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Arartekoaren 2017S-1196-16 Ebazpena, 2017ko urriaren 25ekoa. Horren bitartez, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari honako hau gomendatu genion: udal 

gizarte-zerbitzuen txostena, pertsona bat urtebetez bizikidetza unitate 

independentea osatu izana egiaztatzetik salbuesteko eskatu zuena familia-

indarkeriaren biktima zela-eta, kontuan har zezan, eta herritar horri diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena 

berrazter zezan.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…)-k kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu zizkiotelako. 

 

Haren esanetan, Lanbidek bi prestazioak ukatu zizkion 2016ko maiatzaren 

21eko ebazpenaren bidez, eskaera aurkeztu baino urtebete lehenagotik 

gutxienez bizikidetza-unitate independente bat ez osatzeagatik eta araudian 

baldintza horri dagokionez jasotako salbuespen egoera ezeini ez lotzeagatik. 

 

Gay, lesbiana eta transexualen arretarako elkarte baten psikologia 

zerbitzuaren txostena erantsi du. Horren arabera, interesduna zaurgarritasun 

psikologikoko egoeran dago; izan ere, lesbiana da eta bere familiaren 

egoitzan, bai eta bizi den auzoan ere, horrelako gaiak tabu dira. 

 

Horrez gain, (…)ko udal gizarte zerbitzuek egindako gizarte txostenaren kopia 

erantsi du. Han jaso da indarkeria egoera bat pairatzen ari dela eta 

familiarekin arazoak dituela, eta, zaurgarritasun egoera horren ondorioz, 

tratamendu psikologiko eta psikiatrikoa jasotzen ari dela. Hortaz, gurasoen 

etxetik eta auzotik lehenbailehen atera dadin gomendatzen da (gaur egun han 

bizi da). 

 

Arartekoak kexa izapidetzeko onartu du, eta adierazitako egitateei buruzko 

informazioa eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Sailari. Gainera, aurretiko gogoeta batzuk helarazi dizkiogu. Errepikakorrak ez 

izatearren, gero aipatuko ditugu. Hain zuzen ere, honako kontu hauei buruzko 

informazioa igortzeko eskatu diogu: 

 

a) Zergatik uste duzu ezin dela dirusarrerak bermatzeko errenta arautzen 

duen 147/2010 Dekretuaren 9.1.e) artikuluan jasotako salbuespena 

aplikatu. 

b) Salbuespena dagokion ebazpen judizialaren kopiaren bidez edo salaketa 

jartzen duenak genero indarkeriaren biktima dela adierazten duten 

zantzuak daudela dion Fiskaltzaren txostenaren kopiaren bidez egiazta 

daitekeen bakarrik, babes agindua ematen den bitartean. 

c) Etxeko indarkeria egiaztatzeko beste modu bat egoteko aukera aurreikusi 

den, adibidez, zerbitzu publiko baten gizarte txosten baten bidez. 
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d) (…)ko udal gizarte zerbitzuen txostenaren edukiaren inguruan duzun 

iritzia.  

e) Noiz ebatziko den aurkeztutako errekurtsoa eta, hala badagokio, horren 

edukia. 

f) Kexagileari egoki erantzuteko burutu dituzun edo burutzea aurreikusi 

duzun jardueren gaineko azalpena. 

 

2. Lanbidek zuzendari nagusiaren txostena bidali zigun erakunde honi erantzute 

aldera. Han, funtsean, familia-indarkeria nola egiazta daitekeen aipatzen du: 

 

“Legean ez ezik, Dekretuan ere ezartzen denez, DSBEren titularra izateko, 

bizikidetza-unitate bat osatu behar da eskabidea aurkeztu baino urtebete 

lehenago, gutxienez. lnteresduna etxeko indarkeriaren biktima izan denean, 

salbuespena onartzen zaio, baina egoera hori ez du behar bezala egiaztatu 

titularrak. 

 

Etxeko indarkeriaren biktima dela egiaztatzeko, titularrak hauetako bat 

aurkeztu behar du: titularra etxeko indarkeriaren biktima izateko zantzuak 

daudela dioen Fiskaltzaren txostena, babesteko agindu bat ematen den arte; 

edo titularrari biktima-izaera adierazten dion epai judiziala; edo erakunde 

judizial batek emandako urruntze-agindua; edo kautela-neurriak onartzen 

dituen auto judizial bat. 

 

Beraz, aurrekoa kontuan hartu behar da, ez baitago biktima-egoera 

egiaztatzeko beste modurik. 

 

Gizarte Zerbitzuek egindako txostenari dagokionez, titularraren egoera 

zehazten du, baina ez du inola ere egiaztatzen 147/2010 Dekretuaren 9.1 

artikuluan xedatzen den salbuespena.” 
 

3. Familiaren egoitzatik alde egin zuenetik urtebete igaro ondoren, kexagileak 

beste eskaera bat aurkeztu zuen. 2017ko abuztuan, Lanbidek diru-sarrerak 

bermatzeko errenta onartu zion, eta onarpenak eskaera aurkeztu zuenetik 

aurrera izan zituen ondorioak.  

 

 

Gogoetak 

 

1. Lanbidek erakunde honi bidalitako txostenean adierazi bezala, Diru-Sarrerak 

Bermatzeko Errenta arautzen duen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 

9.1. artikuluan prestazio horren titular izateko baldintzak jasotzen dira, 

besteak beste, bizikidetza-unitate independente bat osatzea eskaera aurkeztu 

baino urtebete lehenagotik gutxienez. 

 

147/2010 Dekretuaren 9.1. e) artikuluak salbuespen bat ezartzen du: etxeko 

tratu txarren biktima izateagatik ohiko bizilekua utzi behar izan duten 

pertsonei ez eskatzea urtebetez bizikidetza unitate independentea osatu izana 
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egiazta dezaten, betiere unitate berria aurreko bizikidetza-unitateko pertsonek 

bakarrik osatzen badute. Bizikidetza unitate berezia 5.2. b) artikuluan 

araututa dago: ”Etxeko tratu txarren biktima izanik, beren seme-alabekin 

batera, horiek baleude, ohiko bizilekua abandonatu duten pertsonak (…)” 

 

Ondoren, baldintza hori egiaztatzeko modua ezartzen du. 5.2. b) artikuluan 

jasotako egoeran zer dokumentazio aurkeztu behar den arautzen du 

147/2010 Dekretuaren 29.1. c) artikuluak. Hau dio, alegia: etxeko tratu 

txarren biktimen kasuan, bizikidetza bereziko unitatea osatzen dutela 

egiaztatzeko, dagokion ebazpen judizialaren kopia edo, bestela, salaketa 

jartzen duenak genero indarkeriaren biktima dela adierazten duten zantzuak 

daudela dioen Fiskaltzaren txostenaren kopia aurkeztu beharra dagoela, babes 

agindua ematen den bitartean. 

 

2. Arartekoak, Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto 

kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 2017 izeneko dokumentuaren 

5.1.9. atalean, bizikidetza unitate berezia egiaztatzeko izaten diren 

zailtasunak aztertu ditu. 

 

Artikulu horretan, Gizarteratzeari eta Diru Sarrerak Bermatzeari buruzko 

abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritakoa nabarmendu da. Lege horrek 

ezartzen du familia-indarkeriaren biktimak babestu beharra dagoela (9.2.  eta 

16. artikuluak). Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5.2. b) artikuluan 

familia-indarkeriaren biktima izandako pertsonak aipatzen dira. Hala ere, 

29.1. c) artikuluak aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko modua 

arautzen du, eta, horri lotuta, genero indarkeriaren biktimek aurkeztu behar 

duten dokumentazioa besterik ez du zehazten. Dokumentu hauek aurkeztu 

behar dituzte: indarrean dagoen urruntze-agindua, epai irmoa edo Fiskaltzaren 

txostena. Aitzitik, ez da berariaz aipatzen zer dokumentazio aurkeztu behar 

duten familia-indarkeriaren biktimek. 

 

2017ko diagnostiko-txostenean ezarritakoari jarraiki, jaso diren kexetako 

batzuetan adierazi da pertsona horiek ezin zutela eskatutako dokumentazioa 

aurkeztu, baina gizarte zerbitzuen arreta jasotzen ari zirela egiazta zezaketela, 

eta, zenbaitetan, genero-indarkeriaren biktimentzako ostatu-baliabideetan 

jasotzen zutela arreta hori eta arazo horretarako bideratutako baliabideak 

baliatzen zituztela. Horrez gain, adierazi da, Arartekoaren ustez, familia- zein 

genero-indarkeria jasa izana beste dokumentu batzuen bidez egiaztatzea 

ahalbidetzen du araudi horrek; gizarte zerbitzuen txosten baten bidez, 

adibidez.  

 

Interpretazio horrek bat egiten du beste zerbitzu publiko batzuk gauzatzen ari 

diren jarduerarekin; izan ere, horietan, ez da beharrezkoa izaten indarrean 

dagoen urruntze-agindua, epai irmoa edo Fiskaltzaren txostena aurkeztea 

genero-indarkeria pairatu izana egiaztatzeko. Gauzak horrela, Etxebizitza eta 

Gizarte Gaietako Sailaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren, genero-



 
 

 4  

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

E-maila: arartekoa@ararteko.net www.ararteko.net 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza 

positiboko neurriei buruzkoaren, 3.2. artikulua aplikatuz, “Halaber, genero-

indarkeriaren biktima izatea egiazta daiteke oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo 

zerbitzu espezializatuen txostena aurkeztuz gero, generoindarkeriaren 

gertakariak izan direla ziurtatuz. Interesdunak Agindu honetan aurreikusitako 

ekintza positiboko neurriak aplikatzeko eskaera egin aurreko segidako bi 

urtetan egina izan behar du txostenak, eta txostena egin duen erakundeak 

idatzitako banakako arreta-plana hartu behar du barnean, emakume horiei 

zuzendutako laguntzak zehaztuz.” 

 

2017ko diagnostiko-txostenean ondorio hau atera da: 

 

“Arartekoaren iritziz, Lanbidek kontuan hartu beharko luke zerbitzu publiko 

batek familia- edo genero-indarkeriaren biktimaren izaera baloratzea eta 

zerbitzu espezializatuek arreta ematea, justifika daitezkeen arrazoiengatik 

indarreko urruntze-agindurik, Fiskaltzaren txostenik edo epai irmorik ez 

dagoen kasuetan, genero-indarkeriaren biktimaren egoera gizarte-txosten 

batekin objektibatua izan delako.” 

 

3. Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera 

hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordean 

erakundeen arteko talde teknikoaren proposamena aipatu da, arlo horri lotuta 

interesgarria baita. Talde horrek araudia alda dadin proposatu du, 

etorkizunean gizarte txosten baten bitartez egiaztatu ahal izateko genero 

indarkeria jasan izan . 

 

Proposamen hori positiboki baloratu da; hala ere, Arartekoak uste du oraingo 

lege-esparruak prestazioa jasotzea ahalbidetzen duela eta ez dagoela araudi 

hori aldatu arte itxaron beharrik. 

 

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 29. artikuluak hauxe eskatzen du 

1. c) atalean: urruntze-agindua edo Fiskaltzaren txostena aurkez dadin. Hala 

ere, artikulu berean, I) atalean, eskatzaileak espedientera gehitu nahi dituen 

dokumentuak aurkezteko aukera aurreikusi da. Era berean, m) atalak ezartzen 

du balitekeela beste dokumentu batzuk aurkeztu behar izatea, hain zuzen ere, 

administrazioak, baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera, eskatzen 

dituenak. 

 

Zentzu horretan, Lanbidek interesduna familia- edo genero-indarkeriaren 

biktima ote den balora dezake, aurkeztutako gizarte-zerbitzuen txostenak 

aztertu ondoren. Horrez gain, arreta ematen dioten herri-administrazioei 

txosten espezifiko bat igortzeko eska diezaieke eta, hori aztertu ondoren, 

interesduna familia- edo genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatu dela 

ondorioztatu. 

 

Genero-indarkeriaz besteko arazoekin lotutako kexak izapidetzean egiaztatu 

da Lanbideren bulegoetan maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 
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29.1. artikuluan berariaz aipatutakoekin bat ez datozen beste dokumentu 

batzuk eskatu izan direla, Lanbidek dituen egiaztatzeko ahalmenak gauzatuz 

eta erakunde horrek, baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera, egokiak 

iruditzen zaizkien agiriak aurkezteko eska dezaketela baliatuz. 

 

Erakunde honen ustez, lege horren interpretazio sistematikoa egitean, 

29.1. artikuluaren c) atala I) eta m) atalekin lotzean, ondoriozta daiteke 

pertsona horrek babes-agindua izateak genero-indarkeriaren biktima dela 

egiaztatzen duela; hala ere, interesdunak aurkeztutako beste dokumentu 

batzuekin edo Lanbidek beste herri-administrazio batzuei eskatutako 

txostenen bidez egiazta daiteke hori. Aukera hori maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 29. artikuluan jasota dago, eta abenduaren 23ko 

18/2008 Legearekin bat dator. 

 

4. Kexagileak (…)ko oinarrizko gizarte zerbitzuko gizarte langileak prestatutako 

gizarte txostena erantsi zuen. Agiri horrek urtebetez bizikidetza unitate 

independentea osatu izana egiaztatzetik salbuets zezaten eskatzea zuen 

helburu. Idatzi horretan adierazitakoaren arabera, gizarte zerbitzuek 2015eko 

azaroaren 17an artatu zuten kexagilea, eta bizitoki bat eta gurasoen etxetik 

alde egiteko laguntza emateko eskatu zuen, arrazoi hau zela-eta: “por estar 

sufriendo maltrato psicológico causado por el rechazo hacia su orientación 

sexual”. Kasu horren jarraipena egin ondoren, hau ondorioztatu zen: “se 

valora como objetivo primordial la salida inmediata del domicilio familiar para 

cesar la violencia psicológica sufrida, y se le concede una Ayuda Especial 

Municipal de un único pago de 1600€”. Horri esker, familiaren egoitza utzi 

ahal izan zuen. Gizarte zerbitzuek, hasieran laguntzeaz gain, txosten bat egin 

zuten eta arrazoi hau zela-eta urtebetez bizikidetza unitate independentea 

osatu izana egiaztatzetik salbuets zezaten eskatu zuten: “por vivir una 

situación de maltrato doméstico reiterado y repetitivo a lo largo del tiempo”. 

 

Kexagileak ez zuen beste diru-sarrerarik, eta, hortaz, diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eskatu zituen. Ukatu egin 

zizkioten, eskaera aurkeztu baino urtebete lehenagotik gutxienez bizikidetza-

unitate independente bat ez osatzeagatik eta araudian baldintza horri 

dagokionez jasotako salbuespen egoera ezeini ez lotzeagatik. Ukapen horrek 

zailtasun handiak eta bere oinarrizko premiak asetzeko arazoak eragin dizkio. 

Bizikidetza unitate independente gisa urtebete egin ondoren, Lanbidek diru-

sarrerak bermatzeko errenta onartu dio. 

 

5. Horrenbestez, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak genero indarkeria 

pairatu izana egiaztatzeko zer dokumentu aurkeztu behar diren ezartzen du, 

baina ez du aurreikuspen zehatzik egiten familia-indarkeriaren biktimei lotuta. 

29. artikuluan aurreikusitako egiaztagiriak aurkeztea ezin da “numerus 

clausus” delakotzat hartu; beste egiaztagiri batzuk ere aurkez daitezke. 

Arartekoaren ustez, interesdunak diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria lehendabiziko aldiz eskatzean onartu 

beharko zizkiokeen Lanbidek prestazio horiek, udal gizarte zerbitzuen 
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txostenaren bidez egiaztatu baitzuen pertsona hau etxeko tratu txarrak 

jasaten ari zela, eta, beraz, justifikatuta zegoela urtebetez bizikidetza unitate 

independentea osatu izana egiaztatzetik salbuestea.  

 

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

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Aintzat har dadila udal gizarte zerbitzuen txostena, pertsona bat urtebetez 

bizikidetza unitate independentea osatu izana egiaztatzetik salbuesteko eskatu 

zuena familia-indarkeriaren biktima zela-eta, eta, horri lotuta, berrazter dadila 

herritar horri diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria ukatu zizkion ebazpena.  


