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Arartekoaren 2017S-520-16 Ebazpena, 2017ko irailaren 19koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz 
azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria jasotzeko eskaera bat gaitzesteko espedientea artxibatzeko erabakia.  
 
 

Aurrekariak 
 

1-. Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskaera gaitzesteko eta 
artxibatzeko erabakia salatzeko. 
 
Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
jasotzeko eskaera aurkeztu zuen 2015eko ekainaren 8an. Irailean, Lanbidek 
dokumentazioa aurkezteko eskatu zion, hain zuzen ere: “Hitzarmen arautzailea epai 
irmoa izanez gero, edo epaitegiaren behin-behineko neurriak (titularrak doaneko 
justizia eskatu zuen 2015eko urtarrilean, horrenbestez, epaitegiak emandako behin-
behineko neurriak aurkeztu beharko ditu, gutxienez).”  
 
Kexagileak adierazi zuen bere kexan, errekerimenduari erantzunez, irailaren 24an 
alegazio-idazki bat aurkeztu zuela Lanbiden, doako aholkularitza juridikoa esleitzeari 
buruzko agiria erantsita.  
 
Dokumentazioa aurkeztu izanaren agiriak (erregistro-zenbakia Lanbiden: 
2015/269834) ez du aipatzen zer dokumentu aurkeztu den zehazki, baizik eta 
modu orokorrean adierazten du: “alegaciones a 2015/RGI/014434”. 
 
2-. Azaldutakoa gorabehera, azaroaren 23an jakinarazitako ebazpenaren bidez, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaeran atzera egitea adierazi zuen Lanbidek, 
garai hartan indarrean zegoen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 
artikuluari jarraikiz.  
 
3-. Eskaeran atzera egitea adierazteko ebazpenarekin ados ez zegoenez, 
abenduaren 11n, kexagileak aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen. 
Horren bidez, berriz azaldu zuen betetzen zituela diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko baldintzak eta 2015eko azaroaren 26ko epaia erantsi zuen, gurasoen eta 
seme-alaben arteko neurriak ezarri zituena.  
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Errekurtsoa gaitzetsi egin zen, 2016ko maiatzaren 31ko ebazpenaren bidez: 
 

“Con fecha de 24 de septiembre de 2015 la recurrente presentó un solo 
escrito dirigido a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, Unidad Tramitadora de 
RGI, en el que alegaba que el procedimiento se había iniciado, anunciando a 
su vez que adjuntaba a dicho escrito copia de la resolución de concesión de 
la asistencia jurídica gratuita y de la designación de abogado de oficio. No 
obstante, se comprueba que a dicho escrito no se le adjuntaron ninguno de 
los dos documentos anunciados; no constando documento alguno que 
probase que el procedimiento se había iniciado. Asimismo, se constata que 
el escrito de alegaciones que aportó el 24 de septiembre de 2015 no estaba 
firmado por la recurrente; mientras que el que acompaña al presente recurso 
sí que está firmado y adjunta la documentación anunciada en el mismo”.  

 
Kexagileak adierazi duenez, eta dokumentazioa aurkeztu izanaren agiriak 
(erregistro-zenbakia Lanbiden: 2015/269834) egiaztatzen duenez, eskatutako 
dokumentuak irailaren 24an aurkeztu ziren. 
 
4-. Aldi berean, 2016ko otsailaren 24an, interesdunak eskaera berri bat aurkeztu 
zuen, eta hori onartu egin zen.  
 
5-. Arartekoak bi informazio-eskaera bidali zizkion Lanbideri, kexaren arrazoiarekin 
loturiko hainbat inguruabar azaltzeko.  
 
6-. Lanbidek, eskaera bien kasuetan, zuzendari nagusiak igorritako txostenaren 
bidez erantzun zuen. Txostenaren edukia hemen jasoko da, dagokion azterketa 
egiten den bitartean, gogoetei buruzko atalean.    
 
Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 
1-. Kexagileak bere kexa-idazkian berretsi zuen eskatutako dokumentazio osoa 
aurkeztu zuela eta ez zekiela zergatik, zehazki, adierazi zuen Lanbidek eskaeran 
atzera egin zuela.  
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Erakunde honek bidalitako informazio-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari 
nagusiak idazki bat helarazi zion Arartekoari, aukerako berraztertzeko errekurtsoari 
buruzko ebazpenaren laburpena jasotzen zuena, aurrekarietan azpimarratu den 
moduan. Ebazpenean adierazi zenez, eskatutako dokumentuen artean, 
dokumentazioa erantsi zela aipatu bazen ere, kexagileak ez zuen aurkeztu doako 
justiziarako eskubidea onartzeko ebazpenik, ezta ofiziozko txandako abokatua 
izendatzeko erabakirik ere.  

 
Halaber, honako hau azaldu zuen:  
 

“Hala, bada, 2015eko urriaren 25eko ebazpen bidez aldarrikatu eskatzaileak 
zen izapidetutako eskabidean atzera egin zuela, beharrezko agiriak 
ezarritako epean ez aurkezteagatik, hala xedatzen baitu Herri 
Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71.1 artikuluan. 
 
2015eko abenduaren 11n aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuen 
bere eskabideari uko egin diola aldarrikatzeko ebazpenaren aurka, baina 
errekurtso hori 2016ko apirilaren 5eko ebazpenaren bidez baztertu zen, 
egiaztatuta gelditu baitzen errekurtso-egileak ez zuela hartarako ezarritako 
epean aurkeztu errekurritutako ebazpenean adierazten zen eskakizuna 
betetzen zela frogatzeko dokumentazioa.” 

 
Eta gainera:  
 

“Ez zen eman, ezta ere, prozesu judizialean izandako aurrerapenen inolako 
justifikaziorik, doaneko justizia 2015eko urtarrilean eskatu bazen ere.” 

 
Amaitzeko, hauxe adierazi zuen:  
 

“Errekurtsoa baztertzeko ebazpena maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak 
30.3 artikuluan xedatutakoa hartzen du oinarri, azaroaren 26ko 30/1998 
Legeak 71.1 artikuluan agintzen duenarekin bat etorriz, horien arabera 
eskatzaileak 10 eguneko epea baitu eskabidea eskatu bezala zuzendu edo 
osatzeko, eta hala egiten ez badu, eskabideari uko egiten diola ulertuko da.”  

 
2-. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 5.1 a) artikuluak xedatzen du: “Dekretu honi dagokionez, 
honako pertsonak edo pertsona-taldeak hartuko dira bizikidetza-unitatetzat: 
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a) Etxebizitza edo bizitoki batean bakarrik bizi diren pertsonak, eta talde 
horretatik kanpo geratuko dira, bakarrik bizi izanda ere, beste pertsona 
batzuekin ezkontza bidez edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman 
iraunkorren baten bidez lotuta daudenak, honako kasu hauetan izan ezik: 
Banantzeko edo dibortziatzeko edota Izatezko Bikoteen Erregistroan baja 
hartzeko izapide judizialak hasita daudenean”:  

 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta onartzea eskatzeko ezarri dituen ereduen 
arabera1, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 
29.1. e) artikuluari jarraikiz, dibortzioaren edo egitezko banantzearen kasuan, ez da 
ezarri beste betebeharrik, doako justiziaren onura eskatu izanaren agiria aurkeztea 
eta Lanbideri prozeduraren lehenengo urtean gertatzen diren aurrerapausoen berri 
emateko beharra baino.  
 
Aztertzen ari garen kasuan, interesdunak egiaztatu du, doako justizia jasotzeko 
eskaeraren kopia bat aurkezteaz gain, Lanbideren esku utzi zuela, horretarako 
ezarritako urtean, gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak ezartzeko hitzarmen 
arautzaileari buruzko eskaria onesteko ebazpena. Izan ere, justifikatu du doako 
justizia emateko ebazpena –2015eko martxoaren 20an emandakoa– urte bereko 
irailaren 24an aurkeztu zuela; era berean, gurasoen eta seme-alaben arteko neurriei 
buruzko epaia urtebeteko epean –aukerako berraztertzeko errekurtsoarekin batera 
aurkeztu baitzuen, 2015eko abenduaren 11n– aurkeztu izana egiaztatu du.  
 
Espedientean jasotako dokumentuetatik ondorioztatu da Gasteizko Doako Laguntza 
Juridikoaren Batzordeak doako justizia 2015eko martxoaren 20an eman ziola 
kexagileari; bestalde, urte bereko irailaren 17an, Arabako Abokatuen Elkarte 
Ohoretsuak letradu bat izendatu zuen interesdunarentzat. Dokumentu biak 
kexagilearen eta Lanbideren bertsioak bat etortzen hasi baino lehenago igorri ziren, 
hau da, 2015eko irailaren 24a baino lehenagokoak dira. Kexagileak dio egun hartan 

                                         
1http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_impresos_solici
tudes/es_def/adjuntos/RGI-MOD-001-A2-
016%20CS_%20Araba.%20NUEVA%20SOLICITUD-1.pdf: “Banantze-

egoeretan, seme-alabak badituzte elkarrekin: mantenu-pentsioa ezartzen duen hitzarmen 
arautzailea.Ez badago hitzarmenik, hasiera batean nahikoa izango da doako justizia 
eskatzeko agiria.Lehenengo urtean zehar, prozesu judizialeko aurrerapausoak egiaztatzen 
joan behar da.Dibortzioetan edo banantzeetan seme-alabak badaude kideen kargura. 
Judizialki berretsita egon behar dute hitzarmen guztiek, adostasunekoak badira ere.” 
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aurkeztu zituela aipatutako dokumentuak; erakunde autonomoak, berriz, ukatu egin 
du kexagileak dokumentu horiek alegazio-idazkiari erantsi izana.   
 
Arartekoaren iritziz, aipatu dokumentu biek errekerimenduen data eta aurkezteko 
eguna baino lehenagoko data jarrita dutenez, nekez pentsa daiteke interesdunak 
alegazio-idazkian dokumentuak erantsiko zituela aipatu zuela, eta ondoren, nahita, 
ez zituela erantsi.  
 
3-. Edonola ere, erakunde honek berriz esan nahi du erregistroa ematea Lanbideren 
ardura dela. Eginkizun hori betetzeko, aurkezten diren dokumentuen zerrenda 
zehatza egin behar da edo aurkeztutako dokumentuen kopia zigilatua eman behar 
da. Izan ere, kontu hori Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto 
kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena izenburuko txostenean aztertu zen (17. 
orrialdea) eta honako ondorio hau atera zen: “Erregistroko eginkizuna betetzen da 
aurkeztutako dokumentuen zigilatutako kopia jaso eta ematearekin eta ziurtagiria 
aurkeztearekin”.  
 
Arartekoaren iritziz, Lanbide bulegoen ardura den erregistroa emateko orduan 
izandako gabeziek ezin dute eraginik izan dokumentazioa aurkeztu eta horren agiri 
bat bakarrik –aurkeztutako dokumentuen zerrendarik gabe– jasotzen duten 
pertsonengan. 
 
4-. Azkenik, erakunde honek dakienez, azkenean bi prestazio horiek aitortu zaizkio, 
beste eskaera bat egin ondoren. Hain zuzen ere, Lanbideko zuzendari nagusiak 
hauxe jakinarazi zigun:  
 

“Ondoren, 2016ko otsailaren 19ko prestazio-eskaera berria osorik aurkeztu 
eta izapidetu zen dokumentazioari dagokionez, eta gaur egun eskatzailea 
hura jasotzen ari da.”  
 
 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iradokizun 
hau eman nahi diogu sail horri: 
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IRADOKIZUNA 
 
Lanbidek berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskaera gaitzesteko erabakia. 
 


