
 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Arartekoaren 2016R-687-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 16koa. Honen bidez, 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten eta etxebizitzarako prestazio osagarri baten ukapena berrikus 
dezala. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-XXXek Arartekoan kexa bat egin du. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak ukatzea izan da kexaren arrazoia. 
 
2014ko azaroaren 28an, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aitor ziezaioten eskatu zuen Lanbideko 
bulegoan, Txagorritxun. 
 
2015eko urtarrilaren 26an, eskaerari buruzko ebazpena eman baino lehen, 
Lanbidek entzunaldiaren izapidea bidali zion. Horren bidez, errentatzailearen 
azpierrentamendu-baimena egiazta zezan eskatu zioten. Gainera, errentamendu- 
eta azpierrentamendu-kontratuak sinatzeari buruzko azalpenak eskatu zizkioten, 
zehazki, sinadurak egiaztatzea, dokumentuak faltsutu zirela uste zutelako. Horretaz 
gain, entzunaldiaren izapidea onartzen zuen idatzian aipatu zen etxebizitzaren jabea 
ezin zela erroldan inskribatuta egon alokairu-kontratuetan agertzen den 
etxebizitzaren helbide berean. 
 
2015eko otsailaren 20an, kexagileak dagozkion alegazioak aurkeztu zituen Lanbide 
bulegoan. Horien bidez, sinadurak egiazkoak zirela egiaztatu eta helbidea aldatu 
zuela jakinarazi zuen. 
 
Kexagileak esan du jabeak emandako dokumentuak Lanbideri helarazi dizkiola. 
 
Kontratu horiek jabeak berak edo bere semeek sinatu dituzte, etxebizitza errentan 
emateko notario-ahalordea baitute (jabeak sinatu zuen errentamendu-kontratua, 
baita azpierrentatzeko baimena ere, eta errentatzailearen semek sinatu zuen 
azpierrentamendu-kontratua). Amak seme-alaben alde emandako ahal orokorraren 
kopia aurkeztu zuen kexagileak; zehazki, finkak alokatzeko ahala. XXX notarioaren 
aurrean eman zuen aipatu ahala, 2007ko otsailaren 9an (XXX. zk.). 
 
2015eko martxoaren 19an, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzea erabaki zuen. Dokumentuak faltsutzea 
eta arau-haustea ziren erabakia hartzeko arrazoiak. Kexagileak dioenez, 147/2010 
Dekretuko 50.2 artikuluaren arabera, “Prestazioa azkentzeko arrazoia betebeharrak 
ez betetzea edo arau-hausteak egitea izan bada, titularrak ezin izango du berriz ere 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu (edozein izanik ere modalitatea) eskubidea 
azkendu den unetik urtebete igaro arte”. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

2.-Arartekoak aipatutako gertakarien gaineko informazioa eskatu zuen, eta 
aurretiazko gogoeta batzuk helarazi zizkion, beranduago azalduko ditugunak, ez 
errepikatzearren: 
 
a) Aurkeztutako dokumentuak faltsuak direla pentsatzeko arrazoiak. 
 
b) Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 

onuraduna izateko baldintzak betetzen ote diren egiaztatzeko orduan ez da 
kontuan hartu helbide berria; erabaki horren arrazoiak. 

 
c) Zigortzeko prozeduraren bat izapidetu ote den. Zigortzeko prozedura aplikatzeko 

burutu diren jardueren kopia. 
 
d) Dokumentuak faltsutu direla ulertuta, zigor arloko salaketa bat aurkeztu ote den. 
 
e) Espedientea azkentzekoa ez denez, 147/2010 Dekretuaren 50.2 artikulua ezin 

dela aplikatu esan dugu; horri buruzko iritzia. 
 
f) Aurkeztutako errekurtsoari buruzko ebazpenaren eguna eta edukia. 
 
g) Aipatutako gertaerekin zerikusia duen eta interesgarria izan daitekeen edozein 

gai. 
 
3.-Lanbidek zuzendari orokorraren txostenaren bidez erantzun dio erakunde honi, 
eta egindako jarduera azaltzen da bertan: 
 
Txostenean adierazten da “2014/11/28an errekurtso-egileak DBE eta EPO 
prestazioak aitortzeko eskaera egin zuela. Eskaera horretan, berrakura-kontratua 
aurkeztu zuen; bertan badirudi ez zegoela egiaztatuta errentariaren baimena 
berrakurarako; gainera, pisu horretan erroldatuta agertzen zen etxebizitzaren jabea. 

 
Ondorioz, 2015/01/26an, entzunaldi-izapidea egin zen; izan ere, antzeman 

zen jabearen sinadurak alokairu- eta berrakura-kontratuetan desberdinak zirela, eta, 
gainera, egiaztatu zen etxebizitzaren jabea etxebizitzan erroldatuta zegoela, eta hori 
ez da posible, batez ere kasu honetan berrakura-kontratua dela kontuan hartuta. 
2015/02/11n eman zen izapide horren berri. 

 
Horrela, bitxia da jakinarazpen hori egin eta 5 egunera bizilekua XXX kaleko 

etxebizitzara aldatu izana eta 2015/02/20an alegazio batzuk aurkeztu izana; 
alegazio horietan baieztatu zuen sinadurak benetakoak zirela eta errolda-aldaketa 
2015/02/16tik aurrera jakinarazten zuela, kontuan hartuta, gainera, lehenengo 
berrakura-kontratuak 2015/07/15era arte irauten zuela. 

 
Ondorioz, 2015/03/19an, ebazpena eman zen; horren bidez, DBE eta EPO 

prestazioak jasotzeko eskubideari uko egitea erabaki zen, ez baitzen egiaztatu 
berrakura-kontratuaren sinaduren egiazkotasuna; ondorioz, ulertu zen dokumentuak 
ez zirela baliozkoak eta, aldi berean, urtebetez, ebazpena eman zenetik aurrera 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

zenbatzen hasita, beste eskaerarik egiteko ezintasuna ezarri zitzaion, arau-haustea 
egiteagatik (50.2. art.). 
 

Eta adierazi behar dugu XXX kalean dagoen etxebizitzaren berrakura-
kontratuaren eredua, interesdunak 2015/02/26an aurkeztutakoa, ez zetorrela bat 
2015/02/20an aurkeztutakoarekin. Beraz, egiaztatu da ez dituela betetzen DBE eta 
EPO prestazioetarako eskubidea frogatzeko beharrezkoak diren baldintzak. 

 
(…)” 

 
Gainera, Lanbideren ustez, “horrek maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.2. 
artikulua hautsi izana dakar; bertan ezartzen da eskaera aurkezteko egunean 
prestazioa eskatzen den udalerrian egon behar dela erroldatuta eta hura izan behar 
dela bizileku eraginkorra. Horretarako, azpimarratzekoa da une batean ere ezin dela 
ulertu egiaztatuta geratzen denik erroldaren eta bizileku eraginkorraren eskakizun 
bikoitz hori, izan ere, ezin dira baliozkotzat jo aurkeztutako dokumentuak. 

 
(…)” 

 
Amaitzeko, adierazi du “2015eko apirilaren 14an interesdunak aukerako 
berraztertzeko errekustsoa jarri zuela 2015/03/19ko Ebazpenaren aurka, 
2015/07/13ko Ebazpenean ezetsi zena. Ebazpen horren berri eman zitzaion 
errekurtso-egileari, 2015/07/27an, eta aurretik azaldutako argudioetan oinarritu 
zen.” 
 
 

Gogoetak 
 
1.-2014ko martxoaren 1eko ebazpenean, prestazio ekonomikoen eskaera 
ukatzekoan, dokumentazio faltsua aurkeztu izanean eta arau-haustea egin izanean 
oinarritu zen ukapena. Gero, 2015eko uztailaren 13ko ebazpenean, eskaeraren 
ukapenaren aurrean aurkeztutako errekurtsoa atzera botatzekoan, xehetasun 
handiagoz azaldu ziren ukatzeko arrazoiak; funtsean, etxebizitza batean bizi zela 
egiaztatzeko bi dokumentu ezberdin (azpierrentamendu-kontratuak) aurkeztu 
izanaren ingurukoak ziren horiek. Ondorioz, 147/2010 Dekretuaren 9.2. artikulua 
bete ez zela balioetsi zen, erroldako inskripzioa eta bizileku eraginkorra 
egiaztatzeko beharra ezartzen baitu horrek. 
 
2.-Lanbidek ez dio erakunde honi erantzun ea zigortzeko prozedurarik izapidetu 
zen, c) atala, ea zigor-salaketa aurkeztu zen dokumentazioa faltsutu zuela 
pentsatzeagatik, d) atala, edo, iraungitzeko espedientea ez denez, 147/2010 
Dekretuaren 50.2. artikulua ezartzeko ezintasunari buruzko gogoetei, e) atala. 
 
Era berean, ez dio erantzun, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateko betekizunak betetzen 
dituen ikertzeari begira, bizileku berria aintzat ez hartzeko arrazoiei buruzko 
informazio-eskaerari. 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
3.-Lanbidek, eskaera ukatu zuenean, 147/2010 Dekretuaren 50.2. artikuluan 
jasotako aurreikuspena alegatuz arrazoitu zuen ukapena, eta diru-sarrerak 
bermatzeko errenta berriro eskatzeko ezintasuna adierazi zuen, edozein 
modalitatetan, iraungitzeko datatik zenbatzen hasita urtebeteko epean: 
 
“2.-Prestazioa azkentzeko arrazoia betebeharrak ez betetzea edo arau-hausteak 
egitea izan bada, titularrak ezin izango du berriz ere diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eskatu (edozein izanik ere modalitatea) eskubidea azkendu den unetik 
urtebete igaro arte. Ezintasun hori bere bizikidetza-unitatean titular izaera izan 
dezaketen kide guztietara hedatuko ahal izango da, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 
behar bezala arrazoitutako txosten-proposamena egin ondoren. 
 
Ondorio bera eratorriko da 49. artikuluaren g) eta h) idatz-zatietan bildutako 
eteteko kasuei lotutako azkentze batetik, etendura hori 43.1.b) artikuluan 
aurreikusitako kausaren ondorioz gertatzen denean salbu.” 
 
Urtebetez beste eskaera bat aurkezteko ezintasuna ez dago aurreikusita ezartzekoa 
den araudian. Era berean, aurreikuspen hori ez da arrazoizkoa; izan ere, 
pertsonaren inguruabarrak alda daitezke, eta aipatu prestaziorako eskubidea 
edukitzeko betekizunak bil ditzake gero. 
 
Bestelako prozedura bat dela azpimarratu nahi dugu, ez baita aztertu betebeharrik 
bete duen; ezta arau-hausterik egin duen ere. Bestalde, ez da jaso Lanbidek 
zigortzeko prozedurarik izapidetu duenik; beraz, ezin daiteke 147/2010 
Dekretuaren 50.2. artikulua ezar. 
 
4.-Errekurtsoaren ebazpenean, sinadura ezberdinak dituzten bi azpierrentamendu-
kontratu daudela hartu da ukapenerako arrazoitzat. Berdinak izan beharko 
liratekeen bi dokumentu daudela hautemateak Lanbidek jarduera axolagabea izan 
duela erakusten du. Kexagileak betekizunak betetzen ote zituen zorrotz 
egiaztatzera behartzen zuen Lanbide aipatu desadostasunak; beraz, egokia izan zen 
sortutako zalantzak argitzeko entzuteko izapidea egitea. 
 
Sinaduretako bat etxebizitza alokatzeko ahala zuen seme bati zegokiola azaldu zen, 
eta arrazoizko azalpena da hori hautemandako desadostasuna arrazoitzeko. Hala 
ere, azalpen horrek ez zuen ekarri Lanbidek ikerketa-jarduerarik egitea, eta ez da 
jaso zigor-salaketarik jarri zenik, edo zigortzeko prozedurarik eskatu zenik. 
 
5.-Kexagileak, gero, bizilekua aldatu zuen, eta 2015eko otsailaren 20an aurkeztu 
zuen betekizunak betetzen zituela egiaztatzeko behar zen dokumentazioa. Lanbidek 
ez zituen inguruabar berriak baloratu, eta eskatutako prestazioak ukatzea ebatzi 
zuen, balioetsita lehenengo dokumentazioak iruzurrezko jarduera adierazten zuela, 
eta urtebetez beste eskaera bat aurkezteko ezintasunari buruzko legezko 
aurreikuspena adierazi zuen. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Arartekoaren ustez, hasiera batean adierazi zuen etxebizitzan bizileku eraginkorra 
zuela egiaztatzeko beste jarduera batzuk abiarazi beharko zituzkeen Lanbidek, 
sortutako zalantzak argitzeko xedez. 
 
Edonola ere, espedientearen instrukzio-fasean beste dokumentazio bat aurkeztu 
izanak balorazio berria eskatzen zuen, bai eta entzuteko beste izapide bat 
ahalbidetzea ere, 147/2010 Dekretuaren 30. artikulua ezarriz. 
 
Ez da jarduera egokia izan egiaztatzeko izapide osagarririk egin gabe eta prozedura 
horretarako aurreikusita ez dauden ondorio batzuk (147/2010 Dekretuko 50.2. 
artikulua) adieraziz ukatzea prestazioetarako eskaera. 
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa luzatzen zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Arartekoak, azaldutako gogoetei erreparatuta, Lanbideri gomendatzen dio berrikus 
dezala diru-sarrerak bermatzeko errentarako eta etxebizitzarako prestazio 
osagarrirako eskaeraren ukapena. 
 
 


