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Arartekoaren 2017R-1894-16 Ebazpena, 2017ko urriaren 31koa. Horren bidez, 
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko ebazpena 
berrikus dezala.

Aurrekariak

1. Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkiotelako, horiek 
indarrean egon diren bitartean bi etendura egon direlako.

Kexagilearen esanetan, 2016ko ekainean diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria berritzeko eskatu zuen. Lanbidek 
entzutezko izapide bat eskatu zuen, eta horren bidez jakinarazi zitzaion 
betebehar bat urratu izana antzeman zela. Izan ere, 2014ko urriaren 19an 
Boliviatik Madril-Barajasera sartu zela jakin zuten, eta, ondorioz, EAEtik kanpo 
egon zen aldi hori agiri bidez justifika zezala eskatu zitzaion, Lanbideri ez 
baitzitzaion bidaia horren berri eman.

Halaber, izapide horretan jakinarazi zitzaionez, bi arau-hauste egin ziren 
prestazioa indarrean egon zen aldian. Izan ere, 2015eko ekainean diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa eten zen. “lo cual conlleva la extinción del 
expediente con penalización de un año para volver a solicitar”. 

Lanbidek, 2016ko abuztuaren 22ko ebazpenaren bidez, prestazioak iraungitzea 
erabaki zuen, indarrean egon ziren bi urteko epean arau-hasteak egitearen 
ondoriozko bi etendura egon zirelako. 

2. Arartekoak, kexa izapidetzea onartu ondoren, aipatutako gertakarien gaineko 
informazioa eskatu zion Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari, eta ondoren 
adieraziko diren (errepikakorrak ez izateko) aldez aurretiko zenbait gogoeta 
helarazi zituen.

3. Lanbidek zuzendari nagusiaren txostenean erantzun du. Bertan, hain zuzen ere, 
prestazioak iraungitzeko arrazoiak azaldu ditu. 

“Interesduna diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren titularra da 2007ko urtarrilaz geroztik, bizikidetza-unitate bakar 
gisa.

2016ko apirilean, (…) andreak aitortutako prestazioen eskubidea berritzeko 
eskaera egin zuen, eta, eskaera hori dela medio, haren espedientea 
berrikusteari ekin genion, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak xedatutako 
baldintza ekonomikoak eta bestelakoak betetzen ote dituen egiaztatzeko, 
dekretu horren 38. artikuluak ezarri bezala.
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Atzerritartasun Txostenaren arabera, Lanbidek jakin zuen interesduna EAEtik 
atera zela jakinarazi gabe. Zehazki, Boliviara joan zen 2014ko urrian. Gainera, 
(…) andreak egitate hori ezkutatu zuen berriz ere pasaportea haren orri 
guztiekin aurkeztu zuenean, ez zegoelako bisarik jasota bertan. Egiaztatu dugu 
bigarren aldia dela betebeharrak hausten dituela prestazioa indarrean izan 
bitartean, hau da, 2014ko urtarriletik 2016ko urtarrilera bitartean.

Lehenbiziko ez-betetzea denboran geroago gertatu zen, eta aplikazio 
informatikoak automatikoki antzeman zuen 2015eko ekainean.

Izan ere, ez zegoen enplegu-eskatzaile erregistratuta, horretarako salbuetsirik 
egon gabe eta haren betebeharra betetzeko ezintasuna ziurtatzen duen 
frogagiririk aurkeztu gabe, prestazioaren titulartasuna eskuratzean onartzen 
den gizarteratze-prozesuaren barruan.

Bigarrenik, ez zuen jakinarazi haren ohiko bizilekua aldatu zela, aldaketa egin 
zen unetik hasi eta 15 egun naturaleko epean. Betebehar hori ez da dekretuan 
zehatz-mehatz agertzen, EAEtik kanporako irteerei dagokienez. Alabaina, 
DSBE prestazioen onuradunek ezagutzen dute, aitorpen berriak eta eskubideen 
berritzeak izapidetzean horren berri ematen zaielako eta Lanbidek irteerak 
jakinarazteko eta baimentzeko prozedura bat duelako”.

Lanbidek, amaitzeko, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 38. artikuluan 
eta abenduaren 23ko 18/2008 Legearen (Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzekoa, hura aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako 
idazkuntzan) 28. artikuluan ezarritako legezko aurreikuspenak aipatzen ditu.

4. Arartekoak Lanbidek igorritako erantzunaren berri eman dio kexagileari, 
egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan. Bere erantzunean, irteeren 
berri emateko betebeharra ezagutzen ez zuela adierazi du kexagileak. Bere 
pasaportean, berritzeko unean, zigilurik azaltzen ez zela-eta, alegatu duenez, 
pasaporte berria zen, eta, beraz, ez zuen aurretik egindako bidaiari buruzko 
informaziorik jasotzen.

Gogoetak

1. Lanbidek prestazioak iraungitzea erabaki du, horiek berritzeko prozeduran 
(2016ko ekainean hasitakoan) antzeman baitu kexagilea bi urte lehenago 
hilabetez irten zela EAEtik; zehazki, 2014ko urrian. 

Prestazioa indarrean egon den bitartean, gainera, beste etendura bat ere egon 
da, enplegu-eskaria ez berritzeagatik.

EAEtik irten zela antzematean, Lanbidek, 2016ko abuztuaren 22ko 
ebazpenaren bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungitzea erabaki zuen. Iraungipen horren ondorioz, ezin 
zituen berriz ere diru-sarrera bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
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osagarria eskatu urtebetez, iraungipenaren datatik zenbatzen hasita,  
abenduaren 23ko 18/2008 Legeak (Diru-sarrerak bermatzeko eta 
Gizarteratzekoak, hura aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
emandako idazkuntzan) 28.3. artikuluan ezarritakoa betez.

Lanbidek erakunde honek egindako informazio-eskariari emandako erantzunean 
berariaz aitortzen da Dekretuan ez dela zehazki ezartzen EAEtik kanpora egiten 
diren irteeren berri emateko betebeharra. Lanbidek, hala ere, honako hau 
adierazi du: “DSBE prestazioen onuradunek ezagutzen dute, aitorpen berriak 
eta eskubideen berritzeak izapidetzean horren berri ematen zaielako eta 
Lanbidek irteerak jakinarazteko eta baimentzeko prozedura bat duelako.” Hala 
eta guztiz, gaiarekin lotutako dokumentazioan ez da berariaz agertzen 
informazio hori kexagileari jakinarazi zaionik.

2. Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria iraungitzea erabaki zuen, prestazioak berritzeko prozeduraren 
ondorioz. Bere txosten juridikoan, honako hau da erabakia justifikatzeko 
azaltzen dena: maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 38. artikuluan 
ezarritako aurreikuspena. Araudi-aurreikuspen hori aplikatuta, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko eskubideak aitortuta jarraitzen du, baldin eta 
Dekretuan aurreikusitako betebeharrak betetzen badira. Kexagileak prestazioa 
berritzea erabakitzeko araudian aurreikusten ziren baldintzak eta betebeharrak 
betetzen zituen. Bi urte lehenago bidaia bat egin zela antzeman zenez, 
erakunde autonomoak kexagileak prestazioa eteteko arrazoi bat zuela baloratu 
zuen, eta, aurreko etendurarekin batuta, prestazioa iraungitzea erabaki zen.

Arartekoaren ustez, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungitzeko erabakiak, 18/2008 Legearen 
28.3. artikuluaren arabera, 4/2011 Legeak emandako idazkuntzan, hainbat 
irregulartasun ditu, jarraian azalduko dugun bezala.

18/2018 Legearen 28. artikuluak, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
Legea aldatzeko 4/2011 Legeak emandako idazkuntzan, iraungitzea adosteko 
arrazoien artean aurreikusi du prestazioa indarrean dagoen bi urteetan ez 
betetzeengatik bi etendura egon izana. Araudiak berariaz aipatzen du “bi 
etendura egon izana”. Ondorioz, eteteko beharrezkoa da administrazio-
prozedura formala jarraitu izana, eta, bertan, maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 53-55 artikuluetan ezarritako aurreikuspenak betez, 
eteteko arrazoi bat egon dela aitortu izana.

Espediente horretan Lanbidek etetea adostu du (lan-eskaria ez berritzeagatik) 
eta antzeman du arau-hauste bat egon dela, baina arau-hauste hori antzemate 
hutsa ezin da alderatu diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea etetea 
adosten duen administrazio-ebazpen batekin.

Bestalde, etendura-prozedura hori ezarriko litzateke betebehar bat ez 
betetzeagatik, baina, betebehar hori, Lanbidek bere erantzunean adierazi duen 
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bezala, “ez da dekretuan zehatz-mehatz agertzen, EAEtik kanporako irteerei 
dagokienez”. Arartekoak hainbat aldiz azpimarratu du ez dagoela araudi-
aurreikuspen garbirik prestazioak etetea eta iraungitzea justifika dezakeenik, 
EAEtik kanpora egindako irteera bat ez jakinarazteagatik. Diagnostiko-txostena, 
Lanbidek Diru-Sarrerak BermatzekoErrentaren eta Etxebizitzarako Prestazio 
Osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 
2017, delakoak 5.3.2. zenbakian dioenez, Arartekoak zehatz-mehatz aztertu 
du gaia, eta arazo hori jorratzen duten hainbat epai aipatu ditu, tartean 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. zenbakiko Epaitegiaren martxoaren 
4ko 44/2015 epaia.

Epaian aztertutako ustezko egoeran, Lanbidek ez zuen prestazioa berritu, eta 
argudiatu zuen bidaia ez zela Lanbideren bulegoan jakinarazi, "como es 
obligación de todos los perceptores de la RGI, según el artículo 12 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo.” 

Hori gorabehera, sententziak honako hau dio:
“se estima que no estamos ante incumplimiento de obligación alguna 
conforme al artículo 12 citado por la administración en la actuación 
impugnada, sin concretar la específica obligación incumplida y sin que el 
hecho referido pueda subsumirse dentro de la obligación contemplada en el 
citado precepto de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de 
residencia habitual de la persona titular.”

3. Aurreko irregulartasunez gain, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legeak ez du araudi-aurreikuspenik ezartzen, 
eteteko arrazoien preskripzioa arautzen duenik. Bidaia hori egin zela 
2016. urtean antzeman zen, baina, berez, bidaia 2014an egin zen. Araudiak ez 
du prestazioak etetea erabakitzen duten arrazoien preskripzioari buruzko 
inolako aurreikuspenik jasotzen.

Aipatu Legearen 19. artikuluak, era berean, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titularren betebeharrak ezartzen ditu. Era berean, 26. artikuluan 
arautzen da diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea zein 
arrazoiren bidez eten daitekeen. Ez dago preskripzio-eperik aurreikusten duen 
araudi-aurreikuspenik, baldin eta Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta 
etetea edo iraungitzea eragin dezakeen betebeharren bat urratu dela 
antzematen badu. Aitzitik, zehapen-araubideari erreparatuz gero, Diru-sarrerak 
Bermatzeko eta Gizarteratzeko 18/2008 Legearen 107. artikuluak berariaz 
aurreikusten du arau-hausteen preskripzioa. Legezko aurreikuspen hori 
aplikatuz, arau-hauste arinak horiek egin eta urtebetera preskribatzen dira, 
arau-hauste astunak hiru urtera, eta arau-hauste oso astunak lau urtera. Hala 
ere, erakunde honek hainbat aldiz adierazi duen bezala, zehapen-prozedurak 
garatu gabe jarraitzen du, eta, beraz, ez da zehapen-araubidea aplikatzen.

Arartekoari beharrezkoa iruditzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea 
erabaki dezaketen arrazoien preskripzioa ezartzen ez duen berariazko 
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aurreikuspena falta dela nabarmentzea. Ez dirudi arrazoizkoa denik prestazioa 
eten dadila erabakitzea, betebehar bat hautsi izanagatik, prestazioa etetea 
eragin zuen jarrera zein datatan gertatu den kontuan hartu gabe, are gehiago, 
espediente honetan gertatzen den bezala, baldin eta betebehar hori hautsi 
izana ez bada berariaz jasotzen. Espainiako Konstituzioak 9.3. artikuluan 
aldarrikatzen duen segurtasun juridikoaren printzipioak legegilea behartzen du 
jarrera jakin batzuk egiteak eragin ditzakeen ondorioen egiazkotasuna eta 
aurreikusgarritasuna ezartzera. 

4. Hau da, aztertutako gabezia materialek eta prozedurazkoek, Arartekoaren 
ustez, espediente hau berrikus dadila justifikatzen dute. Jarrera jakin bat 
antzematean, hura gertatu eta bi urte geroago (enplegu-eskari bat ez 
berritzeagatik etendura ezarri zuen ebazpenaz gain) prestazioa iraungi egin da, 
eta, beraz, ezin da urtebetean berriro eskatu. Erabaki hori, Arartekoaren iritziz, 
neurrigabea da, batez ere kontuan hartzen bada bere kargura adingabe bat 
duen guraso bakarreko familia bati eragiten diola Hori dela eta, Arartekoak 
berriz esan nahi du garrantzitsua dela adingabearen interes gorenerako 
eskubidea betetzea. Gai hau berariaz aztertu zen Arartekoaren apirilaren 8ko 
2/2015 gomendio orokorrean. Politika publikoetan adingabearen interes 
nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 
sisteman, eta 2017ko txosten-diagnostikoan, hots, erakunde honek egin zuen 
eta lehen aipatu den horretan.

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

GOMENDIOA

Goian adierazitako gogoetetan azaldutako arrazoiak kontuan hartuta, Lanbidek 
2016ko abuztuaren 22ko ebazpena berrikus dezala, espediente honen kexagileak 
ordura arte jasotzen zituen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungitzen dituena. 
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