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Arartekoaren 2017S-1268-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 22koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzeko 
erabakia.  
 
 

Aurrekariak 
 

1-. Herritar batek kexa aurkeztu du erakunde honetan, ez baitago ados diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzeko 
erabakiarekin. 
 
Ebazpena arrazoitzeko, Lanbidek aipatu zuen prestazioa indarrean zegoen bi 
urteetako epean bi aldiz eten zituela kexagilearen prestazioak, betebeharrak ez 
betetzeagatik. Erakunde publikoaren arabera, kexagileak ez zion erantzun 2015eko 
urtarrilaren 26an egindako errekerimenduari, agiri batzuk aurkezteko. Gainera, epea 
amaitu aurretik, ez zuen justifikatu etxebizitzaren alokairua ordaintzea.  
 
Hain zuzen ere, 2015eko ekainaren 25eko ebazpenean jasotako arrazoiak honako 
hauek dira: 
 

“Ez administrazioak egindako eskaerari erantzuteko. LANBIDE komunikazio 
posta ziurtatu bidez bidaliko. Lehenengo jakinarazpena saiakera 02.09.2015, 
10.02.2015 bigarren saiakera, falta/EZEZAGUNA ondorioz. No erretiratzea 
POSTA ZERRENDA, 18.02.2015 itzulu.  EHAAn argitaratzeko, datatua 
30.03.2015 reporting helburuetarako. 
 
Prestazioaren indarraldiaren bi urteko epea ez betetzeagatik bi aldiz gabetu 
izana. 
 
Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea.” 

 
2-. Espedientean dauden agiriak ikusita, erakunde honek ondorioztatu zuen, 
martxoaren 10ean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (aurrerantzean EHAA), 
iragarki bat argitaratu zela, hauxe adierazteko: “Agiriak aurkezteko errekerimendua - 
Jakinarazpena.”  
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Hala ere, kexagilearen iritziz, jakinarazpena egiteko prozedura ez zen behar bezala 
burutu. Ondorioz, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuen, jakinarazpena 
egiteko moduarekin ados ez zegoela adierazteko. Azkenean, errekurtsoa gaitzetsi 
zen, Lanbideko zuzendari nagusiaren 2015eko azaroaren 20ko ebazpenaren bidez.  
 
3-. Era berean, Arartekoak informazio-eskaera bat bidali zion Lanbideri eta 30 
eguneko epean kexaren arrazoiarekin loturiko inguruabarren berri emateko eskatu 
zion. Bide batez, erabaki bat hartu aurretik, gogoeta batzuk helarazi zizkion. 
Errepikatzea saihesteko, jarraian jasoko ditugu.  
 
Erantzunik jaso ez zuenez, Arartekoak errekerimendu bat bidali zion, erakunde hau 
sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 23. artikuluak xedatzen 
duenarekin bat, Arartekoari lehentasunez eta presaz erantzutera behartuta daudela 
gogorarazteko.  
 
4-. Azkenean, 2016ko urriaren 11n, erakunde honen erregistroan sartu zen 
Lanbideren idazkia, azaldutako kontuei buruzko erantzuna jasotzen zuena.  
 
Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1-. Lehenik eta behin, egindako jakinarazpenak Zuzenbidearekin bat etortzeari 
dagokionez, erakunde honek Lanbideri bidalitako informazio-eskaeran jakinarazi 
zion dagoeneko indargabetuta dagoen azaroaren 26ko Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen1 
59. artikulua bete behar zuela:  

 
Izan ere, Lanbidek 2015eko urtarrilaren 26an utzitako abisuaren kopia bat (agiriak 
aurkezteko errekerimenduaren jakinarazpena egin zen eguna eta ordua jasotzen 
zituena) bidaltzeko eskatu zitzaion. 

 
Informazio-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak helarazi zion 
erakunde honi Postetxeko hartu izanaren adierazpenaren kopia, 2015eko 
                                         
1 Egun, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42.2 artikulua, jakinarazpenak paperean egiteari 
dagokionez. 
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urtarrilaren 26an egindako dokumentazio-errekerimendua jakinarazteko modua 
egiaztatzen zuena.  

 
Era berean, aukerako berraztertzeko errekurtsoari buruzko ebazpenaren kopia 
erantsi zuen. Ebazpenean, esanbidez adierazi zuen:  

 
- “(…) no habiéndose podido practicar la notificación de un requerimiento 

realizado por Lanbide de forma expresa, por haber resultado ausente en 
horas de reparto y habiendo sido depositado aviso de llegada, ignorando 
su paradero u otras causas, se hace público un anuncio en el Boletín 
Oficial del País Vasco de 10 de marzo de 2015, conforme a los artículos 
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, (…)  La falta de comparecencia evidencia que la recurrente 
incumple, por lo tanto, una de las obligaciones asumidas como titular de 
la Renta de Garantía de Ingresos, así como la falta de justificación 
semestral de los gastos de vivienda.”  

 
Espedienteko agirien artean, badago Postetxeko abisu bat, jakinarazpena 
kexagileak dagokion Lanbide bulegoan jakinarazitako helbidean egin zela 
egiaztatzen duena. Gainera, behar bezala egiaztatu da lehenengo jakinarazpena 
2015eko otsailaren 9an, goizeko 11:30ean egin zela; bigarrena, aldiz, otsailaren 
10ean, 09:50ean.  

 
Azken kontu horri dagokionez, Auzitegi Gorenak 2004ko urriaren 28ko epaiaren 
bidez eman zuen bere irizpena, legearen intereseko kasazio-errekurtso bat oinarri 
hartuta, lege-doktrina ezarri zuenean. Hain zuzen ere, honako hau xedatu zuen 
Auzitegi Gorenak: “a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
expresión “en hora distinta” determina la validez de cualquier notificación que 
guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el 
primer intento de notificación.” 
 
Aurrekoaren ildotik, Arartekoak ez du kexa-idazkian azaldutako irregulartasunik 
ikusi Lanbidek jakinarazpena egiteko prozeduran; hortaz, orduan aplikagarria zen 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legearen 59. artikuluko betekizunak bete zirela esan dezake. 
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2.- Bigarrenik, Lanbidek prestazioak azkentzea erabakitzeko jarraitu zuen prozedura 
aztertu behar da. 

 
Espedientean dauden agiriak aztertuta, ezin izan da egiaztatu kexagileak ohiko 
etxebizitzari loturiko gastuen ordainagiriak aurkeztu zituenik, prestazioa bigarren 
aldiz eteteari buruzko ebazpena eman aurretik. Interesdunak dio eskatutako agiri 
guztiak 2015eko ekainaren 3an aurkeztu zituela, hau da, aukerako berraztertzeko 
errekurtsoari buruzko ebazpena eman baino lehen. Izan ere, Lanbideri zuzendutako 
idazki batean jasota utzi du. Agiri hori kexa-idazkia osatzeko dokumentuekin batera 
aurkeztu du. Hala ere, ezin izan da egitate hori egiaztatu.  

 
Kontu horren harira, aukerako berraztertzeko errekurtsoari buruzko ebazpenean, 
arrazoibidean, honako hau baino ez da aipatu: “etxebizitza-alokairua ordaintzea, 
2015-01-01etik aurrera” justifikatu gabe dago. Hori dela eta, Arartekoak uste du 
kexagileak aurkeztu zituela errekerimenduan aipatutako beste agiriak.  

 
Azalpen hori aurkeztu ez diren agiriek etxebizitzarako prestazio osagarriarekin 
zerikusia dutela egiaztatzen duelako da garrantzitsua. Gauzak horrela, bi etenaldi 
egon direla egiaztatu bada ere, bigarrena etxebizitzarako prestazio osagarriari 
lotutako betebehar bati uko egitearen ondorioa izan da. 

 
Kontuan izan behar da etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko 
urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuaren 19. artikuluak (aurrerantzean 2/2010 
Dekretua) hauxe ezarri du: “etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren 
titularrak sei hilean behin ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuen 
frogagiriak [...] aurkeztu beharra. Frogagiri horiek ordainagiri pribatuak, fakturak 
edo banku-ordainketako frogagiriak izan daitezke”. 

 
Gauzak horrela, etxebizitzarako prestazio osagarria etetea aurretik azaldutako 
egitateen ondorioa da. Bestela esanda, prestazioa eteteko, 2/2010 Dekretuaren 
24.2 a) artikuluan ezarritako arrazoia –19. artikuluko betebeharrarekin batera– 
aplikatu da. 24. artikuluan, berriz, diru-sarrerak bermatzeko errenta etetearen 
arrazoiak azaldu dira. Halaber, bereizi dira, alde batetik, artikulu bereko 1. 
paragrafoan ezarritako diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteak eragindako 
ondorioak, eta, bestetik, etxebizitzarako prestazio osagarriari soilik lotutako 
betebeharrak ez betetzearen ondorioak (2. paragrafoa).  

 
2/2010 Dekretuaren 29 b) artikuluak etxebizitzarako prestazio osagarria 
azkentzeko arrazoien artean diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzea aipatzen 
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duen arren, etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzeak ez du eragiten diru-
sarrerak bermatzeko errenta azkentzerik. Izan ere, 147/2010 Dekretuak, 49. 
artikuluan, diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeko arrazoiak jasotzen ditu, eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzea ez dago horien artean. 

 
Ildo honetan, diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeari dagokionez, abenduaren 
23ko 18/2008 Legearen 28. artikuluak (4/2011 Legeak emandako idazketan) ezarri 
duenez, bi aldiz eteteak prestazioa azkentzea eragingo du; hala ere, ez du zehaztu 
etenaldiek prestazio batari edo besteari lotuta egon behar dutenik. Hain zuzen, 
honela dio, hitzez hitz:  

 
28. artikulua. Eskubidea azkentzea. Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidea azkendu egingo da, edozein izanik ere errenta 
horren modalitatea, arrazoi hauengatik: e) Prestazioaren bi urteko 
indarraldian bi etenaldi izatea ez-betetzeagatik. 

 
Hala ere, Legearen egiturari erreparatuz gero, 28. artikulua Lehen Atalean dagoela 
eta atal hori diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzkoa dela ikus daiteke. Kapitulu 
bereko Bigarren Atalean, berriz, etxebizitzarako prestazio osagarria arautzen da, eta 
prestazioa azkentzea 43. artikuluan aurreikusten da. Aurretik aipatu bezala, diru-
sarrerak bermatzeko errenta azkentzearekin batera edo bereizita egin daiteke.  

 
Erakunde honen iritziz, aipatu beharra dago 4/2011 Legearen bidez ezarritako 
18/2008 Legearen aldaketan legegilea ez zela arduratu etxebizitzarako prestazio 
osagarria azkentzeari buruzko artikulua aldatzeaz, diru-sarrerak bermatzeko 
errentan egindako aldaketekin bat etor dadin. Izan ere, 4/2011 Legearen seigarren 
artikuluak, diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeari dagokionez, hiru 
etenaldiren ordez bi aipatzen ditu. Etxebizitzarako prestazio osagarriaren kasuan, 
berriz, ez da gauza bera gertatzen, prestazioaren titularra hiltzeari lotutako kasua 
baino ez baita aldatzen. 

 
Azaldutako guztia dela eta, erakunde honen iritziz, legeak ez du argi eta garbi 
esaten diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeko arrazoietako batek eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzeko arrazoietako batek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta azkentzea eragin behar duenik, urtebetez berriro eskatzeko 
aukerarik gabe. Bi etenaldiak bai diru-sarrerak bermatzeko errentarenak bai 
etxebizitzarako prestazio osagarriarenak izan daitezkeela jotzea, bereizketarik egin 
gabe, gehiegizko interpretazioa da, eta Arartekoaren iritziz, ez du legezko babesik. 
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Esandakoaren harira, Sektore Publikoaren araubide Juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legearen2 4. artikuluan ezarritako xedapena ekartzen da kontura. 
Bertan ezarri dira Administrazio publikoen esku-hartze printzipioak, jarduera bat 
egiteko:  

 
“1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el 
ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida 
menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 
público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias.  
 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados 
obtenidos.”  
 

Ondorioz, etxebizitzarako prestazio osagarria eteteak, ordainagiriak seihilekoan 
behin aurkezteko betebeharra ez betetzeagatik, ez luke diru-sarrerak bermatzeko 
errenta azkentzea eragin beharko eta ez litzateke etenalditzat jo beharko, 18/2008 
Legearen 28. artikuluko 1 e) idatz-zatia (4/2011 Legeak emandako idazketan) 
kontuan hartuta. Izan ere, artikulu honek, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa azkentzea arautzen duenean, ez du esaten etenaldi bi horiek bai diru-
sarrerak bermatzeko errentarenak bai etxebizitzarako prestazio osagarriarenak izan 
daitezkeenik. 1 e) idatz-zatia diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeari baino ez 
litzaioke aplikatuko; Arartekoaren iritziz, arau horrek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzea barnean hartzen dituela 
pentsatu ahal izateko, esanbidez jasota egon beharko luke. 

 
Hitz batez, Lanbidek legea aplikatzeko hautatu duen bidea –28. artikulua aplikatu 
behar dela esatea– ez dator bat lege horren egiturarekin. Gainera, are aipagarriagoa 
da horrek ondorio neurrigabeak ekarri dizkiola prestazioen hartzaileari. Izan ere, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria azkenduko 
zaizkio eta urtebetez ezin izango ditu prestazioak berriz eskatu. Hala ere, legeak 
bereiz arautzen ditu prestazioak eteteko eta azkentzeko kausak, eta etxebizitzarako 
                                         
2 (Indargabetutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legearen 39 bis artikuluak antzeko aurreikuspena egin zuen). 
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prestazio osagarriaren kasuan, etetea eta azkentzea aurreikusten du, baldin eta 
aldez aurretik diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea eta azkentzea erabaki bada. 

 
Azaldutako guztia dela eta, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau 
sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari honako iradokizun hau egin nahi dio: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 

Arartekoak, azaldutako gogoetak aintzat hartuta, iradokitzen dio berriz azter dezan 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria azkentzeko 
erabakia.  


