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Arartekoaren 2018R-1249-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter ditzan diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak erreklamatzeari buruzko espedienteak, 
eta iradokitzen zaio komenigarria dela barne ikuskatze-neurri batzuk ezartzea 
zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, batez ere, adingabeak ardurapean 
dituzten familien kasuetan. 

 
 

Aurrekariak 
 

1.- Herritar batek kexa aurkeztu du, hasiera batean, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria berriz jasotzen hasteko eskaera 
ebaztean egondako atzerapena salatzeko.  
 
Erakunde honi jakinarazi dionez, Lanbidek 2016ko martxoaren 19an prestazioa 
etetea erabaki zuen, kexagilea Etxebideko etxebizitza eskatzaileen erregistroan 
izena emanda ez zegoelako eta Administrazioan agertu ez zelako, errekerimendua 
jaso arren.  
 
Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, Lanbidek 2016ko urtarrilaren 22an 
espedientea berrikusteko prozedura abiarazi zuen (2016/REV/006278). Horren 
baitan, kexagileari dokumentazio zehatz bat aurkezteko eskatu zion. 2016ko 
otsailaren 25ean, kexagileak errekeritutako agiriak aurkeztu zituen, Txurdinagako 
Lanbide bulegoan (erregistro-zenbakia: 2016/58115). Dokumentuak jaso izanaren 
agirian honako hau jasota geratu da hitzez hitz: 
 

“Presenta documentación reclamada en proc: 2016/REV/006278. Presenta: 
resguardo inscripción en Etxebide, recibos de alquiler de julio, agosto, 
noviembre y diciembre de 2015. Se señala en el mismo que queda pendiente 
aportación contrato y que traerá próximamente.”  

 
2016ko martxoaren 3an, dokumentazio berria aurkeztu zuen Zuzenean zerbitzuko 
erregistroan. 
 
2016ko apirilaren 25ean, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria berriz jasotzeko eskaera egin zuen. 
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Guraso bakarreko familia da eta adingabeko bat du bere ardurapean. 2016ko 
martxotik ez du prestaziorik jaso. 
 
Era berean, Lanbidek, 2016ko maiatzaren 11n, prestazioak (4.750 euro) 
itzularazteko prozedura hasi zuen, arrazoirik adierazi gabe; etxebizitzarako prestazio 
osagarriari loturiko zenbatekoak direla baino ez zuen aipatu. 
 
2016ko uztailaren 13an, Arartekoak informazio-eskaera bidali zion Lanbideri, ezer 
erabaki aurretik gogoeta batzuk helarazteko. Horiek ez errepikatzearren, jarraian 
aipatuko dira. Halaber, honako kontu hauei buruzko informazioa eskatu zion: 
 

“a) Prestazioa etetea erabaki aurretik prestazioa eteteko kausa desagertu 
izanari buruz duzun iritzia, eta prestazioa 2016ko otsailean eten zenetik 
zergatik ez den berriro ordaintzen hasi. 
 
b) Zure iritzia, Etxebide-etxebizitza babestuen eskatzaileen erregistroan 
inskribatuta egotea diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren 
titularra izateko betekizuna ez izateari buruzkoa. Beste kasu batean legezko 
oinarria. 
 
c) Kexagileari egoki erantzuteko gauzatu dituzun jarduketei edo gauzatzea 
aurreikusi dituzunei buruzko azalpen bat.” 

 
Gainera, Arartekoak, erantzunik jaso ez zuenez, 2016ko irailaren 15ean 
errekerimendu bat bidali zion Lanbideri, erakunde honi erantzun ziezaion eskatzeko. 
 
2.-Lanbidek Zuzendari Orokorraren txosten baten bidez erantzun zion Arartekoari, 
horren sarrera-erregistroko data 2017ko ekainaren 20a delarik, hau da, erakunde 
honek informazio-eskaera bidali eta handik urtebetera.  
 
Txostenean esan zuten diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa iraungi 
zitzaiola, 2015/01/01etik 2017/01/01era (prestazioa indarrean zegoen bitartean) bi 
aldiz eten egin zelako; lehenengoz, azpi-alokatze batzuk epean ez jakinarazteagatik, 
eta bigarrenez, Etxebiden izena emanda ez egoteagatik, betebeharra izan arren. 
 
Halaber, jakinarazi zuten kexagileak berriz eskatu zuela diru-sarrerak bermatzeko 
errenta, prestazioa iraungitzea erabaki zenetik urtebete igarota. 
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3.-Erantzuna aztertuta, Arartekoak kexagilearekin harremanetan jarri zen, bere 
espedientearen egoerari buruzko azalpenak eskatzeko. 
 
4.-Kexagilearengandik informazio berriak jaso ondoren, 2017ko abuztuaren 25ean, 
Arartekoak berriz jo zuen Lanbidera, erakunde honi helarazitako informazioa 
osatzeko. Izan ere, kontuan hartu zuen hasierako informazio-eskaera bidali zenetik 
hainbat izapide burutu zirela, Lanbidek emandako erantzuna eta kexagilearen 
bertsioa desberdinak zirela eta lehenengo informazio-eskaera egin zenetik denbora 
luzea igaro zela. 
 
Informazio-eskaeran bertan, espedientean jasotako hainbat izapide azaldu ziren, 
akatsak, informazio okerra eta nahasketa agerian utzi zituztenak.  
 
Ondorengo gertaerei buruzko informazio osagarria eskatu zitzaion Lanbideri: 
 

“2016ko martxoaren 19an Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta/etxebizitzarako prestazio osagarrirako eskubidea aldi baterako etetea 
erabaki zuen, Administrazioaren aurrean ez agertzeagatik eta harekin ez 
kolaboratzeagatik horri errekeritu zitzaionean eta Etxebiden izena ez 
emateagatik, eta hori dela eta aurkeztu zen kexa hau.” 

 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
(lehenengoa etenda zegoelako) etenda mantentzea erabaki zuen 2016ko ekainaren 
20ko ebazpen baten bidez, honako arrazoi honengatik: 
 

-“Dagokion modalitatean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa 
dituen betebeharrak, eta indarreko arauen arabera aplikatu beharrekoak 
diren guztiak ez betetzea. Prestazioa bi aldiz eten egin zen (2015ko 
maiatzean eta 2016ko martxoan).” 

 
2017Ko martxoaren 30ean (...)k diru-sarrerak bermatzeko errenta berriz jasotzeko 
eskatu zuen Barakaldoko Lanbide bulegoan (erregistro-zenbakia: 2017/104427).  
 
2017ko maiatzaren 2an, Lanbidek dokumentazio zehatza aurkezteko eskatu zion. 
2017ko maiatzaren 23an, egungo etete egoera mantentzea ebatzi zuen, hainbat 
arrazoirengatik: 
 

“-Bere jatorriko herrrialdearen egoera zibileko ziurtagiria 2001eko denez gero 
familia-unitatearen konposizioa zehazteko imposibilidad. 
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 -Titularraren ohiko bizitokiari dagokion edozein aldaketa gertatu eta gehienez 
ere hamabost egun naturaleko epean ez jakinaraztea. 

-Bere bizilekuan/helbidean egotea gelak baino bizikidetzako unitate gehiago 
eta ez du justifikatu erlazioa erroldatutako gainerako pertsonekin mantentzen duela 
edo zer gisa dautzan. 

-Ez igarotzea bat aurreko espedientearen iltzaltzetiko urtea; 01/06/2016a bi 
etenaldiko/zigorreko existentziagatik ebatzi zen RGI/PCV-a erabaki-data horretatiko 
urte batean zehar lortu ahal izateko ezintasuna baino/bai. 

-Eskaera honetaz jarraitzeari uko egitea 
-Etxebizitza Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea eten egiten da Diru-

sarrerak Bermatzeko Errenta eteten denean, haren osagarri baita. 
-Ez izatea ohiko etxebizitza edo bizilekuagatiko gastu frogagarririk. Lanbiden 

ematen diren errentamendu kontratu guztiak Hiri-Finketako Errentamendu-
Kontratuetako Erregistroan inskribatu behar dira gainera dute zuzenki beteta egotea 
era Eranskin egokiek eranskinak/laguntzaileak eramatea. 

-Ez egiaztatzea errentatzaileak azpierrentamendurako baimena eman izana. 
Jabeak berralokatzea baimendu behar du idatziz. Baimen hau agertu ahal izango da 
berezko errentamendu-kontratuan edo halako efektura sinatutako eta Hiri-Finketako 
Errentamendu-Kontatuetako Erregistroan inskribatutako dokumentu batean.” (sic) 
 
2017ko maiatzaren 30ean, diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungitzeko prozedura bat abiarazi zela jakinarazi zitzaion, 
honako arrazoi honengatik:”Hamabi hilabete baino epe luzeagoan gabetze-egoeran 
jarraitzea (ley 18/2008 art. 28. 1d LEGEA [sic]). 2017ko ekainaren 25ean, arrazoi 
hori oinarri hartuta adostu zen iraungitzea. 
 
Hau da, 2017ko maiatzean, prestazioa iraungitzeko prozedura hasi zen, etenaldiak 
hamabi hilabetetik gorako denbora jarraituan iraun zuelako. Arrazoi hori eta 
Lanbidek erakunde honetara bidalitako erantzunean adierazitakoa ez dira berdinak. 
Bertan adierazi zen diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi zitzaiola 
2015/01/01etik 2017/01/01era, hau da, prestazioa indarrean zegoen bitartean, bi 
aldiz eten behar zutelako. 
 
Ekainean, kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren eskaera berria aurkeztu zuen (2017/RGI/010430). Ekainaren 28an, 
Lanbidek dokumentazio zehatza aurkezteko eskatu zion. Errekerimendu horretan 
jakinarazi zitzaion ez zela urtebeteko zehapen-aldia bete, ebazpen datatik (2016ko 
ekainaren 20tik zenbatzen hasita.  
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Zehapen-aldia bete ez zela jakinda, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera 
berria aurkeztu zuen (2017/RGI/12979). 2017ko irailaren 15ean, Lanbidek 
jakinarazpen bat bidali zion, azkenean 2017ko irailaren 28an helarazitakoa. Horren 
bidez, entzunaldi-izapidearen berri eman zitzaion. Hain zuzen ere, honela dio:   
 

“Que ha presentado una nueva solicitud en fecha 28/07/17 cuando no había 
finalizado la tramitación de su solicitud previa (2017/RGI/01430) resuelta en 
fecha 08/09/17 lo cual supone la denegación de la solicitud actual. 
 
No se puede determinar la composición de su Unidad de Convivencia. Se le 
comunicó en trámite de audiencia para tramitación de solicitud previa la 
obligación de tramitar separación o divorcio en el país de origen (aporta 
certificado indicando que sigue casada en Camerún).” 

 
Kexagileak, entzunaldi izapidearen berri jaso ondoren, bigarren eskaera ere ukatu 
ziotela ulertu zuen. Hori dela eta, era okerrean errekurtsoa jarri zuen, 
2017/RGI/012979 espedientean. 
 
Bertan adierazi zuen ekainean eskaera bat aurkeztu zuela (2017/RGI/010430), eta 
entzunaldi izapide batean urtebete igaro ez zela jakinarazi ziotenean, aurrekoa 
ezeztatu zela ulertu zuela, eta hori dela eta, eskari berria aurkeztu zuen. 
 
Bestalde, Espainian banatuta dagoela adierazi zuen eta Bilboko Lehen Auzialdiko 6. 
zenbakiko Epaitegiak (Familia) 2014ko ekainaren 10ean adostutako banaketa epaia 
erantsi zuen, bien artean adostutako banaketa (513/2013) eta hitzarmen 
erregulatzailea. Gainera, aitak mantenu gisa 150 euro ordaintzen zizkiola eta 
ordainketa ziurtagiria aurkeztu zuela aipatu zuen. 
 
Kexagileak Barakaldoko Udaleko Gizarte Zerbitzuen babesa eta laguntza 
ekonomikoak jaso zituen. 
 
Arartekoak, informazio-eskaera berri horretan, kontu zehatz batzuk argitzeko 
eskatu zion Lanbideri, eta horrek 2018ko otsailaren 16an erantzun zuen, zuzendari 
nagusiak igorritako txostenaren bidez . 
 
5.-Lehenik eta behin, txostenak aipatu du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 
zuzendari nagusiaren 2017ko ekainaren 25eko ebazpenaren bidez, (…) andrearen 
eskubidea –diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
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jasotzeko– iraungi egin zela 12 hilabetez etenda egon zelako, hori guztia, 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 8.1.d) artikuluan xedatutakoa aplikatuta.  
 
Lanbidek ondorengoa adierazi digu gure informazio eskaeran aipatutako gai hauei 
buruz: 
 
a) Izapidetu den iraungitze prozeduraren azalpena eta diru-sarrerak bermatzeko 
errenta/etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioen iraungitzea adosteko 
ebazpenaren kopia. 
 
 Egia da horren aurretik azkendu egin behar izan zela kexagilearen 
prestazioetarako eskubidea, baina, akats bat zela medio Zuzendari Nagusiaren 
2016ko ekainaren 20ko ebazpenean hori erabaki ordez eskubidea etenda 
mantentzea ezarri zen. Akatsa izan zela argi geratzen da horren arrazoitzean bi 
etetei erreferentzia egiten zaienean ikus dezakegulako. Edozelan, azkenaldian 
ezarritako hobekuntza informatikoei esker, kexagilearen espedienteak 12 hilabetez 
etenda zegoela antzeman eta azkentzeko ebazpena eman zen; horrelakoetan beti 
ezartzen da urtebetez eskaera berri bat aurkezteko aukerarik ez dutela izango, 
araudiak horixe xedatzen duelako (Legearen 28.3 artikulua eta maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 50.2 artikulua) 
 
b) Diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio osagarria adingabe 
bat bere kargupean duen guraso bakarreko familia bati berriz ez aktibatzeko 
(berrabiarazte edo eskubidea ematearen bidez) arrazoi legala. 
 
 Kasu honetan, prestazioak berriz ordaintzen ez hastearen arrazoiak ez du 
zerikusirik adingabeak bizikidetza-unitatean egotearekin edo ez egotearekin, baizik 
eta arestian aipatu bezala abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.1e) artikuluak 
xedatzen duenarekin, hots, prestazioaren indarraldiaren barruan bi etete egoteak 
prestaziorako eskubidea azkentzea dakarrela. 
 
c) Adingabearen interes gorena kontuan hartzeko beharraren gaineko zuren iritzia, 
Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean jasotakoari jarraiki. 
 
 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kontuan hartzen du beti adingabearen 
interes gorena, baina, aurreko beste erantzun batzuetan adierazi dizudan legez, 
bizikidetza-unitatean adingabeak egoteak ezin du suposatu aplikagarria den araudia 
ez aplikatzea. Izan ere, Lanbidek herri administrazio gisa indarreko ordenamendu 
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juridikoa aplikatzeko betebeharra dauka, baita Diru-sarrerak Bermatzeko Errentan 
ere. 
 
d) Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio osagarria 
prestazioa bitan eskatzeko -2017ko ekainean eta 2017ko uztailan- arrazoiak 
justifikatzearen gainean duzun iritzia. 
 
 Kexagileak bitan egin du DSBE eta EPO eskaera eta bietan ukatu zaio, 
azkentzetik urtebete igaro ez delako. 
 
e) Kexagileak bizikidetza unitatearen osaketa egiaztatu duen ala ez uste duzun, 
espainiar epaitegietan izapidetutako banaketa judiziala adostu zuen epaia 
aurkeztearekin, baita diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio 
osagarria prestazioaren onuradun izateko gainontzeko irizpideak ere. 
 
 Kamerunen eta Espainian haren egoera zibila ez da berdina, jaioterrian 
ezkonduta egongo balitz moduan dagoelako oraindik ere eta horrek haren egoera 
ezin zehaztea ekarri du. Hala ere, egia da Kamerunen banaketa-epaiak ondorioak 
izan ditzan lortzeko izapidea ez da denbora gutxian egiten, hortaz, momentuz 
Espainiako epaia bakarrik izatea onartuko genuke, baina, kexagileak izapidea hasi 
beharko luke; Lanbidek izapidea nola doan frogatu dezan errekeritu ahalko dio. 
 
f) Kamerunen exequaturra izapidetzeko beharraren gaineko zure iritzia, 
senaremazte ohiek estatu horretan bizi ez badira. 
 
 Lanbidek DSBE eta EPOren eskatzaile zein jasotzaileei haren jaioterrian 
euren ondasunen egoera zein euren egoera zein den frogatzeko agiriak errekeritzen 
ditu. Kasu honetan ez da salbuespenik egin eta, horregatik, exequaturra izapidetu 
beharko du. Agiri horiek aurkeztu beharra 147/2010 Dekretuaren 29.artikuluan 
oinarrituta dago. 
 
g) 2016ko martxoaren 19an diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako 
prestazio osagarria prestazioak etetea adosteko arrazoien azalpena, 
Administrazioaren aurrean ez agertzeagatik eta harekin ez kolaboratzeagatik 
errekeritu ondoren, eta Etxebiden izena ez emateagatik. Zehazki, Lanbidek agertu 
edo kolaboratu ez duela uste izateko oinarritzat hartu duen jarduera zehatza, batez 
ere kontuan hartuz diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio 
osagarria prestazioak eten aurretik Etxebiden alta emanda zegoela. 
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 2016ko urtarrilaren 22an Lanbideko Enplegurako Prestakuntza eta Diru-
sarrerak Bermatzeko Zuzendariak hainbat agiri errekeritu zizkion kexagileari. 
Kexagileak ez zituen agiriak aurkeztu horretarako eman zitzaion epean eta modu 
horretan 147/2010 Dekretuaren 12.1.i) artikuluak ezarritako betebeharra, alegia, 
administrazioaren aurrean agertzea eta horrekin lankidetzan aritzearena, ez zuen 
bete. Ondorioz, 2016ko martxoaren 19ko ebazpenak kexagilaren DSBE eta EPO 
prestazioetarako eskubidea etetea ezarri zuen.  Etxebiden izena emanda ez egotea 
ere eteteko arrazoia izan zen, horretarako eskaera otsailaren 2an aurkeztu zuelako, 
urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuaren 5.1.c) artikuluak xedatutakoa ez betez, 
aurretik izena emanda egon behar zuenean. 
 
6.- Hasieran, irailean, kexagileak frantsesez zegoen idazki bat aurkeztu zuen, hain 
zuzen, Kamerungo abokatu baten idazkia, Kamerunen dibortzio prozedura hasteko 
asmoa zuela esaten zuena. Geroago, zinpeko itzultzaile batek itzulita aurkeztu zen 
idazkia. 
 
2017ko azaroaren 7ko ebazpenaren bidez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskaera ukatzea erabaki 
zuen, honako arrazoi hauengatik: 
 

“No haber justificado documentalmente haber iniciado los trámites de 
separación en país de origen (Camerún) donde declara sigue casada. 
Haber presentado esta nueva solicitud, antes de que hubiera finalizado la 
tramitación de la solicitud previa, lo cual supone denegación. 
Ha presentado recurso contra denegación de solicitud, estando en plazo de 
presentación de alegaciones a trámite de audiencia. Se ha valorado lo aportado 
en escrito, pero sólo podrá presentar Recursos ante resolución denegatoria, 
por lo tanto, al recibir esta resolución, si no estuviera de acuerdo con la misma 
podrá presentar Recurso.” 

 
 

Gogoetak 
 
1.- Espedientea aztertzean egiaztatu da oinarrizko izapideetan nahasketa sorrarazi 
duten akatsak egon direla eta kexagileak ez duela jaso informazio egokirik, egin 
beharreko izapideak argitzen dituenik. 
 
2016ko martxoaren 19an, Lanbidek prestazioa bigarren aldiz etetea erabaki zuen, 
baina iraungitzeko prozedura 2017ko ekainera arte ez zen hasi. Aldi horretan, 
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2016ko ekainaren 20an eta 2017ko maiatzaren 23an, etete egoera mantentzea 
ebatzi zuen. Horrek atzeratu egin zuen bizitzeko ezinbestekoa den prestazio 
ekonomikoa eskuratzea, legezko ziorik eta arrazoizko motiborik gabe.  
 
Azken ebazpen horretan, prestazioaren etenaldia mantentzen duenean, honako 
arrazoi hauek aipatu dira: “No haber transcurrido un año desde la extinción del 
expediente anterior, se resolvió el 01/06/2016 por la existencia de dos 
suspensiones lo que la imposibilidad de poder acceder a la RGI/PCV durante un año 
desde esa fecha de resolución”. 
 
Jakinarazpen hura jasotzean, 2017ko ekainean, urtebetea igarota, kexagileak berriz 
eskatu zituen diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria 
prestazio ekonomikoak. Ekainaren 28an, Lanbidek dokumentazio zehatza 
aurkezteko eskatu zion (2017/RGI/010430 errekerimendua), eta berriz jakinarazi 
zion 2016ko ekainaren 20ko ebazpenetik ez zela urtebeteko zehapen-aldia bete. 
Hori dela eta, uztailean eskaera berria aurkeztu zuen kexagileak. 
 
Lanbidek erakunde honi bidalitako lehenengo erantzunean aipatu zuen bi etenaldi 
egon zirenez, prestazioa iraungitzea erabaki zuela. Hala ere, iraungitzeko erabakia 
2017ko ekainean hartu zen, hortaz, kexagileari helarazitako informazioa ez zen 
zuzena, 2016ko ekainean erabakitakoa etenaldia mantentzea zelako.  
 
Prestazioa iraungita ez zegoenez, kexagileak, 2016ko martxotik aurrera, bi aldiz 
aurkeztu zuen prestazioa berriz jasotzeko eskaera. 2016ko ekainetik iraungita 
zegoela eta urtebeteko epea igaro ez zela esan ziotenean, beste eskaera bat 
aurkeztu zuen, bitan, eta hori ukatu egin zioten, besteak beste, jatorriko 
herrialdean banantze prozedura hasi izanaren agiria aurkeztu ez zuelako eta izapide 
desegokiak egin zituelako (diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera bi aldiz 
aurkeztea edo alegazio-idazkiaren ordez errekurtso-idazkia aurkeztea). 
 
Lanbidek ez zituen une berean hartu diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
eskubidea iraungitzeko erabakia eta prestazioa jasotzeko eskubidea eteteko 
erabakia, baizik eta urtebete geroago erabaki zuen iraungitzea, honako arrazoi hau 
oinarri hartuta: etenaldiak ondoz ondoko hamabi hilabete baino gehiago irautea 
(abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.1.d) artikulua, azaroaren 24ko 4/2011 
Legeak emandako idazketan). 
 
2.-Prestazioa 2016ko martxoan eteteko erabakiaren arrazoia ere zalantzan jarri du 
erakunde honek. 
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Izan ere, Lanbidek 2016ko martxoaren 19an prestazioa etetea erabaki zuen, 
kexagilea Etxebideko etxebizitza eskatzaileen erregistroan izena emanda ez 
zegoelako eta, errekerimendua jaso arren, Administrazioan agertzeko betebeharra 
bete ez zuela ulertu zelako. Hala ere, kexagileak 2016ko otsailaren 25ean 
egiaztagiri bat aurkeztu zuen, Etxebideko etxebizitza eskatzaileen erregistroan 
izena emanda zegoela eta Administrazioan agertu zela adierazten zuena. 2016ko 
martxoaren 3an, gainerako dokumentazioa aurkeztu zuen. Arartekoaren iritziz, ez 
zegoen legezko arrazoirik diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea eteteko, 
ezta, hortaz, azkentzeko ere. 
 
3.- Kexagileak hainbat eskaera aurkeztu zituen, hain zuzen ere, 2016ko apirilean, 
2017ko martxoan, 2017ko ekainean eta 2017ko uztailean, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria (berriz) jasotzea lortzeko. 
Bidezkoa da ondorioztatzea Lanbiden izapideak nahastu izana, kexagileak jasotako 
informazioa okerra izatea, baita pertsona horrek administrazio-espedienteak 
izapidetzeko prozedura ulertzeko dituen zailtasunak ere, arrazoi bihurtu direla diru-
sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidea onartu gabe egoteko, denbora luzea –bi urte– igaro arren. 
 
Arartekoak barne ikuskatze-neurriak eskatu nahi ditu, seme-alabak ardurapean 
dituzten eta egoera ekonomiko zailean dauden familiei eskubidea onartzeko orduan 
justifikaziorik gabeko atzerapenak saihesteko. Halaber, Gizarte Zerbitzuekin 
lankidetzan aritzeko beharra azpimarratzen du. 
 
Jarraian, emakume horrek, alaba adingabe bat ardurapean duenak, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren onuraduna izateko bete behar dituen betekizunetan eragina 
duten kontuak aztertuko dira. 
 
Esan bezala, aipatutako eskaeretan hainbat dokumentu aurkeztu ditu. Bidali 
zaizkion dokumentazio-errekerimenduen artean, besteak beste, bizikidetza-
unitatearen osaera egiaztatu ez duela egotzi zaio. Dirudienez, bere jaioterriko 
egoera zibilaren agiriak, ezkonduta jarraitzen duela egiaztatzen duenak, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren onuraduna izateko irizpideak betetzen direla 
zalantzan jartzea ekarri du. Legeztatu gabe egon arren, dokumentua balioduntzat jo 
da. Prestazioei buruzko beste espediente batzuetan, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 
7ko 1/2000 Legearen 323.2. artikuluan xedatutakoa zorrotz betetzea eskatzen da, 
dokumentuen legezkotasunari dagokionez.  
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Dena den, egiaztagiri hori 2014ko ekainaren 10eko banaketa epaiarekin lotu behar 
da, Bilboko Lehen Auzialdiko 6. zenbakiko Epaitegiak 2014ko ekainaren 10ean 
ebatzitakoa (bien artean adostutako banaketa 513/2013). Nazioarteko Zuzenbide 
Pribatuaren lege aurreikuspenei jarraiki (uztailaren 30eko 29/2015 Legea, eremu 
zibileko nazioarteko kooperazio juridikoari buruzkoa), atzerritarrei dagozkien epaien 
eraginkortasuna erregulatzen dituztenak, adierazi behar da epai horrek Espainian 
ondorio juridikoak dituela. Kamerunen exequatur prozedura ez eskatzeak edo 
estatu horretan banaketa edo dibortzio prozedura ez izapidetzeak ez du esan nahi 
Espainiako epaimahai batek emandako epai judizialak eraginkortasunik ez duenik. 
Espainiako auzitegiek badute eskumena senar-emazteen banantzea dekretatzeko, 
batez ere, kontuan hartzen bada bi aldeek jurisdikzio horretara jo dutela eta 
banantzeko unean ez zirela, ezta orain ere ez direla Kamerunen bizi. Epai judizial 
horrek Euskal Administrazio Publikoan du eragina, beraz, ondorioak ditu Lanbiden 
bizikidetza-unitatearen osaera egiaztatzeko. Exequatur prozedura Kamerunen 
eskatzeko errekerimendua, ekar dezakeen kostua dela eta, neurriz kanpokoa da 
Arartekoaren iritziz, ezkontide biak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi direla eta 
banandu izana epai judizialaren bidez era frogagarrian egiaztatu dutela kontuan 
hartuta. Lanbidek banantze egoera egia ez dela pentsarazten duen zantzurik izanez 
gero, beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eska ditzake (urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 79. artikulua), beste espediente batzuetan egiten duen bezala.  
 
Are gehiago, kexagileak Kamerungo abokatu baten idazkia aurkeztu zuen. Idazki 
horretatik izapideak hasi direla ondoriozta daiteke. Dirudienez, Lanbidek ez du 
informazio hori kontuan hartu, erakunde honi bidalitako erantzunean izapideak 
hastea nahikoa izango zela adierazi arren. 
 
4.- Espedientean jasotako dokumentuak eta Arartekoak bidalitako lankidetza-
eskaerari Lanbidek igorritako erantzuna aztertuta, erakunde honek honako arau-
hauste hauek azpimarratu nahi ditu: 
 
Lehenik eta behin, ez zegoen arrazoirik diru-sarrerak bermatzeko 
errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria etetea erabakitzeko. Kexagilea 
Etxebideko etxebizitza eskatzaileen erregistroan izena emanda zegoen eta erakunde 
autonomoan agertu zen, horretarako errekerimendua egin ziotenean. Ondorioz, 
jasotako prestazioak itzularazteko arrazoirik ere ez dago. 
 
Bigarrenik, Lanbidek dioen bezala, kexagilearen prestazioa bi aldiz eten egin zela 
ikusi bazuen, 2016ko martxoan eskubidea iraungitzea erabaki behar izan zuen, 
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izapidea urte bat eta hiru hilabete geroago hasi beharrean, beste arrazoi bat oinarri 
hartuta: etenaldiak ondoz ondoko hamabi hilabete baino gehiago irautea. 
 
Hirugarrenik, 2017ko azaroan ez zegoen arrazoirik diru-sarrerak bermatzeko 
errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko, kexagileak Kamerunen 
dibortzio-prozedura abian jarri izana egiaztatzeko agiria aurkeztu zuelako. Bestalde, 
exequatur prozedura jatorriko herrialdean aurkezteko eskaera neurriz kanpokoa zen, 
kexagilea eta bere bikotekidea Espainian banandu zirela kontuan hartzen bada. 
 
5.- Espediente honetan, Arartekoak gogorarazi behar dituen oinarrizko printzipio 
batzuk urratu dira Administrazio Publikoaren jardueran.  
 
Lehenik eta behin, gure ordenamendu juridikoan agertzen den adingabearen interes 
gorena aipatu behar da (Nazio Batuen 1989ko Konbentzioa, Haurren Eskubideei 
buruzkoa; uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa; urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 
Organikoa). Erakunde honek aztertu egin zuen printzipio horrek diru-sarrerak 
bermatzeko errentan eta etxebizitzarako prestazio osagarrian duen eragina, 
apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean. Politika publikoetan adingabearen 
interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 
sisteman. 
 
Era berean, gogorarazi behar da Administrazio Publikoek objektibotasunez egin 
behar dutela lan interes orokorraren alde, eta ezarritako helburuak eraginkortasunez 
bete behar dituztela, jardunean honako printzipio hauek errespetatuz: fede ona eta 
konfiantza legitimoa, herritarrei zerbitzu eraginkorra eskaintzea, sinpletasuna, 
argitasuna eta herritarrekiko hurbiltasuna, besteak beste (Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikulua). 
 
Gainera, 4.1. artikulua (Administrazio Publikoen esku-hartzeko printzipioak, 
jarduerak egiteko) betez:  
 

“Administrazio publikoek, haien eskumenen barruan dihardutela, eskubide 
indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen 
badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 
eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 
beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 
justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak 
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baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta emaitzak ebaluatu beharko dituzte 
aldizka”. 

 
Espedientea izapidetzean egindako akatsak lehenbailehen zuzendu behar dira, 
eragindakoak baino kalte handiagoak saihesteko. 
 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak, 
azaroaren 24ko 4/2011 Legearen bidez aldatuak, ez du babesten Lanbidek 
espediente horretan burutu duen jarduera. Izan ere, horren ondorioz, guraso 
bakarreko familia bat, alaba adingabea ardurapean duena, orain dela bi urte 
bizitzeko baliabide ekonomikorik gabe geratu zen legezko arrazoirik gabe. Familia 
horri laguntzeko ardura Udal Gizarte Zerbitzuen esku utzi da eta ez da lankidetzan 
aritu zerbitzu horiekin. 
 
Azkenik, Lanbidek urtebete behar izan zuen erakunde honen lankidetza-eskaerari 
erantzuteko, hau da, urratu egin zituen erakunde hau sortu eta arautzen duen 
otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 23. eta 26. artikuluetako xedapenak, oztopatu 
baitzuen Arartekoaren eginkizunak betetzea. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako hau 
aurkeztu dio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari:  
 
 

GOMENDIOA 
 
Berriz azter ditzan, alde batetik, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea eteteari buruzko ebazpena, 
eta bestetik, prestazioak itzultzeko eskaera, etete horren ondorioz bideratutakoa. 
 
Gainera, lehenbailehen has dadin prestazioak ordaintzen, alaba bat ardurapean 
duen emakume hori bazterketa egoeran dagoelako. 
 
Azkenik, iradokitzen zaio sailari barne ikuskatze-neurriak ezar ditzan, ebazpen 
horretan agerian utzitakoa bezalako zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, 
batez ere, adingabeak ardurapean dituzten familiak badira. 
  


