
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

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

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

 
Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko maiatzaren 7maiatzaren 7maiatzaren 7maiatzaren 7ko ebazpena. Horren bitartez, Eusko ko ebazpena. Horren bitartez, Eusko ko ebazpena. Horren bitartez, Eusko ko ebazpena. Horren bitartez, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berriro aintzat Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berriro aintzat Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berriro aintzat Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berriro aintzat 
har dezan arrazoi faltagatik bideratutako diruhar dezan arrazoi faltagatik bideratutako diruhar dezan arrazoi faltagatik bideratutako diruhar dezan arrazoi faltagatik bideratutako diru----sarrerak bermatzeko errentaren sarrerak bermatzeko errentaren sarrerak bermatzeko errentaren sarrerak bermatzeko errentaren 
iraungitzea.iraungitzea.iraungitzea.iraungitzea. 
 

Aurrekariak 
 

 
2012ko abuztuaren 10ean erakunde honetan (…) andreak bidalitako kexa-idazkia 
jaso genuen. Kexaren bidez adierazi zuen Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta iraungi ziola. 
 
Eskainitako informazioaren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea 
(Bizkaiko Foru Aldundiak 2012ko uztailera arte aitortutako eskubidea) berritzeko 
kudeaketa egokiak egin ondoren, iraungi egin zioten. Izapideek iraun zuten 
bitartean, ez zuen inolako jakinarazpenik jaso ez berrikuntza eskaeraren inguruan ez 
iraungitzeko espedientea hasi izanaren inguruan. Era berean, ez zuen iraungitzeko 
ebazpenaren inolako jakinarazpenik jaso diru-sarrerak bermatzeko errentari 
zegozkion ordainketak eten eta 4 hilabete igaro arte. 
 
Gertakariak hauek dira: Uztailari zegokion nominaren ordainketarik jaso ez zuenez 
eta, aipatu berri dugun moduan, Lanbideren inolako jakinarazpenik jaso izan gabe, 
erreklamatzailea (…)ko erakunde horretako bulegora zuzendu zen eta bertan 
jakinarazi zioten berritzea ukatu ziotela arrazoi honengatik: “Unitate harreragileko 

kideekin ahaidetasun-lotura izatea” Arreta eskaini zion pertsonak pantailan agertzen 
zen informazioaren kopia eskaini zion eta bertan, aipatutako arrazoia azaltzeaz 
gain, 2012ko uztailaren 17ko ebazpenaren “proposamen onetsia” egon zela 
agertzen zen. 
 
Informazio horren aurrean, erreklamatzailea, abuztuaren 3an errekurtsoa aurkeztu 
ondoren, Arartekora zuzendu zen babesgabetasun egoeratzat jotzen zuenaren 
aurrean esku har genezan eskatzeko. 
 
Horrela bada, abuztuaren 23an, Arartekoak idazki bat bidali zuen Lanbidek 
erreklamatzailearen diru-sarrerak bermatzeko errenta ez berritzeko izandako arrazoi 
zehatzei buruzko informazioa eskatuz. 
 
Erantzunik jaso ez zuenez eta erakunde honek gure informazio-eskaerari 
erantzuteko eskainitako hilabeteko epea igaro ondoren, urriaren 18an Lanbideri 
eskaera bat bidali genion herri administrazioek Arartekoak bidalitako informazio-
eskaerei epean erantzuteko duten beharra gogorarazteko. 
 
Azaroaren 9an, oraindik ere Lanbideri eskatutako informazioaren zain, 
erreklamatzaileak jakinarazi zigun idazki bat jaso zuela iraungitzeko ebazpena 
formalki helarazteko, goian adierazitako hitzekin, baina 2012ko urriaren 20koa zen. 
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Informazio horrek berresten du diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena 
egitate-bidetik burutu dela, ebazpen formala baino hiru hilabete lehenago eta, 
erreklamatzaileak, urriaren 20ko iraungitzeko ebazpen hori jaso arte, Lanbideren 
inolako idazkirik jaso izan gabe berritzeko eskaera egin zuenetik. 
 
Azaroaren 13an Lanbideren erantzun-idazkia jaso genuen, zera azaltzen ziguna: 
“aplikazioan egondako arazoen ondorioz jakinarazpenak ezin izan dira behar bezala 

egin irailera arte. Aztertzen gabiltzan kasu honetan urriaren 20an egin zen eskaera 

ukatu izanari buruzko jakinarazpena eta, beraz, interesdunak berraztertzeko 

errekurtsoa ipini ahal izango du”. Azpimarratzekoa da erreklamatzaileak abuztuaren 
3an dagoeneko errekurtsoa aurkeztu izan zuela. 
 
Lanbideri eskatutako informazioaren erreferentziarik ez zegoenez, azaroaren 21ean 
Arartekoak bigarren informazio-eskaera bat bidali zuen eta bertan, unitate 
hartzailearen kontzeptuaren inguruan hainbat gogoeta egin ondoren eta urriaren 
20ko ebazpenean hura arrazoitzen duten gertakariak eta zuzenbideko oinarriak 
azaltzen ez direla azpimarratuta, informazioa eskatu genuen Lanbidek, orokorrean, 
unitate hartzailearen kontzeptua nola definitzen duen, erreklamatzailearen 
etxebizitzan erroldatuta nor dagoen eta erreklamatzaileak pertsona horiekin duen 
harremana zein den, halakorik balego, jakiteko. 
 
Azaroaren 30ean erreklamatzaileak abuztuaren 3an jarritako errekurtsoaren 
inguruko ebazpena bidali zigun, ukapenezkoa. Nabarmentzekoa da ebazpen 
horretan azaltzen dela iraungitzeko ebazpenaren data 2012ko uztailaren 17a dela, 
urriaren 20a beharrean, erreklamatzaileari bidalitako ebazpenaren idazkian agertzen 
den moduan. 
 
Azkenik, 2013ko apirilaren 9an Arartekotik bidalitako bigarren informazio-
eskaeraren erantzuna jaso genuen. Horren bidez jakinarazi zigutenez 
erreklamatzaileari berritzea ukatu zitzaion alabarengatik muturreko premiarengatik 
hartu dituztelako, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 147/2010 Dekretuaren 5.3. 
artikuluari aurre eginez.  Lanbideren erantzun-idazkia honako ondorioarekin 
amaitzen da: “Horregatik guztiagatik, ez da betetzen araudian xedatutakoa, 

familiakoen artean ezin baita premia larrian harrerarik egin.  Harrerako etxebizitza 

interesdunaren alabarena da, eta alaba hori, (…) ez da bertan bizi.  Etxebizitza 

horretan interesduna soilik dago erroldatuta”. 
 
 
 
 

Gogoetak 
 

1. Bizikidetza-unitatea definitzen duen arau orokorra gizarteratzeko eta diru-
sarrerak bermatzeko 18/2008 Legearen 9.1.b artikulua da: “Lege honen 

ondorioetarako, honako pertsona edo talde hauek izango dira bizikidetza-

unitateak:  (…)Etxebizitza edo bizitoki berean elkarrekin bizi diren bi 

pertsona edo gehiago, elkarren artean batuta daudenean ezkontzaren edo 
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antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren bidez, laugarren 

mailarainoko odol-ahaidetasunaren edo bigarren mailarainoko ezkontza-

ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor baten edo 

adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman baten bidez 
 
147/2010 Dekretuaren 5.3. artikuluak definizio orokor horrekiko 
salbuespenak ezartzen ditu: Era berean, bizikidetza-unitate bat eratuko dute, 

beren premia larria dela medio, halakotzat hartuz artikulu honen 1. 

paragrafoko c) idatz-zatian adierazitakoa, artikulu honen 1. paragrafoko a) 

eta b) idatz-zatietan aurreikusitako bizikidetza-unitateren batek hartu dituen 

pertsonek, betiere:   Hartutako pertsonek harrerako unitateko pertsonekin 

ez badute 1. paragrafoko b) idatz-zatian bildutako loturaren bat:  ezkontza 

edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman iraunkorren bat, adopzioa, lau-

garren mailarainoko odol-ahaidetasuna edo bigarren mailarainoko ezkon-

ahaidetasuna, familiako harrera iraunkorra edo adopzio aurrekoa edo 

tutoretzapekoa”. 
 
Gure ustez, kasu honetan ezingo litzateke agindu hori aplikatu, 
erreklamatzailea bakarrik bizi baita eta, ondorioz, 18/2008 Legearen 9.1. 
artikulua da aplikagarri: “Lege honen ondorioetarako, honako pertsona edo 

talde hauek izango dira bizikidetza-unitateak:   (…) Etxebizitza edo bizitoki 

batean bakarrik bizi direnak; sailkapen horretatik kanpo geratuko dira, 

bakarrik bizi arren, ezkontzaren edo antzeko harreman iraunkor baten bidez 

beste bati lotuta daudenak, non eta ez dabiltzan banantzeko edo 

dibortziatzeko izapideak egiten edo non eta ez den erregelamendu bidez 

zehaztuko den bestelako salbuespenezko egoerarik gertatzen”. 
 

Hau da, erreklamatzailea bakarrik bizi denez, bizikidetza-unitate bakarra 
osatzen du, bere etxebizitzaren titulartasuna nori dagokion kontuan izan 
gabe. Beste helbide batean bizi den eta erroldatuta dagoen alabak horren 
erabilera erreklamatzaileari eman izanak ez du esan nahi, inolaz ere, 
bizikidetza-unitatea osatzen dutenik. 

 
Ondorioz, gure ustez, ezin dugu esan 147/2010 Dekretuaren 5.3. artikulua 
kontuan hartuta iraungitzeko ebazpenak aipatzen duen harrera gertatu 
denik. Adierazi den moduan, kasu honetan etxebizitza baten gaineko logela-
eskubidearen lagapena gertatu dela uste dugu, Kode Zibilaren 523. 
artikuluak eta hurrengoek araututakoa, eta egoera horrek ez du zertan 
bizikidetza-unitatearen osaeran eraginik izan. 

 
Horrela bada, harrerarik egon ez denez, ezingo litzateke iraungitzeko 
ebazpena aipatutako zergatiaren bidez arrazoitu. 
 

2. Bestalde, iraungitzeko ebazpenaren arrazoibidean ez dira aipatzen 
gertakariak ezta zuzenbideko oinarriak ere, arrazoia honelaxe azaltzen baita: 
“Unitate harreragileko kideekin ahaidetasun-lotura izatea”, erreklamatzailea 
bakarrik bizi den arren. 
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Ez da azaltzen artikuluen zein puntu aplikatu den iraungitzea bideratzeko 
eta, hori ezta ez da idazkian azaltzen. Hau da, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta ez berritzea ebazten da, ez hura iraungitzea, iraungitzeko tasatutako 
arrazoiak jasotzen dituen 147/2010 Dekretuaren 49. artikuluaren edukiari 
aurre eginez. Zentzu horretan uste dugu nahasketa bat egon izan zitekeela 
baldintzak galtzeak (bizikidetza unitateari dagokionez) eta dekretu horren 
49.b artikuluaren iraungitze arrazoiak izango lituzketen ondorioen artean 
(prestazioaren indarraldia –bi urte– amaitzea eta, Administrazioak hala 

eskatu arren, berritzeko eskaera ez egitea, 38.3. artikuluan aurreikusitako 

kasuak izan ezik). 
 
Ondorioz, 30/1992 Legearen 54. artikuluaren urraketa baten aurrean egon 
gintezkeela uste dugu: “Arrazoitu egin behar dira, egitateen eta zuzenbideko 

oinarrien aipamen laburra ere eginez: Eskubide subjektiboak edo bidezko 

interesak mugatzen dituzten egintzak”. 
 
Era berean, 147/2010 Dekretuaren 53. artikuluaren eta hurrengoen 
xedapenak urratu izango lirateke, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
iraungitzeko prozeduretan jarraitu beharreko izapideei dagokienez. 
 
Gure ustez, Lanbideren jarduera horrek babesgabetasun egoera larria sortu 
du erreklamatzailearengan, eskubidea iraungi baita horretarako prozeduraren 
hasiera jakinarazi gabe, ebazpena behar bezala arrazoitu gabe, horretarako 
aurreikusitako prozedura errespetatu gabe eta arrazoiak berez 
erreklamatzailearen egoera errealarekin zerikusirik izan gabe. 

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

GOMENDIOAGOMENDIOAGOMENDIOAGOMENDIOA    
    
 
Urriaren 20ko iraungitzeko ebazpena ondoriorik gabe utz dezan arrazoirik ez 
dagoelako eta horretarako xedatutako prozedura-arauak aplikatu ez direlako, 
uztailean ordainketak eten zireneko atzeraeraginezko ondorioekin, egun 
hartatik aurrerako ordainketak itzuliz. 
 
 
 


