
1 

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

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

 

 

 
 

Arartekoaren 2017S-2321-16 Ebazpena, 2017ko irailaren 21ekoa. Horren bidez, 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezala dir u- 

sarrerak bermatzeko errentaren prestazio bat eteteko erabakia, behar besteko 

lege babesik ez izateagatik eta proportzionaltasunaren, adingabearen interes 

gorenaren eta segurtasun juridikoko printzipioak urratzeagatik. 
 

 
 

Aurrekariak 

 
1. (…)k kexa bat aurkeztu du Arartekoan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkiotelako eta bidegabe jasotako 

prestazioak erreklamatu dizkiotelako. 

 
Lanbidek adierazi duenez, 2016ko irailaren 22ko ebazpenaren bidez azkendu 

du kexagilearen prestazioetarako eskubidea, alde batetik, babes ofizialeko 

etxebizitzari uko egiteagatik, eta bestetik, legozkiokeen eskubide ekonomiko 

guztiak baliatzeko betebeharra ez betetzeagatik eta Etxebiden izena emanda ez 

egoteagatik. Era berean, Lanbidek 6.831,72€ itzultzeko eskatu dio, kontzeptu 

horiengatik. 

 
Babes publikoko etxebizitzari 2014. urtean egin zitzaion uko, baina Etxebizitza 

Lurralde Ordezkaritzaren akats baten ondorioz, informazioa 2016ko martxora 

arte ez zen argitaratu iragarki taulan. 

 
Arabako Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzak 2016ko urriaren 13an ziurtagiri bat 

egin zuen eta horren berri ematen zen bertan: 

 
“Que (…) provisto del DNI (…) ha figurado inscrito en el Registro de 

Solicitantes de Vivienda-Etxebide con el expediente SD1-04634/10, desde el 

día 28 de octubre de 2010. 

 
En el Tablón de Anuncios de esta Delegación de marzo de 2016 se publicó 

la baja de su expediente por motivo de renuncia a una vivienda adjudicada. 

La renuncia a la vivienda adjudicada tuvo lugar en fecha 23 de junio de 

2014, luego los efectos de la misma (baja del expediente y prohibición de 

inscripción durante dos años) deben considerarse desde tal fecha, con 

independencia de la fecha de publicación de la baja del expediente, que se 

retrasó por motivos no imputables al solicitante de vivienda. 

 
En consecuencia han transcurrido ya dos años desde la baja del expediente y 

puede volver a inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda, caso de 

estar interesado para en ello”. 

 
2016ko urriaren 17an, berriro eman zuen izena Etxebideren babes ofizialeko 

etxebizitza-eskatzaileen erregistroan. 
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Bost kidek osatutako bizikidetza unitatea da, hiru seme-alaba adingabe bere 

kargu dituena. 

 
2. Arartekoak,  kexa  izapidetzea  onartu  ondoren,  aurreko  egitateei  buruzko 

informazioa eskatu zion Lanbideri, eta aurretiko gogoetak helarazi zituen. 

Errepikakorrak ez izatearren, gero aipatuko ditugu. Zehazki, honako kontu 

hauen gaineko informazioa eskatu zuen: 

 
a) Zure  iritzia,  Arartekoaren  2/2015  eta  3/2016 Gomendio  Orokorrak 

aplikatzeari buruzko gogoeten gainean. 

b) Zure iritzia honako honi buruz: babes ofizialeko alokairuko etxebizitzari 

uko egitea ez da eskubide ekonomiko bat baliatzeko betebeharra ez 

betetzea; hortaz, ez dago diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea 

erabaki beharrik. 

c) Zure iritzia Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzaren 2016ko urriaren 13ko 

ziurtagiriaren garrantziari buruz, eta erabakiko ote den diru-sarrerak 

bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko eta 

erreklamatzeko espedientea berraztertzea. 

d) Diru-sarrerak   bermatzeko  errenta/etxebizitzarako  prestazio  osagarria 

iraungitzeko erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtsoari buruzko 

ebazpena eman den eta, hala badagokio, bere edukia. 

e) Kexagileari  behar  bezala  erantzuteko  egindako  edo  egin  beharreko 

jardueren gaineko azalpena. 

 
Lanbidek, lankidetza eskaerari erantzute aldera, erakunde horretako zuzendari 

nagusiaren txostena bidali du. Honako hau jaso da bertan: 

 
“1.-Etxebideren  etxebizitza  bati  uko  egiteak  berekin  ekarriko  du  EPO 

azkentzea, ETXEBIDEn alokairuko etxebizitza baten eskatzaile gisa inskribatuta 

egotearen eskakizuna ez betetzearen ondorio gisa (urtarrilaren 12ko 2/2010 

Dekretuaren 5.1e) artikulua) 

 
2.-Uko egindako Etxebideko etxebizitza alokairu libreko etxebizitza baino 

merkeagoa bada, horrek DSBEri ere eragingo dio;izan ere,prestazio horren zati 

bat etxebizitza bat ordaintzeko da, eta ez da horretarako propio emandako 

eskubide bat baliatu. Eusko Jaurlaritzak baliabideak bideratzen ditu Etxebizitza 

Sailaren (Etxebide) bidez, eta, beraz, DSBE eta EPO aldi baterako neurriak dira, 

horrelako etxebizitza bat esleitzen den arte.” 

 
Lanbidek irizpide horren lege oinarri gisa erabilitako argudioak, honako hauek 

dira: “Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 3. artikuluan ezartzen denez, 

diru-sarrerak  bermatzeko  errenta  ‘subsidiarioa  izango  da  [...]:  indarrean 

dagoen  legedian  aurreikusitako  beste  baliabide  edo  prestazio  ekonomiko 

batzuk osatuko dituzte [...], eta, horren ondorioz, ezin da osatu beste edozein 

motatako prestazio edo laguntzekin, edozein modalitatetan’ Administrazio- 

jardun horren legezko estaldura Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 

abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 19.1b) artikuluan ezartzen da. Artikulu 
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horretan ezartzen denez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek honako 

 

 

obligazio hau izango dute: Bestalde, 19.1.b) artikuluan, betebehar hau 

adierazten da: ‘titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen 

eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi 

osoan.’” 

 
Lanbidek gaineratu du: “Obligazio hori betetzen ez bada, DSBE jasotzeko 

eskubidearen aitorpena azkendu egingo da, lege horren 18 1h) artikulua 

aplikatzearen ondorioz. Amaitzeko, aipatu beharra dago 19.1b) artikuluan 

ezarritako obligazioa ez betetzeagatik DSBE jasotzeko eskubidea azkentzen 

denean titularrak ezin izango duela DSBE berriro eskatu, bere modalitate 

guztietan, iraungitze-datatik hasi eta urtebeteko epean. 

 
Aipatutako ebazpena 2016ko irailaren 30ean jakinarazi zitzaion interesdunari 

(2016/REV/070678), eta interesdunak ez zuen errekurtsorik jarri. Hortaz, 

ebazpenaren  helburua  irmotzat  eta  adostutzat  jotzen  da.  Ebazpen  horrek 

6.831,72 euro itzultzera behartzen du (…).” 

 
Lanbidek adierazi du alokairu libreko etxebizitzaren prezioa handiagoa zela uko 

egindako babes ofizialeko etxebizitzarena baino; hortaz, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta iraungitzea erabaki da. 

 
Prestazioa itzultzeko betebeharrari dagokionez, hauxe azaldu du: 

 

 

“lnteresdunak iraungitze-ebazpenaren bidez ezarritako dirua itzultzeko 

obligazioaren aurkako errekurtsoa jarri zuen (aztertutako aldia: 2016/03/0ietik 

2016/09/30era). Fase horretan, beste dokumentu bat aurkeztu zuen (Arabako 

Etxebizitzako lurralde•ordezkariaren idazki bat, 2016ko urriaren 13koa), hauxe 

dioena hitzez hitz: ‘2014ko ekainaren 23an uko egin zion esleitutako 

etxebizitzari, eta uko egite horren ondorioak (espedientean baja ematea ea bi 

urtez inskribatzeko debekua) data horretatik kontsideratu behar dira, 

espedientearen argitalpen-data edozein izanda ere, zeina atzeratu egin baitzen 

etxebizitza-eskatzaileari egotz ez dakizkiokeen arrazoiak direla eta’. 

Inskribatzeko debekualdia 2014ko ekainaren 23tik 2016ko ekainaren 23ra 

artekoa zen. 

 
Hortaz, DSBE/EPO azkentzeko ebazpenak 2016/03/01etik aurrerako aldia 

hartzen badu, hautemandako ez-betetzea indarrean mantentzen da, aipatutako 

inskribatzeko debekua dela eta. Horrenbestez, azkentzearen berrikuspen 

horretan azaleratutako kobrantza bidegabeak Zuzenbidearen araberakoak dira, 

eta auzi-jartzailearen errekurtsoa ezetsi egin behar da. Aztertutakoaren aurreko 

aldiko kobrantza bidegabeen erreklamazioari dagokionez, Lanbidek 

interesdunarentzat onuraganiagoa den jarduketa baten alde egin du, haren 

bizikidetza-unitatearen osaera kontuan hartuta.” 
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3. Arartekoak jasotako erantzuna aztertu ondoren, iradokizun hau egin aurretik, 

 

 

honako balorazio hau igorri zuen. 

 
Alde batetik, “erakunde hau bat datorrela Lanbidek arauak aplikatzeko 

moduarekin, Etxebide zerbitzuko etxebizitzaeskatzaileen erregistroan izena 

emanda ez egoteagatik etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioa 

azkentzeari dagokionez (urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuaren 5.1.c) 

artikulua).” 

 
Bestetik, “ontzat eman da erreklamazioan adierazitako dirukopurua, bidegabe 

jasotako zenbatekoei dagokienez, Etxebide zerbitzuko etxebizitza-eskatzaileen 

erregistroan izena emanda egoteari buruzko baldintza, eta ondorioz, 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren hartzailea izateko baldintza ez dela 

betetzen kontuan hartuta.” 

 
Azkenik, berriz ere esan nahi nuke erakunde hau ez dagoela ados Lanbidek 

aplikatzen duen interpretazioarekin, horren arabera ulertu behar baita babes 

ofizialeko etxebizitza bati uko egitea prestazioak irauten duen aldi osoan 

titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 

prestazio ekonomiko oro baliatzeko betebeharrean sartuta dagoela. 

Arartekoaren iritziz, ez dago harreman zuzenik, lotura logiko eta ulergarririk, 

babes ofizialeko etxebizitza bati uko egitearen eta horrek eskubide ekonomiko 

bat baliatzeko betebeharra ez betetzea dakarrela esatearen artean. 

 
1.-Etxebizitzarako prestazio osagarria arautzen duen legeak, bere 5.1 c) 

artikuluan, honako betekizun hau ezartzen du, esanbidez: “Etxebizitza 

alokatzeko eskatzaile gisa erregistro egotea edo egoteko eskatu izana 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan.” Hortaz, 

etxebizitza-eskatzaileen erregistroan izena emanda ez egotea izango litzateke 

etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskatzen den baldintzetako bat 

ez betetzeko arrazoia (eta ez babes ofizialeko etxebizitzari uko egitea). Aitzitik, 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak ez du halako araurik aurreikusi. Babes 

ofizialeko etxebizitzari uko egitea maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 

19.1.b) artikuluan ezarritako betebeharrarekin lotzen da. Eskubide subjektibo 

bat mugatzen duen legexedapen baten gehiegizko interpretazioa da, are 

gehiago, abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.3 artikulua aplikaturik, 

kontuan hartzen bada diru-sarrerak bermatzeko errenta kausa horregatik 

azkentzen denean, urtebetez ezin dela prestazioa berriro eskatu. 

 
Arartekoaren iritziz, interpretazio hori ez dator bat administrazio publikoek 

euren jardueretan bete behar dituzten printzipioekin. Sektore Publikoaren 

araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4.1 artikuluaren 

arabera:   “Administrazio  publikoen  eskuhartzeko  printzipioak,  jarduerak 

egiteko. Administrazio publikoek, haien eskumenen barruan dihardutela, 

eskubide indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten 

neurriakezartzen badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen 

badituzte, proportzionaltasunprintzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa 
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txikiena  eragiten  duen  neurria  aukeratu  beharko  dute,  interés  publikoa 

 

 

babesteko  beharrezkoa  dela  arrazoitu  eta  lortu  nahi  diren  helburuetarako 

egokia dela justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu- 

desberdintasunak baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta emaitzak ebaluatu 

beharko dituzte aldizka.” 

 
Lanbidek  araudiaren  interpretazio  murriztatzailea  hautatu  du.  Izan  ere, 

eskubide ekonomikoak aurretik baliatzeko betebeharraren barnean sartu du 

beste lege batean xedatutako jokabide bat: babes ofizialeko etxebizitzari uko 

egitea. 

 
2.-Babes ofizialeko etxebizitza bati uko egiteak berekin ditu ondorioei buruzko 

informazioa Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzak ematen du. Etxebizitza- 

zerbitzuko langileek araudiari buruzko informazioa eskaintzen dute, baina ez 

diete ohartarazten erabiltzaileei zeintzuk diren ukapenaren ondorioak, Lanbidek 

kudeatzen dituen prestazio ekonomikoei dagokienez. Hori dela eta, pertsona 

horientzat oso zaila da ondorioztatzea babes ofizialeko etxebizitza bati uko 

egiten badiote, ez dutela beteko eskubide ekonomikoak aurretik baliatzeko 

betebeharra.   Bestela   esanda,  ez  dago  loturik  dirusarrerak  bermatzeko 

errentaren prestazioa jasotzen hasteko eta horri eusteko ezarri den 

betebeharraren eta etxebizitza-eskatzaileen erregistroari buruzko araudiak 

ezarritako betebeharren eta ondorioen artean. 

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak 2012ko urriaren 15ean 

emandako  etxebizitza-eskatzaileen  erregistroari  eta  babes  ofizialeko 

etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko 

prozedurei buruzko Aginduaren 19. artikuluan aurreikusi dira etxebizitzari uko 

egitearen ondorioak: 

 
1.– Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan baja ematean, antzinatasuna 

galduko da, 18. artikuluaren b) paragrafoan xedatutako kasuan izan ezik. 

2.–  Halaber,  ondoren  zehaztutako  epe  hauetan  inskribatzeko  debekua 

sortuko da: 

a) Urtebetez, inskripzioa berritzen ez bada, beharrezko agiriak aurkezten ez 

badira, eta baldintzak gerora ez betetzeagatik inskripzioa ezeztatzenbada. 

b) Bi urtez, etxebizitza baten esleipenari uko egiten bazaio, eta datuak 

zehaztugabeak, faltsuak edo osatugabeak direla egiaztatzeagatikinskripzioa 

ezeztatzen bada. 

(Hala ere, ekainaren 18ko 3/2015 Legea, Etxebizitzarena, ez da hain 

murriztatzailea eta urte bateko epea ezartzen du, esleipendunak uko egiten 

badio esleitutako etxebizitzari, 13. artikulua). 

 
3.-Azkenik, kontuan hartu behar da helbidea aldatzeko erabakiak ondorio 

garrantzitsuak izaten dituela pertsonen bizitzan. Kasu honetan, etxebizitzaren 

egoera txarra (hezetasunaren ondorioz) izan da ukapenaren arrazoia. Kasu 

honetan, etxebizitzaren egoera txarra (hezetasunaren ondorioz) izan da 

ukapenaren  arrazoia.  Hala  ere,  beste  kasu  batzuetan,  erabakia  –helbidea 
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aldatu ala ez– hartzeko orduan, aintzat hartzen dira auzo jakin batean 

integrazioa, auzokideen laguntza informala (gizarte-bazterketaren arloko 

ikerketei esker, komunitateak ematen duen laguntzak gizartebazterketaren 

prozesuak  geldiaraz  ditzakeela  ondoriozta  daiteke),  aldaketak  familiaren 

bizitzan izan dezakeen eragina, batez ere, ikastetxea aldatzea dakarrenean, 

hori ez baita egokia adingabearen interes gorenaren ikuspuntutik. Halaber, 

aintzat hartzen dira, beste kasu batzuetan, alokairuaz gain beste gastu batzuk 

–babes  ofizialeko  etxebizitza  bat  onartzeak  sorturikoak–  ordaindu  beharra 

(altzariak, sukaldeko tresnak, horniduren gastuak, bizilagunen erkidegoak 

ezarritako urteko gastuak...). Horiek guztiek ere, ekonomiaren ikuspuntutik, 

justifika dezakete babes ofizialeko etxebizitza bati uko egiteko erabakia. 

 
Seme-alaba adingabeak bere kargu dituen familia bati prestazio biak azkentzea 

oso erabaki larria da, araudia zorrotz betetzea eskatzen duena. Hori dela eta, 

legeak  esanbidez  adierazi  beharko  luke  babes  ofizialeko  etxebizitzari  uko 

egiteak  diru-sarrerak  bermatzeko  errentaren  prestazioa  azkentzea  ekarriko 

duela berekin. Diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen legeak ez du 

halakorik argi eta garbi esaten. Hortaz, eta gainera tartean adingabeak daudela 

kontuan hartuta, erakunde honek beharrezkotzat jo behar du legezkotasun 

printzipioaren  eta  gure  ordenamendu  juridikoan  adingabearen interes 

gorenerako eskubidea aintzatestearen ondoriozko betekizunak gogoraraztea, 

apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean adierazitako moduan. “Politika 

publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; 

bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman.” 

 
Lanbidek erakunde honi erantzun dio, lehenik eta behin, kexagileak urtarrilaren 

12ko  2/2010 Dekretuaren  5.1.c)  artikuluan jasotako  betebeharra ez duela 

bete.  Dekretu  hori  Etxebizitza,  Herri  Lan  eta  Garraio  Sailaren  Etxebide 

zerbitzuan alokairuko etxebizitza baten eskatzaile gisa nahitaez izena emanda 

egoteari buruzkoa da (haren gainean erakunde honek desadostasunik ez du 

aurrerago agerian jartzen den moduan). Baina bere txostenean berretsi du ez- 

betetze horrek etxebizitzarako prestazio osagarria eta diru-sarrerak bermatzeko 

errenta ere ukitzen dituela; interpretazio horrekin, ordea, ez dator bat erakunde 

hau gogoeten atalean adierazten diren arrazoiengatik. 

 
Bigarrenik, azpimarratu du babes publikoko etxebizitza bati uko egiteak diru- 

sarrerak bermatzeko errentari ere eragiten diola; izan ere, prestazio horren zati 

bat etxebizitza bat ordaintzeko erabiliko da, eta haren gainean izaera finalista 

duen eskubiderik ez da baliatu. “Izan ere, DSBE prestazioaren filosofiak berak 

zehazten du zer izan behar duen nahitaez: "...subsidiarioa izango da [...], 

indarrean dagoen legedian aurreikusitako beste baliabide edo prestazio 

ekonomiko batzuk osatuko dituzte [...], eta, horren ondorioz, ezin da osatu 

beste  edozein  motatako  prestazio  edo  laguntzekin,  edozein  modalitatetan 

[...]". 

 
Lanbidek kudeatutako prestazio ekonomikoei uko egitearen ondorio kaltegarriei 

buruz   erabiltzaileek   izan   dezaketen   ezjakintasunari   lotutako   gogoetari 
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dagokionez, erakunde horrek jakinarazi du hautemate hori kontuan hartuko 

dela, nahiz eta uste duten arlo horretan eskumena duen sailari egokitu beharko 

zitzaiola. Lanbidek Kode Zibilaren 6.1 artikulua aipatu du ere, eta handik 

honako hau ondorioztatu da: betebeharren baten ez-betetzetik ezin dela 

salbuetsi erabaki horretatik sor daitezkeen ondorio juridikoak zein diren ez 

jakiteagatik. 

 
Azkenik, Lanbidek ondorioztatu duenez, etxe aldaketak pertsonen bizimoduan 

duen garrantziarekin bat etorri arren, aurreko txostenean adierazitakoa 

azpimarratu dute, hau da, eskainitako etxebizitzaren prezioa ordaintzen zuena 

baino 274,8 euro gutxiago zela. 
 

 
 

Gogoetak 

 
1. Kexa  espediente  honen  xede  den  gaia  Arartekoak  hemen  aztertu  du: 

Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko 

proposamenak jasotzen dituena, 2017, 5.3.3.2 atala, Alokairu araubidean 

dagoen babes publikoko etxebizitza bati uko egitea. 

 
2017ko diagnostiko-txostenak honako hau aipatzen zuen:“zenbait kexagilek 

adierazi dute, alokairu-araubideko babes publikoko etxebizitza batzuetan librea 

baino merkeagoa den arren, Lanbidek kontuan hartzen ez dituen beste gastu 

gehigarri batzuk daudela (altzariak; sukaldeko tresnak; hornikuntzen gastuak; 

auzokideen   erkidegoaren   urteko   gastuak...).   Horrez  gain,   etxebizitzaz 

aldatzeak adingabeengan dituen ondorioak aztertu beharko lirateke. Izan ere, 

baliteke etxebizitzaz aldatzean beste ikastetxe batera ere aldatu behar izatea 

edo ohiko ikastetxera joateko distantzia gehiago egin behar izatea. Halaber, 

familia-sustraitzeko prozesua apur daiteke erkidegoarekiko eta babes-sareekiko 

eta horrek gizarteratzeari egiten dio kalte.” 

 
Prestazioaren iraungitzea erabakitzeari dagokionez, etxebizitzarako prestazio 

osagarriaz   gain,   diru-sarrerak  bermatzeko   errentarena   txosten  honetan 

jasotzen zen: “Arartekoaren ustez, babes ofizialeko etxebizitza bat ukatzeak 

araudi sektorialak aurreikusten duen ondorioa ekarri beharko du, hain zuzen 

ere,  Etxebizitza,  Obra  Publiko  eta  Garraiobideetako  sailburuaren  2012ko 

urriaren 15eko Aginduaren 18. artikuluan aurreikusitakoa, etxebizitza 

eskatzaileen erregistroari eta Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta Autonomia 

Erkidegoko Araubideko Zuzkidura-ostatuak adjudikatzeko prozedurei buruzkoa 

(Etxebizitza, Obra Publiko eta Garraiobideetako sailburuaren 2012ko urriaren 

15eko Agindua). Izan ere, horrek Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan 

inskribatutako eskaeren baja emateko kausak aurreikusten ditu. Besteak beste, 

h) atalak beren-beregi jasotzen du honako hau: “bizikidetza-unitatearen logela- 

beharretara egokitzen den etxebizitza baten adjudikazioa ukatzeak, eskatutako 

sarbide-araubidean, hori erosketakoa bada eta bizikidetza-unitate eskatzailea 

edo  horren  titularretako  edozein  langabezian  badago  izan  ezik”.  Baja 
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hartzearekin batera, antzinatasuna galtzen da (Etxebizitza, Obra Publiko eta 

Garraiobideetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 19.1 

artikulua) eta Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko aldi baterako 

debekua ezartzen da, hain zuzen ere, bi urtez [Etxebizitza, Obra Publiko eta 

Garraiobideetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 19.2.b) 

artikulua]. Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan baja hartzea aurreikusita 

dagoenez, etxebizitzarako prestazio osagarriaren hartzailea izatean, 5.1.c) 

artikuluan aurreikusitako betekizuna urratzen da; hala ere, horrek ez luke 

ondoriorik izan beharko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioan. Eduki 

ekonomikoko eskubide oro baliatzeko betebeharraren interpretazio hori, hau 

da, ezin dela babes ofizialeko etxebizitza bat ukatu, araudiaren interpretazio 

zabal bat da; hala, interpretazio hori kaltegarria da pertsonen interesentzat eta 

ez dauka araudibabesik herri-administrazioek bere jarduerak garatzeko jarraitu 

behar  dituzten  eskuhartzeko  printzipioen  arabera,  urriaren  1eko  40/2015 

Legearen 4. artikulua.” 

 
2017ko diagnostiko-txostenean honako hau ondorioztatu zen: 

 
“Laburbilduz, Lanbidek, azaldutakoa bezalako kasuak kudeatzean, ordaintzen 

den errentaz gain, babes publikoko etxebizitza bat onartzeak dakartzan beste 

gastu gehigarri batzuk hartu beharko lituzke kontuan, baita etxebizitzaz 

aldatzeko erabakiak familia batengan dituen ondorioak ere. Edonola ere, babes 

ofizialeko etxebizitza bat ukatzeak soilik izan beharko lituzke ondorioak 

etxebizitzarako prestazio osagarrian, beren-beregi aurreikusita baitago 

etxebizitza eskatzaileen erregistroan inskribatuta egoteko betebeharra.” 

 
Gainera, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendio hau egin zitzaion: 

 
“39. Babes ofizialeko etxebizitza bat ukatzen denean, Lanbidek ukapen hori 

justifikatzeko arrazoiak egon daitezkeela baloratzea eta, hala badagokio, 

etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzea soilik eta ez diru-sarrerak 

bermatzeko errenta.” 

 
Lanbidek ez du aurreko gomendioa bete etxebizitzarako prestazio osagarria eta 

diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi izanaren ondorioak zabaldu baititu. 

 
2. Arartekoaren iritziz, Lanbidek egiten duen interpretazioak ez ditu betetzen 

herri-administrazioek beraien jardueretan bete behar dituzten zenbait printzipio, 

proportzionaltasunaren printzipioa adibidez, urriaren 1eko 40/2015 Legearen, 

Sektore  Publikoaren  Araubide  Juridikoari  buruzkoaren,  4.1  artikuluaren 

arabera. 

 
Hiru adingabe bere kargu dauden familia bati bi prestazioak (diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria) iraungitzeak, 

gainera, adingabearen interes gorenaren printzipioa ere ez luke beteko. 

Arartekoak gomendio orokor bat egin zuen: Arartekoaren 2/2015 Gomendio 

orokorra, apirilaren 8koa. Politika publikoetan adingabearen interes nagusia 
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kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman; 

bertan, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sisteman adingabearen 

interes gorena aplikatzeak zer ondorio dakarren aztertzen da zuzenbide 

substantibo, interpretaziozko printzipio juridiko eta prozedurazko arau gisa. 

 
Bertan, hauxe gomendatzen zen: 

 
“Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 

eteteari eta iraungitzeari buruzko erabakietan, bizikidetza unitatean haurrak 

daudenean, adingabearen interes nagusia ebaluatu dadila, interes hori 

lehentasunezkotzat jo dadila, eta neurtu daitezela prestazioen onuradun diren 

bizikidetza unitatearen kideek (haurren gurasoek edo tutoreek nagusiki) 

betebeharren bat ez bete izanagatiko hausteak. 

 
Haurrak dauden bizikidetza unitateei eragingo dieten ebazpenetan, prestazioak 

etetea eta iraungitzea erabakitzen denean, haurraren eskubideetan eta 

garapenean edukiko dituen ondorioak azaldu eta justifika daitezela. 

 
Prestazioak eteteko edo iraungitzeko prozedura batean, adingabearen interes 

nagusia zaintzeko asmoz, prestaziorako (edo prestazioetarako) eskubidea 

mantendu behar dela ondorioztatzen denean, betebeharra ez betetzeari 

dagokion zigortzeko prozedura has dadila. 

 
Haurraren  eskubideei  edo  garapenari  eragin  diezaieketen  zailtasunak 

hautematen  badira  haurraren  egoeran,  udal  gizarte  zerbitzuak  informa 

daitezela, jarduera sozio-hezitzailearen egokitasunari buruzko balorazioa egin 

dezaten.” 

 
Horrek esan nahi du erabaki bat hartu behar den bakoitzean, haur bati eragiten 

dion prestazio ekonomiko bat iraungitzea esate baterako, erabakia hartzeko 

prozesuan hark haurrarengan izan ditzakeen ondorioak (onak edo txarrak) 

aztertu beharko liratekeela. Erabakien justifikazioan argi utzi beharko da ere, 

berariaz hartu dela eskubide hori kontuan, eta haurraren interesak zaindu direla 

beste  gogoeta  batzuen  aurrean.  Azkenik,  ez  betetzeko  jarrera  ikusirik, 

Lanbidek beste aukera batzuk baloratu beharko lituzke, zehapen prozedura bat 

abiaraztea adibidez, hiru adingabe bere kargu dituen familia bati prestazio 

ekonomiko bat iraungi beharrean, oinarrizko beharrei aurre egiteko erabiltzen 

dena. 

 
3. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunek abenduaren 23ko 

18/2008 Legeak  eta  maiatzaren  25eko  147/2010 Dekretuak  agindutako 

betebeharrak bete behar dituzte. Lanbidek dio honako betebehar hau ez dela 

bete, lehen aipatu den moduan: “Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein 

kideri   legokiokeen   eskubide   edo   prestazio  ekonomiko  oro  baliatzea, 

prestazioak irauten duen aldi osoan.” 
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Erakunde  honen  aburuz,  agindu  horretatik  ezin  da  ondorioztatu  babes 

ofizialeko etxebizitza bat ukatu ezin denik eta, beraz, beste printzipio bat ere 

ez litzateke beteko, segurtasun juridikoarena, alegia. Oinarrizko printzipio hau 

zuzenbideko estatuaren berri ematen duten printzipioei lotuta dago zuzenean, 

eta pertsonen jokabideen ondorioak erregulatzen dituzten arauak zehatzak eta 

argiak   izan   daitezen   eskatzen   du.   Espainiako   Konstituzioak  aurretiko 

izenburuan jasotzen du, 9.3 artikuluan: “Konstituzioak bermatzen ditu 

legezkotasunprintzipioa, arauen arteko hierarkia, arauen publizitatea, xedapen 

zehatzaileen   atzeraeragin   eza  -xedapenok  banakako   eskubideei  begira 

onuragarri  izan  ez  edo  eskubideok  murrizten  dituztenean-,  segurtasun 

juridikoa, erantzukizuna, eta botere publikoen nahierakeriaren debekua.” 

 
Kasu honetan ez dago inolako loturarik “Baliarazi...” aginduaren eta 

gaitzesgarria  den  “Babes  ofizialeko  etxebizitza  bat  ukatzea”  jokabidearen 

artean; izan ere, berariazko araudiak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuak  2012ko  urriaren  15ean  emandako  aginduak  (etxebizitza- 

eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide 

autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa), ez du 

honako hau aurreikusten: uko egite horrek titular den diru-sarrerak bermatzeko 

errentan ondorioak izatea (19. artikulua), eta diru-sarrerak bermatzeko errenta 

erregulatzen duen araudian ere ez da argi eta zehatz jasotzen, hau da, 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta 

arautzeari buruzkoaren, 12. artikuluan (bai etxebizitzarako prestazio osagarriari 

dagokionez). Bestalde, babes ofizialeko etxebizitzaren eta diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren eskaerak zenbait zerbitzu publikok kudeatzen dituzte 

(une hauetan Eusko Jaurlaritzako sailak dira eskudunak). 

 
Segurtasun juridikoaren printzipioa giza jokabidea aurreikusteko gaitasunari 

lotuta dago eta jokabide horren ondorioei. Pertsonek jakin behar dute zer 

ondorio izango dituzten jokabide jakin bat dutenean, eta harreman nahiz jardun 

pertsonal guztietan aurreikus daitekeen edo segurtasun maila bat egon behar 

duela. Babes publikoko etxebizitza bat esleitzen zaien pertsonek eta hari uko 

egitea erabakitzen dutenek ez dakite uko egite horrek diru-sarrerak bermatzeko 

errenta iraungitzea ekarriko duenik, eta prestazio ekonomiko hori beraien 

oinarrizko beharrei aurre egiteko bideratzen dute. Horren ondoren ere, 

Lanbideren  bulegoetan  pertsonei  dokumentu  bat  entregatzen  ari  zaizkie 

(2017ko maiatzaren 29koa); bertan jakinarazten da eskubide ekonomikoak 

baliarazteko betebeharra duela, eta ez dago jasota babes publikoko etxebizitza 

bati ezin zaionik uko egin. 

 
4. Babes  publikoko  etxebizitza  bati  uko  egiteak  dakartzan  ondorioei buruzko 

informazioa Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzak ematen du. Informazio horrek 

berariazko araudi bati erantzuten dio: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuak 2012ko urriaren 15ean emandako etxebizitza-eskatzaileen 

erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko 

zuzkidura-bizitokiak  esleitzeko  prozedurei  buruzko  aginduan,  ez  da 

aurreikusten  etxebizitza bati uko egiteak dakartzan ondorioen artean diru- 
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sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea (19. artikulua). Araudiak iraungitzeko 

ondorio hori ez du jasotzen, eta Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzek ere ez dute 

jakinarazi ondorio hori babes publikoko etxebizitzari uko egitearekin bat etorri 

behar duenik. 

 
Bestalde, esleitutako etxebizitzari uko egin izanaren jakinarazpena ia bi urtez 

atzeratu  du  Eusko  Jaurlaritzak  (2014ko  ekaina-2016ko  martxoa). 

Jakinarazpen hori iragarki taulan argitaratu da. 

 
Babes ofizialeko etxebizitza-eskaerei eragindako ebazpenak iragarki taulan 

argitaratzeak Arartekoaren jarduketa asko ekarri ditu, eta honako hau egitea: 

Arartekoaren 3/2016 Gomendio Orokorra, otsailaren 25ekoa Babestutako 

etxebizitza eskatzaileen erregistroko bajak norbanakoari jakinarazteko beharra, 

etxebizitza duina edukitzeko eta gizarte bazterketarako arriskua saihesteari 

begirako  prestazio  ekonomikoetarako  eskubide  subjektiboan  duen 

eraginagatik. Gomendio hori Eusko Jaurlaritzako sail eskudunak onartu du. 

 
Horren ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria iraungitzearen arrazoia administrazio ebazpen bat da, eta haren 

ondorioek egindako jakinarazpen prozedurak zalantzan jartzen ditu erabat, 

aurreko gomendio orokorrak agerian jarri zuen moduan; gainera, aurrez aipatu 

den moduan, berandu egin zen. 

 
Arartekoa Lanbiderekin bat dator honako hau esatean: kexagileak ukatu zuen 

esleitutako babes publikoko etxebizitzaren alokairua bizi ziren etxekoa baino 

merkeagoa zela eta uko egite horrek antolamendu juridikoaren gaitzespena 

ekar  dezakeela.  Urtarrilaren  12ko  2/2010 Dekretuaren  5.1.c)  artikuluak 

agintzen duen etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko lege 

aurreikuspena,  babestutako  etxebizitza  eskatzaileen  erregistroan  izena 

emateko betekizunari dagokionez, etxebizitzarako prestazio osagarria 

iraungitzeko arrazoiak arautzen dituen 29. artikuluarekin lotura zuzena izanik, 

indarrean dagoen araudiak berariaz zabaldutako eta aurreikusitako 

jokabidearekiko   erantzun   proportzionatua   da   dagoeneko.  Nolanahi  ere, 

jokabide horrek, aurreko gogoetei erreparatuz, hiru adingabe bere kargu dituen 

familia bati ezin dio diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea ekarri. 

 
Horregatik  guztiagatik,  iradokizun  hau  egiten  dugu,  otsailaren  27ko  3/1985 

Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren 

arabera: 
 

 
 

IRADOKIZUNA 

 
Arartekoak   diru-sarrerak   bermatzeko   errenta  iraungitzea  erabakitzen   duen 

ebazpena berrikusteko iradokitzen du behar besteko arau babesik ez izateagatik 

eta proportzionaltasun, adingabearen interes goren eta segurtasun juridikoko 

printzipioak urratzeagatik, dagozkien lege ondorio guztiekin. 
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