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Arartekoaren 2017R-2126-16 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 9koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio 
berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria eteteko eta iraungitzeko erabakia.  
 
 

Aurrekariak 
 
1.- Herritar batek aurkeztutako kexa izapidetzeko onartu zen. Bertan, Arartekoaren 
esku-hartzea eskatu zuen Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi zizkiolako. 
 
2016ko maiatzaren 21ean Lanbidek bi prestazioak etetea ebatzi zuen. Honako hau 
zen ebazpenean ageri zen arrazoia:  
 

“Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean, 
titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro ez baliatzea.(sic) 

 
Egoera horrek eragin zuen Lanbidek, 2016ko uztailaren 19ko ebazpenaren bidez, bi 
prestazioak azkenean iraungitzea: “Prestazioaren indarraldian (bi urtez) betebeharrak 
ez betetzeagatik bi aldiz etenda egotea.”  
 
Kexagileak bere kexan aipatzen zuenez, etxean hiru pertsona baino ez ziren bizi. 
Alde horretatik, erroldan zazpi pertsona zergatik ageri diren azaldu zion Lanbideri: 
erroldan ageri diren zenbait pertsona dagoeneko baja emanda izango ziren eta ez 
ziren etxebizitzan bizitzen egongo. Aipatu zuenez, halaber, Bilboko Udalera 
informazio eske joan ondoren, erantzun zioten etxe horretako erroldan bi pertsona 
horiek inskribatuta zeudela erreferentzia batekin, eta bertan, prozedura baten 
barnean zeudela adierazten zen.  
 
2.- Aurkeztutako kexari izapide egokia emateko xedez, informazio eskaera egin 
zen, eta argitu beharreko honako puntu hauek azpimarratzen ziren bertan: 
 

 Zein arrazoi egon diren Lanbidek prestazio biak iraungitzeko, urratutako 
legezko aginduaren berariazko erreferentziarekin. 

 Zein arrazoi dituen lanbidek honakoa ulertzeko: “es imprescindible que la 
situación se modifique.” 
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 Kexagileari exijitu ezin zaion betebehar baten betetzearen egozgarritasunari 

buruzko balorazioa. 
 Kexaren xedearekin erlazionatuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria 

izan daitekeen beste edozein inguruabar. 
 

Idazki berean, erakunde honek aurretiazko gogoeta batzuk igorri zituen, eta 
errepikakorrak ez izateko asmoz, ondoren aipatuko dira.  
 
3.- Zuzendari nagusiak xede horretarako igorritako txostenaren bidez, eskatutako 
informazioa helarazi zuen Lanbidek:  
 

“2016ko maiatzean, kexagileak ostatu-kontratu bidez ostatatu izanaren 
ordainagiriak aurkeztu zituen, eta agiri-emate hori pertsona horren 
espedientea aztertzen hasteko arrazoia izan zen (…). 
 
Entzunaldia egin zen, eta eskatu zitzaion agiri bidez argitzeko zenbat gela 
erabil zitezkeen etxean, eta ezkontza bidezko eta ahaidetasunezko zer 
harreman zegoen elkarrekin bizi zirenen artean, ohartarazita etxe batean ezin 
dela izan bizikidetza-unitateen kopurua gelena baino handiagoa. 
 
Interesdunak, besteak beste, jabearen idazki bat aurkeztu zuen. Horren 
arabera, zazpi pertsona bizi ziren etxebizitzan: jabea, beraren emaztea eta 
sema; ostatu hartutako bi pertsona (kexaduna, bi horietako bat); eta beste 
bi pertsona, kontraprestazio ekonomikorik gabe eta udalerrian egoitza-
eskubideak sortzeko erroldatuta. Gela erabilgarriak, berriz, hiru baino ez 
ziren. 
 
Etxebizitza horretan ez zegoen behar adina gelarik aldi berean jabearen eta 
beraren familiaren beharrak betetzeko, bi ostatu-kontratu onargarritzat 
jotzeko bizikidetza-unitateak zehaztearen ikuspuntutik, eta beste bi pertsona 
egoteko. Gainera, eskubide ekonomikoak ez ziren baliarazten, ostatu-
gasturik ez zelako jasotzen ezer ordaintzen ez zuten eta, beraz, harrera-
egoeran zeuden beste pertsona batzuekin ustez partekatutako gela batean. 
Horren guztiaren ondorioz eten ziren onartutako prestazioak. 
 
Bestalde, egiaztatu da prestazioen indarraldian betebeharrak ez 
betetzeagatik gertatutako bigarren etena izan dela.” 
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Hortaz, beharrezko egitatezko eta zuzenbideko elementuak daudela irizten da. Hala, 
honako gogoetak igortzen dira: 
 
 

Gogoetak 
 
1.- Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria bigarren aldiz etetea erabaki zuen; izan ere, hiru gelako etxe batean zazpi 
pertsona bizitzeak (haietako hiru bizikidetza unitate berekoak ziren eta, 
gainerakoak, hasiera batean, pertsona bakarrekoak), honako artikulu hauetan 
jasotako betebeharra ez betetzea zekarren: azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 19.1.b) artikulua eta maiatzaren 
25eko 147/2010  Dekretuaren 12.1. b) artikulua, hau da, “prestazioak irauten 
duen aldi guztian zehar, egokitu dakiokeen eduki ekonomikoko eskubide edo 
prestazio oro baliaraztea.”  
 
Gainera, Lanbidek honako hau adierazi du: “el dueño del piso hace declaración 
jurada de que tiene a dos personas empadronadas sin contraprestación 
economica.”. 
 
Arartekoak igorritako informazio eskaeran aurreratzen zenez, egoera hori ezin 
zitzaion kexagileari egotzi, azken horrek ezin baitu inolako erabakirik hartu 
titulartasuna beste pertsona batena den ondasun batean ezarritako araubide 
ekonomiko bati buruz.  
 
2.- Logelaren errentamendu kontratu baten titularrak ez du kontratu harreman 
horretatik ondorioztatutako eduki ekonomikoko inolako eskubiderik Hiri Alokatzeei 
buruzko 29/1994 Legean ezarritako betebeharrak salbu.  
 
Egiaz, interesdunak 18/2008 Legearen 19.1.b) artikuluan jasotako betebeharra ez 
betetzea ekar dezakeen ekintza edo ez-egiteak ez du, erakunde honen iritziz, behar 
besteko babesik diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria erregulatzen duen araudian, eta ezta azpierrentamenduari buruzkoan ere. 
Etxebizitza baten erroldan beste pertsona batzuk inskribatuta egoteak etxebizitzako 
jabearen jokabide bati erantzuten dio, hau da, erroldan inskribatzeko eskaera hori 
egitea baimendu du etxebizitzako jabearen nahiz logela izateko eskubidearen titular 
den kexagilearen arteko errentamendu harremanari eragin gabe.  
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Lanbidek ateratako ondorioak, hau da, prestazioaren titularra jabea eta errentaria ere 
ez den (azpierrentaria baino ez) etxebizitzako antolaketaren gainean erabakitzeko 
ahalmena duela, beste aldi batzuetan esaten zen moduan, Arartekoaren 2016R-661-
16 Gomendioan, 2016ko ekainaren 27koa, adibidez, honako hau sortzea ekarriko 
luke “ex novo”: diru-sarrerak bermatzeko errentari eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriari lotutako beste betebehar bat, eta berriz diogu, behar besteko lege-
euskarririk izan gabe. Gomendio horretan dagoeneko aipatzen genuen moduan, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren araudiak ez die titularrak direnei exijitzen ahal duten 
egoera guztietan etekin bat ateratzea, eduki ekonomikoa duten eskubideak edo 
prestazioak baliatzearen betebeharra betetzeko.  
 
3.- Lanbidek, goian adierazitako egitateetatik abiatuz soilik, interpretatu du 
kexagilea gela erroldan inskribatutako pertsona horietakoren batekin partekatzen 
ariko zela, eta ez zaiola onargarria iruditzen norbaitek partekatutako gela batengatik 
250 euro ordaintzea. Zehatzagoak izateko, honako hau aipatu du: “Es el hecho de 
que no haya habitaciones suficientes en la vivienda en cuestión, (…) al asumir un 
gasto de hospedaje en una habitación que se presume compartida con otras 
personas con las que no media contraprestación económica y, por tanto, en 
situación de acogida, lo que motiva la suspensión de las prestaciones reconocidas. 
 
4.- Kexagileak presuntzio hori ikusirik adierazi du, erroldan inskribatutako pertsonak 
ez zirela benetan etxe horretan bizi. Bi pertsona horien baja eskaera dagoeneko 
Bilboko Udalean aurkeztu zela adierazi zuen, eta udal bulegoetan izapidetzen ari 
zirela ziurtatu zioten.  
 
Horri dagokionez, etxe batean benetan bizitzeak oinarrizko hainbat eskubide 
izateko aukera ematen duela kontuan hartuz (osasunerako, hezkuntzarako, 
laguntza jasotzeko... eskubideak), adierazi beharra dago, hain zuzen ere, 
prozedurazko zenbait bermek gidatzen dutela udaleko erroldan baja emateko 
izapidea; haiek guztiak Presidentetzako Idazkariordetzak 2015eko martxoaren 16an 
emandako ebazpenean zehaztu dira, 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpena 
argitaratzen duena, udalek erroldaren kudeaketan aplikatu behar dituzten jarraibide 
teknikoen berri emateari buruzkoa. Berme horiek justifikatzen dute hura 
automatikoki ez egitea, eta horrek itxaroteko denbora luzatu dezake, harik eta 
errolda ziurtagirian pertsona horiek “baja” egoeran agertzen diren arte.  
 
Kasu zehatz honetan, interesduna Lanbideren bulegoetara joan eta etxean zenbait 
pertsona zergatik zeuden erroldatuta argitu zuen (bera azpierrentari modura bizi zen 
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tokian); hala, erroldatzeko erabakia jabeak erabaki zuela argudiatu zuen, eta gaur 
egun baja emateko izapideak egiten zeudela.  
 
Iraungitzeko prozedurari dagokion entzunaldi izapideari erantzuteko ere idazkia 
aurkeztu zuen; bertan, etetea arrazoituta ez zegoela azpimarratzen zen, hau da, 
bere borondatetik kanpoko arrazoiengatik zela, eta oinarri falta horrek berekin 
dakarren babesgabetasuna nabarmentzen zuela.  
 
5.- Etxebizitza batean erroldatutako pertsona kopurua bertan dauden gela 
kopuruarekin bat ez etortzea, egoera hori Arartekoak onartzea nahikoa da erakunde 
autonomo horrek berrikusteko prozedura bat has dezan egoera hori argitu dadin 
eskatze aldera; hura lortu ondoren, beharrezkoak diren ikerketa-lanak egingo ditu 
interesdunek argudiatutakoa errealitatearekin bat datorren egiaztatzeko.  
 
Hau da, Arartekoaren aburuz, Lanbidek kexagileak emandako azalpen 
proportzionatuak kontuan hartu beharko zituen, eta gainerako administrazio 
publikoekin nahiz Ertzaintzarekin dituen legezko tresnak eta lankidetzakoak erabili 
argibide horiek egiaztatzeko.  
 
Erakunde honek ez daki Lanbidek egiaztatu duen erroldako baja eskaera horiek 
benetan berrikusteke dauden.  
 
Horri dagokionez, beharrezkoa da azpimarratzea ugariak direla erakunde honetan 
izapidetzen diren kexa espedienteak, jatorria Lanbidek eskatuta egiten diren polizia 
txostenetatik eratorritako eteteetan eta iraungitzeetan dutenak. Diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren edota etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradunak 
diren bizikidetza unitateen benetako eraketa zehazteko eskatzen ditu Lanbidek 
polizia txosten horiek. Lanbidek sarri erabiltzen du tresna hori, erroldako datuetatik 
eratorritako benetako bizilekuaren "iuris tantum" presuntzioa suntsitzeko xedez, 
eta, esku artean dugun kasuan, egokitzat jotako egiaztapenak burutu ahal izan ditu 
kexagileak adierazitako bizikidetza unitatearen benetako eraketa egiaztatzeko, 
erroldako bajarako izapidea amaitu arte itxaron gabe. 
 
6.- Ondorio gisa, Arartekoak uste du eteteko ebazpenean erabilitako lege oinarri 
eta arrazoiketak (gogora ekarri behar da, hark iraungitze bat ekarri duela 
prestazioaren bi urteko epean bi etete egoteagatik) lege estaldurarik ez duela diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
titularrentzat ezarritako betebeharrak arautzeko orduan. Etxebizitzako erroldan bi 
pertsona inskribatuta egotea –inskripzioan baja espedientea ireki zaie–, egoera hori 
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ezin zaio egotzi etxean azpierrentari huts modura bizi zen diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titularrari, eta jabeak hartutako erabakiaren gainean, hau da, erroldan bi 
pertsona inskribatzearen gainean, ezin zuen inolako eragozpenik jarri. Halaber, 
entzunaldi izapidean kexagileak argudiatu bazuen ere erroldan adierazitako egoera 
hori errealitatearekin bat ez zetorrela eta eguneratuta ez zegoela, erakunde 
autonomoak ez du hura egiaztatu.  
 
Azaldutako guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan agindutakoarekin bat etorriz, honako 
gomendio hau luzatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari: 
 

 
Gomendioa 

 
Arartekoak, aurreko gogoetak aintzat hartuta, erabaki horretatik sortutako ondorio 
ekonomikoekin, Lanbideri gomendatzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea 
eteteko eta iraungitzeko erabakia.  
 
 


