedatzen du, posible den heinean, diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren espedienteak batera 

izapidetuko direla: “Posible den guztietan, ahalegina egingo da aldi berean 

izapidetzen etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta prestazio 

horrek osatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errenta. Prestazio eta errenta 

horiek aldi berean izapidetzerik ez badago, izapidetzeko eskuduna den 

udalak, administrazio-ekonomiaren printzipioa aplikatuz, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta izapidetzerakoan aurkeztutako agirietara eta egindako 

egiaztatzeetara joko du, dagokionaren arabera, titulartasun hori lortzeko 

eskatutako baldintzei dagokienez, eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarria emateari buruzko dokumentazio espezifikoa baino ez du 

eskatuko2. 

 

 

2. Bestalde, Etxebizitzako gastuetarako Prestazio Osagarriaren 2/2010 

Dekretuko 13.4 artikuluak honakoa xedatzen du Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuen jarduketari buruz: “Horretarako, beharrezkoak diren datu eta 

txosten guztiak eskatu ahalko dizkie beste erakunde eta entitate publiko eta 

pribatuei edo eskatzaileari berari, eta Prestazioa baliatzeko bete beharreko 

eskakizunak eskatzaileak betetzen dituela egiaztatzeko ezinbestekoak 

direnetara mugatuko da.  Era berean, ebazteko garrantzitsuak izan 

daitezkeen eta berak dauzkan agiriak erantsi behar dizkio udalak eskaerari.” 

 

 

3. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 30.3. 

artikuluak zera xedatzen du: “Eskaeran errakuntzak edo kontraesanak 

aurkitzen badira, edo eskaera osatu gabe baldin badago edo ez baditu 

dekretu honen 28. eta 29. artikuluetako baldintzak betetzen, udalak 

espedientea osatzeko edo konpontzeko beharrezkotzat jotzen duen beste 

edozein datu, agiri edo txosten eskatuko dio eskatzaileari edo beste edozein 

erakunde edo entitate publiko edo pribaturi. Edonola ere, eskatzaileak hamar 

eguneko epea izango du eskaera udalak eskatutako moduan konpontzeko 

edo osatzeko, eta ez badu hori egiten, eskaeran atzera egin duela joko da, 

udalak aztergai den zirkunstantzia, izandako gertakariak eta aplikatzekoak 

diren arauak adierazten dituen ebazpen bat eman ondoren.” 

 

 

                                        
2 2011ko abendutik aurrera 18/2008 Legea aldatzen duen 4/2011 Legea indarrean sartu 
aurretiko aginduaren idazkia. 
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4. Bukatzeko, 18/2008 Legeko 93.1 artikuluak honela hitz egiten du 

prozeduraren izapidetzeaz: “Euskal administrazio publikoek lankidetzan eta 

koordinaturik jardun beharko dute, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak 

Bermatzeko Euskal Sistemaren funtzionamenduan eraginkortasun eta 

eragimenik handiena bermatzeko.” 

 

 

5. Emandako informazioaren eta kopiatutako araudiaren arabera, ulertzen dugu 

erreklamaziogileak kalte batzuk jasan dituela eta ezin zaizkiola denak haren 

portaerari egotzi. Hau da, argi dago diru-sarrerak bermatzeko errenta 

berritzeko eskaera ez zuela garaiz egin, bai ordea etxebizitzarako prestazio 

osagarriarena, izan ere, otsailaren 17ko eskaera-idazkian azken hori bakarrik 

aipatzen da. Are gehiago, adierazi denez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

etxebizitzako prestazio osagarria berritzeko proposamena egin zuen 

martxoaren 10ean, hark osatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errenta hil 

berean amaitzen zenez gero, izapide hori burutzerik egon ez arren. 

 

6. Hortaz, gure ustez, etxebizitzako prestazio osagarria berritzeko agiriak 

onartutakoan, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek jakinarazi behar zioten diru-

sarrerak bermatzeko errentari zegozkiona eman behar zituela, 

erreklamaziogilearen helburua, argi eta garbi, azken hori berritzea zelako. 

Gure ikuspegitik, ezin da ulertu etxebizitzako prestazio osagarriaren aldeko 

txostena egitea lehenago (edo, araudiak xedatzen duenez, aldi berean) diru-

sarrerak bermatzeko errentaren berritzea izapidetu gabe. Inguruabar hori 

dela-eta, gure ustez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak zein Gizarte Ekintza 

Sailak eskabidean akats bat aurkitu zela jakinarazi behar izan zioten 

erreklamaziogileari, hura konpontzeko 10 eguneko epea emanez. Hola egin 

ez zuenez gero, espedientean dauden datuetatik ondorioztatzen da, diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria berritu 

beharrean, azken batean prestazio horiek azkendu eta ondoren onartu direla. 

 

7. Epean baina oker egindakoa osatu beharrean, diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren beste eskabide bat 

eginarazita, erreklamaziogileak prestazioak jasotzeari utzi dio, eta horrek 

kalte larria eragin dio. Gainera, ondoren prestazioak onartu izana une oro 

araudiak eskatutako baldintzak bete zituenaren froga da, beraz, eskaeraren 

forman izandako akats bat ezin da eskubidea ukatzeko arrazoi gisa erabili, 

akats hori zuzentzeko araudiak esku hartu duten administrazioen jarraibide 

proaktiboa eskatzen baitu. 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten 

dugu: 
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66666666/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 31/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 31/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 31/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 31koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 

Ekintza Sailari egina,Ekintza Sailari egina,Ekintza Sailari egina,Ekintza Sailari egina,    

 

2011ko iraileko diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarriaren emakidaren ondoriozko data atzera egiteko aukera 

berrazter dezan, epe horretan zehar jaso ez diren dagozkion zenbatekoak 

ordainduz. 

 

    
            


