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Arartekoaren 2017R-1806-15 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 17koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala 
diru-sarrerak bermatzeko errenta baten etetea. 
 
 

Aurrekariak 
 
2015eko urriaren 9an (…)k aurkeztutako kexa bat izapidetzeko onartu zen. Kexa 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eten duelako bideratu da. 
 
Kexagilea Arartekoarengana zuzendu zen bere titulartasunekoa den diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eten ziotelako 2015eko uztailaren 23ko ebazpen baten bidez, 
bere etxean hartu zen pertsona baten erroldatzea dela eta hartu zen neurria. 
Horrela, erroldatzea jakinarazi eta hartutako pertsonarekin bikote harremanik 
existitzen ez zela aitortzeko idatzi bat aurkeztu ondoren, Lanbidek prestazioaren 
eskubidea etetea adostu zuen, ulertzen duelako diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eskubide bateko titular batek ezin duela bere etxean premia larriagatik pertsona bat 
hartu. 
 
Kexagileak erakunde honi jakinarazi zion bezala, pertsona honekin berralokatze 
kontratu bat sinatu ostean, abuztuaren 4an horren kopia bat aurkeztu zuen 
Lanbiden, uste zuelako horrela eskubidea eten zuen arrazoia bertan behera 
geldituko zela. Kontratu horren bidez, berralokatzea ezarri zen hilean 80 eurogatik.  
 
Erantzunez, abuztuaren 19an Lanbidek idatzi bat bidali zion kexagileari. Horren 
bidez honakoa aurkezteko eskatu zioten: “contrato de arrendamiento de habitación 
acorde al precio de mercado”, alokairu ordainagiriekin eta hartutako pertsona bere 
bikotea ez dela esaten duen zinpeko aitorpen batekin batera. 
 
Irailaren 10ean, Lanbiderekin hitzordua zuen egunean, kexagileak eskatutako 
dokumentazioa aurkeztu zuen, baina erantzunez, irailaren 24an Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errentaren etete egoera mantentzea ebatzi zuen arrazoi 
honengatik: “Administrazioaren dagokion tokira ez bertaratzea edo ez hari 
laguntzea (…) Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa dituen betebeharrak,  
(…) ez betetzea.” dirudienez, dokumentazioa abuztuaren 19an egindako 
errekerimenduak ezarritako epez kanpo aurkeztu zen. 
 
Arartekoarengana zuzendu ondoren eta kexa izapidetzeko onartu zenean, azaroaren 
9an erakunde honek informazio idatzi bat bidali zion Lanbideri. Horren bidez, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren etetea mantentzeko arrazoien azalpena eskatu eta 
Lanbidek haren iraupenaren gainean zituen aurreikuspenez galdetu zuen, baita 
kasuaren balorazio hobea egiteko kasuari lotutako datuak eskatu ere. Aldi berean, 
administrazio publikoek 30/1992 Legearen -39/2015 Lege berria sartzearekin 
batera indargabetutakoa- 54.1 artikuluan jasotako eskubideak murrizteko 
ebazpenak arrazoitzeko duen betebeharra gogorarazi zion. 
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Erantzunik jaso ez genuenez, 2015eko abenduaren 23an errekerimendu bat bidali 
genion Lanbideri euskal herri-administrazioek Arartekoaren informazio eskaerak epe 
barruan erantzun behar dituztela gogorarazteko.  
 
Azkenean, 2016ko otsailaren 19an erakunde honen erregistroan Lanbideren idazki 
bat sartu zen. Horren bidez, gogoeta batzuk helarazi ziren kexagilearen diru-
sarrerak bermatzeko errentaren etetearekin eta aurreragoko berrastearekin lotuta. 
Gogoeta horiek ez errepikatzeko, hurrengo atalean aipatuko dira.  
 
Gogoeta horiekin batera, Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta 
2015eko azarotik aurrera berrabiaraziko zela jakinarazi zuen, hainbat izapide egin 
ondoren, 2016ko urtarrilaren 21eko ebazpen baten bidez, berralokatzeko errenta 
80 eurotik 150 eurora aldatu ondoren. 
 
Arartekoaren ustez Lanbidek bere idatzian eteteko arrazoi izandako zuzenbide 
oinarria argitzen ez zuenez, martxoaren 15ean erakunde autonomoari bigarren 
informazio idatzi bat bidali zitzaion, apirilaren 18an erantzun zena. Bigarren idatzi 
honetan otsailaren 19ko aurreko idatziaren bidez Arartekoari helarazitako gogoetak 
errepikatzen ditu. Hori dela eta, gomendio hau egin dugu. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea eman zen kexagilearen arabera 
sentimendu harremanik ez duen pertsona bat premia larriagatik hartzeagatik. 
Ondorioz, Lanbidek eskubidearen behin-behineko etetea eman zuen, 
Arartekoaren lehenengo informazio idatziaren erantzunean adierazi zen 
bezala, horrek honakoa urratzen baitzuen:”. Egoera larrian zegoen persona 
bere etxean hartzeagatik. Izan ere, harrera egiten duen persona ezin da, 
inolaz ere, DSBEren hartzailea izan (…)” 

 
Lanbidek, Arartekoari zuzendutako bi erantzun idatzietan jakinarazi du hori 
147/2010 Dekretuaren 5.3 artikulua ezartzearen ondoriozkoa dela. Horren 
arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra den pertsona batek 
ezin du premia larrian dagoen beste bat hartu. 
 
147/2010 Dekretuaren 5. artikuluak ezartzen ditu, oro har, bizikidetza-
unitate batek bete behar dituen baldintzak diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eskubidea sortu ahal izateko. Kasuarekin lotuta, hirugarren 
paragrafoak, Lanbidek etetearen zuzenbidezko oinarri gisa adierazitakoa, 
honakoa dio: “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: 
 Harrerako unitateak nahiko baliabideak baditu bere oinarrizko gastuei 
aurre egiteko; ondorio horietarako ezingo dute Diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jaso; (…)” 
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Hau da, Arartekoak adierazitako agindua interpretatu duen bezala, horren 
bidez legegileak ez die diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrei premia 
larriagatik hartzeko zailtasunik jartzen (aurrerago ikusiko den bezala, beste 
bide batetik egiten du). 147/2010 Dekretuaren 5.3. artikulutik ezin da 
ondorioztatu legegileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra den 
pertsona bati premia larrian dagoen beste pertsona batekin bizitzea eta 
haren errolda eskatzea debekatzen duenik. Adierazi duena da arrazoi 
honengatik hartutako pertsonak ezin izango direla eskubidearen titularrak 
izan, ez dituztelako bizikidetza-unitate independiente bat osatzeko irizpideak 
betetzen, hartzen duen pertsonak nahikoa errekurtso izan beharko dituelako. 
 
Beste modu batera esanda, premia larriagatik hartzeko ideia arrazoi 
honengatik bizikidetza-unitate berezi bat existitu beharrari lotu behar zaio, 
baina ez du eraginik izango hartzailea diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titularra bada eta hartutako pertsona ez, kasu honetan bezala. 
 
Erakunde honen ustez, kexagileak zuen jardunari emandako izendapenetik 
at, ez gaude premia larriagatik egindako hartze kasu baten aurrean, ez 
direlako adierazitako legezko irizpideak ematen, baizik eta kexagilearen 
etxean erroldatu den pertsona baten aurrean, hasiera batean bere diru-
sarrerak bermatzeko errentan eraginik izan beharko ez lukeena. 
 
Izan ere, egiazki errekurtsorik ez duela egiaztatuko balitz, eta beraz, 
147/2010 Dekretuaren 5.3. artikuluan ezarritako aurreikuspenak betetzen 
dituela, 2015eko uztailean kexagilearen etxean erroldatu zen pertsonak 
kexagilearen ezberdina den diru-sarrerak bermatzeko errenta eskubide bat 
ere sor lezake. Dakigunez, Lanbidetik ez zaio kexagileari horrelako 
orientaziorik eman, eta pertsona horrek ez du diru-sarrerak bermatzeko 
errenta bat eskatu. Hori dela eta, ez dugu gai honetan gehiago sakonduko, 
ondorengo puntuan adierazitakoaz gain. 
 

2. Zentzu honetan, erakusketa gisa adierazi beharra dugu agian kexagilearen 
jardunei erantzukirik ezin zaiela egin, 18/2008 Legearen 17.2. artikuluak 
honakoa dioela: “Etxebizitza edo bizitoki berean hainbat bizikidetza-unitate 
badira eta beren artean ez badute 9.1.b artikuluan aurreikusitako loturarik, 
bizikidetza-unitate guztiek eskuratu ahalko dute titulartasuna, baldin eta 
ezarritako baldintzak betetzen badituzte, eta, betiere, etxebizitza edo 
bizitoki berean gehienez jaso daitezkeen laguntzen kopuruari dagokionez 
erregelamendu bidez ezarriko diren mugen barruan”. 
 
Baldintza hori 147/2010 Dekretuaren 10.2. artikuluan ere jaso da. 6.1 
artikuluan definitzen den etxebizitza edo bizitoki partikular bat bi bizikidetza-
unitatek edo gehiagok konpartitzen dutenean, etxebizitza edo bizitoki 
horretan eman daitezkeen Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioen 
gehieneko kopurua bikoa izango da, betiere prestazioa lortzeko baldintzak 
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betetzen badituzte. Horrela gertatuz gero, prestazioa lehendabizi eskatu 
duenari emango zaio. 
 
Ondorioz, kexagileak zein Lanbidek emandako informazioaren arabera, ez 
dago arazorik kexagileak bere etxean beste pertsona bat sartzeko, gainera, 
beste pertsona horrek prestaziorako eskubidea ere sor lezake, horretarako 
irizpideak emango balira. 
 
Hala ere, Lanbidek prestazioaren eskubidearen etetea adostu zuen 
147/2010 Dekretuaren 53. artikuluak ezarritako aurreikuspena errespetatu 
gabe, zera ezarri duena: Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, 
ofiziozko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari 
adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan 
ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko 
epea eta 55. artikuluan ezarritako epean esanbidezko ebazpenik ezak izan 
ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen 
dituzten alegazioak egin ditzaten. 
 

3. Lanbidek ez du uste hasiera batean berralokatzeko ezarritako errenta, hilean 
80€, onargarria denik, ez baitzen merkatuko prezioen araberakoa. 
 
Kexagileak alegazioak aurkeztu zituen adieraziz ez dela berralokatzearen 
kopuruarekin lotutako gutxienekoak ezartzen dituen merkatuko prezio bat 
existitzen. 
 
Izan ere, kexagileari laguntzen dion gizarte langileak erakunde honi jakinarazi 
dio hainbat higiezin agentzietan esan diotela ez dela merkatuko prezio bat 
existitzen. 
 
Lanbideri gertakari hau jakinarazi zioten Lanbidek aintzat hartu ez zuen 
alegazio-idatziaren bidez, epez kanpo aurkeztu zela uste izan zuelako, eta 
etetea mantentzeko ebazpena oinarritu zuen. 
 
Ondorioz, Arartekoa arrazoi hau dela eta harrituta dago, erakunde honek ez 
baitu ezagutzen, egiazki, berralokatzearekin lotutako merkatuko gutxieneko 
prezio baten existentzia. 
 
Erakunde honen ustez, errenta mota hau ezartzerako orduan pertsonek 
askatasun osoa dute Kode Zibilaren 1255 artikuluak jasotako borondatearen 

                                         
 Edozein kasutan, Lanbidek dokumentazio hau ondorio guztietarako sartzea onartu beharko 
luke, 39/2015 Legearen 73.3 artikuluak adierazitakoaren arabera: “Aurreko zenbakietan 
xedatutakoa betetzen ez duten interesdunek dagokion izapiderako eskubidea galdu dutela 
joko da. Hala ere, interesdunaren jarduketa onartuko da, eta legezko ondorioak izango ditu, 
baldin eta epea iragantzat jotzen den ebazpena jakinarazten den eguna baino lehen edo 
egun horren barruan gertatzen bada.  
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autonomiaren printzipioa ezartzearen ondorio gisa: “Kontratugileek ezar 
ditzakete euren ustez komenigarri diren itun, klausula eta baldintzak, ez 
badira legeen, moralaren eta ordena publikoaren aurkakoak”. Adierazi den 
bezala, ez da ezagutzen berralokatzeen errentak ezartzearekin lotutako 
muga legalik, Hiri Alokatzeen 29/1994 Legearen 8.2 artikuluak 
adierazitakoaz gain, horrela dioena: “Azpierrentamenduaren prezioa ezin da 
inola ere izan errentamenduarena baino handiagoa”. 
 
Horregatik, Arartekoaren ustez Lanbidek ez zuen arrazoirik uste izateko 
berralokatze kontratua edozein ondoriotarako balio ez zuela, ez bakarrik 
diru-sarrerak bermatzeko errentarekin lotuta. 
 

Laburbilduz, Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eten zuen 
okertzat jo daitekeen arrazoi batengatik, 147/2010 Dekretuan oinarrituz eta 
147/2010 Dekretuaren 53.2. artikuluan aurreikusitako izapideak bete gabe. 
 
Ondorioz, kexan bildu diren datuak ikusita eta Lanbidek zein kexagileak bidalitako 
informazioarekin eta egindako gogoetekin bat eginez, honako gomendio hau egiten 
dugu: 
+ 
 

GOMENDIOA 
 
Helarazitako gogoetetan oinarrituz, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren etetea bertan behera uztea, eta jaso ez dituen kopuruak ordaintzea. 
  
 
 


