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Arartekoaren 2018S-2727-17 EBAZPENA, 2018ko martxoaren 6koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako  Sailari iradoki diogu berriz azter dezala pertsona 
bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
ukatzeko ebazpena.

Aurrekariak

1. Arartekoak herritar batek aurkeztutako kexa bat izapidetzea onartu zuen. 
Horren bidez, interesdunak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, ez 
zetorrelako bat Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria ukatu izanarekin.

Kexagileak azaldu zuen bi prestazio horiek aitor ziezazkioten eskatu zuela 
2017ko maiatzean. Urriaren 16an Lanbidek eskaera horri erantzun zion, eta 
aipatutako prestazioak ukatu zizkion, erakunde horren ustez, interesdunak ez 
zuelako erroldari lotutako baldintza betetzen.

Horri dagokionez, honakoa azpimarratu behar da: erakunde honetan irekitako 
kexa-espedientean jasotako dokumentuetatik ondorioztatu egin da kexagilea 
2016ko apirilaren 12tik, etenik gabe, erroldatuta egon dela Bilboko Udalaren 
erroldan.

Era berean, espedienteak Euskal Autonomia Erkidegoan (aurrerantzean, EAE) 
pertsona horren erroldatzearen ibilbidea erakusten du. 

Izan ere, 2013ko abenduaren 19tik 2015eko ekainaren 3ra Iurretan egon zen 
erroldatuta; eta 2015eko ekainaren 3tik 2016ko urtarrilaren 20ra, Bilbon. 

Hala ere, 2015eko maiatzaren 15ean, kexagilea Donostiako espetxean sartu 
zen eta bertan egon zen 2016ko martxoaren 29ra arte. Horrek Bilboko erroldan 
baja ematea ekarri zuen, han bidegabe izena emanda zegoelako. Azkenik, 
2016ko ekainaren 28tik 2016ko irailaren 21era bitartean Basauriko espetxean 
egon zen.

Prestazioak ukatu zizkion ebazpenaren aurka, 2017ko azaroaren 13an 
kexagileak zegokion berrazterte-errekurtsoa aurkeztu zuen.

2. Azaldutako kexari izapidetze egokia eman ahal izateko eta gai horri buruz 
xehetasunak argitu aldera, Arartekoak informazio eskaera bat egin zion 
Lanbideari.

3. Horren aldetik, zuzendari nagusiak bidalitako idazkiaren bidez, Lanbidek honakoa 
adierazi zion Arartekoari: “Erabiltzaile honek, ordea, ez du betetzen erroldatuta 
egotean lotutako baldintza martxoaren 29tik apirilaren 12ra arte ez zelako egon 
erroldatuta. Horregatik ukatu zaio prestazioa”.
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Gogoetak

1. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legearen (aurrerantzean, 18/2008 Legea) 16. artikuluaren lehenengo puntuan 
xedatutakoarekin bat, diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradun izateko, 
besteak beste, honako baldintza hau bete behar da:

• “b) Eskabidea aurkezteko unean, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
udalerritan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea, eta eskabidea egin 
baino urtebete lehenagotik, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
udalerritan erroldatuta egon izana eta benetan bertan bizi izana.

Aurretiazko gutxieneko epea betetzen bada, baina hiru urteanerroldatuta 
egotera iristen ez bada, gutxienez bost urteko jarduera laboral ordaindua 
egiaztatu beharko da, bizitza laboralaren agiri bidez, salbu eta pentsio publiko 
bat jasotzen duten edo etxean tratu txarren biktima izan diren pertsonen 
kasuan“.

2. Aurreko lerroetan adierazi den bezala, kexa hau jarri zuen pertsona 2016ko 
apirilaren 12tik, etenik gabe, erroldatuta egon da Bilbon. Hortaz, 2017ko 
maiatzean prestazioak aitor ziezazkioten eskatu zuenez, argi dago eskaera egin 
zuen unean EAEn erroldatuta zegoela eta benetako bizilekua ere bertan zuela; 
eta eskaera egin baino urtebete lehenagotik EAEn erroldatuta egon eta hemen 
bizi zela.

3. Beraz, interesdunari EAEn hiru urtez erroldatuta egoteko baldintza bete ez 
izana egotz dakioke arrazoi hau oinarri hartuta: 2016ko martxoaren 29an 
espetxetik atera eta 2016ko apirilaren 12ra arte ez zuelako erroldan izena 
eman, hau da, 13 egunez ez zelako erroldatuta egon EAEko ezein udalerritan.

Hala ere, gogorarazi behar dugu Lanbidek, erroldako hutsuneak direla-eta, 
irizpide hauei, besteak beste, eutsi izan diela:

1. Pertsona bati bidegabe izena emanda egoteagatik baja eman ondoren, 
gehienez ere, hilabeteko hutsunea egon daiteke erroldan. Gainera, horri 
lotuta adierazi du hilabeteko hutsune hori onartu ahal izateko, interesdunak 
benetan EAEn bizi izan dela frogatu behar duela.

2. Espetxealdiarekin bat datorren erroldako hutsunea baliozko erroldatze-
alditzat joko dela, baldin eta espetxeratu aurretik izandako azken erroldatze 
balioduna EAEn izan bazuen. 

Aztergai dugun kasuan, interesduna Donostiako espetxean sartzeak eragin 
zuen bidegabe izena emanda egoteagatik 2016ko urtarrilaren 20an erroldan 
baja ematea. Horrez gain, baja eman eta espetxealdia igaro ondoren erroldan 
hamahiru eguneko hutsunea izan zuela soilik. Horrenbestez, Lanbideren 
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beraren irizpideei jarraiki, interesdunak erroldatze-aldian EAEn bizi izan dela 
egiaztatu behar du soilik. Dirudienez, Lanbidek ez du azken kontu hori 
eztabaidatu, eta, gertaerei buruzko azalpena irakurri ondoren, zaila da hori 
zalantzan jartzea.

4. Hori horrela izanik ere, argi dago preso ohiak, espetxetik ateratzean –kasu 
gehienetan– kalteberatasun larriko egoerei eta gizarte bazterketako arriskuari 
aurre egin behar izaten dietela, espetxealdiak muturreko pobretzea eta gizarte 
ingurunearekiko haustura dakartzalako. Hori guztia dela tarteko, interesduna 
espetxetik irten zenetik beste etxebizitza batean erroldatu zen arte 13 egun 
igaro ziren; ez dirudi epe luzeegia denik, denbora tarte horretan bizileku bat 
aurkitu eta han erroldatu behar izan zuelako, eta, lehen batean, ez dirudi 
prestazioa ukatu izana justifikatzeko arrazoi nahikoa denik; izan ere, hauxe da 
eskubide horren helburua: lan- eta gizarte- bazterketa nahiz bazterketa 
pertsonala pairatzeko arriskua arintzea, eta herritarren eskubideak gauzatzeko 
behar adina baliabide pertsonal, sozial edo ekonomikorik ez duten pertsonen 
gizarteratzea erraztea. 

Azken batean, Arartekoaren iritziz, hizpide dugun gaiari dagokionez, herritar 
horri diru-sarrerak bermatzeko errenta ukatu izana, gutxienean, neurriz 
kanpokoa da; izan ere, pertsona horrek diru-sarrerak bermatzeko euskal 
sistema erregulatzen duen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela 
egiaztatu du –salbu eta ia hamar hilabeteko espetxealdiaren ondoren erroldan 
13 eguneko hutsunea duelako.

Hori guztia dela eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, honako iradokizun 
hau egiten da:

Iradokizuna

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
ukatzeko ebazpena (interesdunari jakinarazitakoa) berrazter dezala, eta kexagileari 
prestazio horiek onar diezazkiola.


