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Arartekoaren ebazpena, 2013ko otsailaren 27koa. Horren bidez, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriro 
aintzat har dezan arrazoi faltagatik bideratutako diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren etete bat. 
 

Aurrekariak 
 

(…)ean (…)k Arartekora jo zuen Lanbide bulegoko jarduera baten aurka kexa bat 
sustatzeko asmoz. Zehazki, esan zigun diru-sarrerak bermatzeko errentarako duen 
eskubidea eten ziotela –prestazio horren titularra da-, horren inguruko 
jakinarazpenik bidali gabe. 
 
Erreklamatzaileak esandakoaren arabera, apirilari dagokion diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren nomina ordaindu ez ziotela ikustean, Lanbide bulegora joan zen eta 
bertatik Bilboko Udalera joateko esan zioten. Izan ere, prestazioa eteteko arrazoiak 
aipatu udal erakundeko Ikuskaritza eta Kontrol Bulegoko txosten bat zuen oinarri. 
Antza, Lanbiden ezin izan zioten informazio gehiago eman. 
 
Hori horrela, Bilboko Udalera joan zen eta esan zioten haren senarra izandakoak 
denbora asko ematen zuela haren etxean -Ikuskaritza eta Kontrol Bulegoko txosten 
horretan egiaztatuta zegoen- eta hori iruzurrezko jardueratzat jotzen zela ez zuelako 
bizikidetza unitatearen inguruko aldaketen berri eman.  
 
Kexa onartu ondoren, ekainaren 15ean, Arartekoak Lanbideri informazio-eskaera 
bat bidali zion eta horren bidez prestazioa zergatik eten zen jakin nahi genuen, zer 
izapide jarraitu ziren eteteko espedientea abiarazi zela jakinarazteko, baita 
poliziaren txostenak zer zioen ere. 
 
Lanbidek erantzunik eman ez zigunez, abuztuaren 8an errekerimendu bat bidali 
genion eta, hala, Arartekoak egindako informazio-eskaerei erantzuna epe barruan 
emateko duen betebeharra gogora ekarri genion. 
 
Azkenik, azaroaren 22an erantzun bat jaso genuen eta bertan Lanbidek nolabaiteko 
informazioa eman zigun, etete horren inguruabarrei buruzkoa. 
 
Alde batetik, aipatzen da, etetea Bilboko Udalaren proposamen baten ondotik –hain 
zuzen, 2011ko (…)ko poliziaren txostena- bideratu zela eta bertan islatzen da, 
eragile instruktoreen arabera, erreklamatzailea diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
inguruan iruzurra egiten ari dela. 
 
Bestetik, adierazten da eteteko prozedura bat hasi zela zioen jakinarazpena bai 
bidali zela. Ez digute gutun ziurtatuaren frogagiria eman eta aplikatibo 
informatikoan idazki hori erreklamatzaileari bidali zitzaiola jasota dagoela baino ez 
digute esan. Bidalketa ekainaren 14an egin zen. Horrez gain, esan digute eteteko 
ebazpena irailean bidali zitzaiola (ez da aipatzen zein egunetan). 
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Azkenik, Bilboko Udaleko ordezkariekin aldian-aldian bilerak edukitzen ari direla 
esan digute, poliziaren txostenen edukia hobetze aldera. 
 

Gogoetak 
 

1. Lehenengo alderdiari dagokionez, erreklamatzaileak Bilboko Udalari 
prestazioa eteteko baliatu den poliziaren txostenaren kopia eskatu zion. 
Jarraian, txostena hitzez hitz eta bere osotasunean ikus daiteke:  
En relación a la solicitud del Área de Acción Social, Agentes de esta Policía 
Municipal, una vez realizadas las comprobaciones correspondientes han 
averiguado que el domicilio sito en (…), es propiedad de (…), consta de dos 
habitaciones y una sala, y se encuentran empadronados y viviendo en la 
actualidad las siguientes personas: 

- (…) [la reclamante] 
- (…) (hija de (…)) [su hija] 

Abona ciento diecinueve euros mensuales por el alquiler de la vivienda. En 
la actualidad se encuentra realizando un curso de formación en "LANBIDE", 
recibe de su expareja, (…), la cantidad de 100 euros mensuales por el 
mantenimiento de la hija de ambos. (…) [su ex marido] se encuentra 
trabajando (…) en (…. Aunque (…) [su ex marido] se encuentra 
empadronado en el domicilio de sus padres, sito en la (…)., los agentes han 
podido averiguar que este, pasa gran parte del tiempo en el domicilio de (…) 
[la reclamante](hecho confirmado por los agentes) por lo que a juicio de los 
agentes, se trata de una situación creada para seguir cobrando la RGI”. 

 
Bermeekin prozedura bat ziurtatzeko poliziaren txostenek bildu behar 
dituzten baldintzen inguruan Arartekoaren esku-hartzeak hainbat izan dira. 
Kasu honetan, erakunde honek uste du aipatu txostenak ez dituela biltzen 
alderdi horri lotutako baldintzak. 

 
Izan ere, ez da aipatzen ikuskapena aurrera eraman zuten agenteen plaka-
zenbakia, ezta erreklamatzailearen etxean noiz -data eta ordua- egin zen 
bisita ere. Txostenaren ezein ataletan ez da aipatzen zergatik pentsatzen 
duten agenteek erreklamatzailearen senarra izandakoa harekin bizi dela; izan 
ere, adierazten da “éste pasa gran parte del tiempo en el domicilio de (…) 
(hecho confirmado por los agentes)” eta ez da azaltzen zergatik atera den 
ondorio hori. Nolanahi ere, horrek ez du zertan esan nahi elkarbizitza bat 
dagoenik. Horrez gain, uste dugu ondorio hori ateratzeko, aipatu agenteek 
erreklamatzailearen atzetik denbora bat eman behar izan zuketela eta hori 
ezin da txostenean ondorioztatu. 
 
Edozelan ere, erreklamatzaileak dio haren alabaren aita -gizon horrengandik 
dibortziatuta dago- neskatila jasotzera etxera joaten dela; aipatzekoa da 
auzotarrak direla eta gizon hori beste bikotekide batekin izandako 
haurrarekin eta haren gurasoekin aldameneko etxebizitza batean bizi dela. 
Erreklamatzaileak adierazi digunari jarraiki, egia da Udaltzaingoaren bi 
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agente behin haren etxebizitzan agertu zirela alabaren aita haurra jasotzera 
joan zenean. 
 
Nolanahi ere, poliziaren txostenean aipatu da aitak denbora asko ematen 
duela erreklamatzailearen etxean eta hori, gure ustez, ez dago jasota 
araudian diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea 
eteteko arrazoi gisa. Agenteak dira iruzur bat egon badagoela 
ondorioztatzen dutenak, horretarako arrazoirik eman gabe. “A juicio de los 
agentes, se trata de una situación creada para seguir cobrando la RGI”, hitz 
lauz eta txostenean aipatzen den moduan, balio-judizio bat da eta ez da 
gertakari batzuk in situ egiaztatu izanaren ziozkoa. 

 
Gure iritziz, aipatu poliziaren txosteneko ezaugarriak kontuan hartuta, 
Lanbidek txosten horren edukiaren balorazioa egin behar izan zuen eta, hala, 
ondorioztatu, argi eta garbi ez dela eskubideak murrizteko ebazpen bat 
oinarritzeko nahikoa, jasotako informazioari dagokionez eta hori egiteko 
bermerik ezari dagokionez.  

 
Gure informazio-eskaerari emandako azaroaren 26ko erantzunean, Lanbidek 
hauxe esan zuen: “etendura Bilboko Udalak proposatuta egin zen 
udaltzaingoak egin zuen txosten baten bitartez ”. Hala, ulertzen dugu diru-
sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 18/2008 Legea aldatzen duen 
4/2011 Legea indarrean jarri aurretik, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
kudeaketarekin zerikusia duen prozesu osoa Lanbideri zegokiola, aurreko 
sistemarekin jazo zitekeenaren aurka, bertan udalek foru aldundiei 
helarazten zizkieten proposamenak eta azken horiek ebazteko eskumena 
zuten.  

 
Ildo horretan, uste dugu Bilboko Udalak ez duela etetearen inguruko 
proposamenik egin; hala egin izanez gero, txostena Lanbideri baino ez lioke 
bidali behar eta bulego horrek erabakiko luke azken instantzian agiri horren 
benetako balioa zein den, hau da, bertan jasotako informazioa nahikoa ote 
den etetearekin hasteko edo, bestalde, beharrezkoa ote den bertan jasotako 
zenbait datu argitzea. Poliziaren txosten hori ez da Lanbide tartean hartzen 
duen agiri bat eta Lanbidek eteteko espedientea osatzen duten beste 
elementu bat bailitzan hartu behar du. 

 
Poliziaren txostenen harira sortutako arazoak argitzeko Lanbide hainbat 
alditan udal ordezkariekin bildu izanak agerian jartzen du kezka bat egon 
badagoela. Ondorioz, gure iritziz, Bilboko Udaleko Ikuskaritza eta Kontrol 
Bulegotik bidalitako txostenean zehaztasun handiagoa eskatu behar izan 
zuen froga balioduntzat jotzeko. Hala, iruditzen zaigu bertan antzemandako 
gabeziak kontuan hartuta, Lanbidek prestazioa eteteko emandako ebazpena 
ezin dela esan behar bezala arrazoituta dagoenik, erreklamatzaileak antza 
egindako ez-betetzearen froga bakarra txosten mota hori bada. Gure ustez, 
gainera, hala egitean, babesik gabeko egoeran uzten du. 
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2. Erreklamatzaileak helarazi eta Arartekoarekin partekatu duen beste kezka 
bat da prestazioa eteteko prozedura hasi zela zioen jakinarazpena bidali ez 
izana. 

 
Adierazi den moduan, Lanbiden esan dute, haien aplikatibo informatiboaren 
arabera, jakinarazpen hori ekainaren 14an bidali zela.  

 
Arartekoan bideratutako kexa maiatzaren 10ekoa da. Etete hori apirileko 
nominan egin zen. 

 
Beraz, bistakoa da jakinarazpena garaiz kanpo egin dela, behin etetea 
eginda. Hortaz, jakina da erreklamatzaileak behin-behinean aurkeztutako 
alegazioek ezin izan dutela eteteko ebazpenean eraginik izan eta pairatutako 
babesik gabeko egoera areagotu dela. 
 

3. Azkenik, uste dugu, oso garrantzitsua dela iruzurrezko jokabide bat zer den 
eta betebeharren ez-betetzea zer den adierazten duten mugak ezartzea, oso 
gauza desberdinak baitira. 
 
Arartekoan ez dugu izan 18/2008 Legearen VII. tituluan xedatutako 
zigortzeko sistema aplikatu den kasu bakar baten berririk. Antza, ez 
Lanbiden ez aurretik foru aldundietan ez dira baliatu araudiaren zati horretan 
jasotako bitartekoak eta beti lehenetsi da prestazioa jasotzeko eskubidea 
etetea behin-behinean baldintza galdu, betebeharrak ez konplitu eta 
iruzurrezko jarduerak jazo direnean -18/2008 Legearen 101. artikulutik 
103. artikulura bitartean tipifikatutakoak-. 
 
Araudia aplikatzerakoan izandako hutsune hori, besteak beste, Arartekoaren 
2011ko gomendio orokor batek hizpide izan zuen1. 
 
Nolanahi ere, Lanbidek Arartekoari emandako erantzunaren edukia aintzat 
hartuta, gure iritziz, aplikatutako neurria gehiegizkoa da legegilearen 
aurreikuspenen arabera.  
 
Hala, erantzun horretan hauxe aipatzen da “alegatu ziren arrazoiak honetan 
oinarritzen dira: titularrak ez zituen epe barruan jakinarazi bizikedetza-
unitatearen osaeran izan diren aldaketak” eta hori ustezko iruzurrezko 
jokabideei lotuta dago. 
 
Halako ez-betetzeek legegilearen tratamendu berezia behar dute; etetearen 
iraupenari zehazki lotutako espezialitatea. Hortaz, Lanbideri hainbat alditan 
gogora ekarri zaionez, 147/2010 Dekretuaren 45.2 artikuluak hauxe dio: 
43. artikuluaren 2. paragrafoko a), d) eta e) idatz-zatietan aurreikusitako 
kasuetan, etendura hilabetekoa izango da lehen aldiz gertatzen denean eta 3 
hilabetekoa ondoren berriro gertatzen bada, behin gizarteratzeko laguntza 

                                         
1 Arartekoaren 9/2011 Gomendio Orokorra, azaroaren 29koa. 
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pertsonalizatua egin behar duten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egiaztatzen 
dutenean, hala dagokionean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 
koordinatuz, Gizarteratze Hitzarmenean itundutakoa ez dela betetzen. 
 
Hizpide dugun kasua, hain zuzen, 43.2a artikuluak xedatutakoa izango 
litzateke: Bizikidetza-unitatearen osaeran edo baliabideen mailan izandako 
aldaketen berri ez ematea ezarrita dagoen epearen barruan. 
 
Horrenbestez, erreklamatzaileak alegatutako ez-betetze hori egon izanez 
gero ere -adierazi den moduan, poliziaren txostena bakarrik aintzat hartuta 
ezin da onartu-, eteteak hilabete bateko edo hiru hileko epea izan beharko 
zukeen. Beraz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren ordainketa apirilean eten 
bazen, prestazioa maiatzetik aurrera berrabiarazi izan beharko zatekeen (edo 
uztailean, ez bazen ez-betetzea jazotzen zen lehenengo aldia 
erreklamatzailearen aldetik). 
 
Lanbidek oraindik ez ditu ordainketak berrabiarazi eta, horri aurreko 
inguruabarrak gehitzen badizkiogu, gure ustez, erreklamatzailea erabateko 
babesik gabeko egoeran dago eta areagotu egin du dagoeneko 
erreklamatzaileak pairatzen duen egoera ekonomiko zaila. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

GOMENDIOA 
 

- Erreklamatzailearen etete-espedientea berrazter dezan eta, Bilboko Udaleko 
Ikuskaritza eta Kontrol Bulegoko poliziaren txostenean adierazitakoa baino 
harago doazen ez-betetzeak antzematen ez baditu, erreklamatzailearen diru-
sarrerak bermatzeko errentaren etetea ondoriorik gabe utz dezan eta 
prestazioa berrabiaraz dezan eten zen egunetik, jaso gabeko zenbatekoak 
ordainduz. 
 
 
 
 
 

 


