
   1  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Arartekoaren 2018S-1513-16 Ebazpena, 2018ko otsailaren 21ekoa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea 
berrikusteko aholkatu zitzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonen 
gizarteratzean lan egiten duten zerbitzu publikoekin koordinatzeko beharraren 
gaineko ardura helarazi zen.  
 

Aurrekariak 
 

1. Arartekoaren esku-hartzea eskatu du herritar batek, ez baitago ados Lanbidek 
hartutako 2016ko ekainaren 22ko ebazpenarekin; haren bidez, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eten zitzaizkion eteteko 
arrazoiak indargabetu ez direlako.  

 
“Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean 
titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro ez baliatzea”. 

 
Lanbidek aurretik jakinarazi zion kexagileari 2016ko apirilaren 22an irizpideak edota 
betebeharrak betetzen ez zirela hauteman zuela, zehatzago: “…no ha comunicado 
que algunos meses ha percibido la pensión de alimentos de sus hijos (septiembre y 
octubre de 2015 y febrero y marzo de 2016)” Kexagileak bi prestazioak jasotzen 
zituen 2015eko irailetik. 
 

2. Kexagileak desadostasuna adierazi zuen 2016ko uztailaren 12an Lanbiden 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz eta 2016ko uztailaren 14an Arartekoan kexa 
bat jarriz. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
berrabiarazteko ere eskatu zuen 2016ko uztailaren 12an (egiaztagiri zenbakia 
2016/213442). 
 
Arartekoan jarritako kexan, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzen zuen kexagileak erakunde honetan jakinarazi zuen 
guraso bakarreko Bizikidetza unitateko titularra zela, 4 seme-alaba adingaberekin, 
batzuk aitortutako ezgaitasunarekin: bat intelektual arina, beste bat ertaina eta 
hirugarren bat dependentzia larria, II. gradukoa (Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko 
balorazio eta aitorpenaren arabera).  
 
Gainera, bere bikote ohiarengandik 2012ko otsailean banatu zela jakinarazi zuen, 
eta 2011/12/12ko dibortzioaren hitzarmen erregulatzailea zuela. Aurkeztutako 
dokumentazioan genero indarkeria eta lesioak direla eta salaketak ageri dira, 
dibortzioaren aurrekoak eta ondorengoak, bai Madrilen -aurretik bizi zen tokian- 
baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Euskadira etorri zen seme-alabekin bere 
senar erasotzailearengandik ihesi. Prozesu honetan, Euskadiko hainbat tokitan bizi 
izan dira, eta aita eta senarrak topatu zituen, berriz ere mehatxatu zuen eta arma 
zuriz erasotu, lesioak sortuz, 2015ean kexagileak eta bere alabak jarritako 
salaketan ageri den bezala, espedientearen barruan dagoena, mehatxuak, tratu 
txarrak eta irainak direla eta. 
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2011n hitzarmen erregulatzailea sinatu eta 2012an dibortziatu ostean, kexagileak 
ez du hilabetero bere seme-alabei dagokien mantenu pentsioa jaso, noizean behin 
bakarrik. Beraz, duela urte asko bizitzen ari zen indarkeria egoeraz gain, beste 
Autonomia Erkidego batera ihes egiteak, mehatxuak eta erasoagatiko salaketak, 
doako laguntza juridikoa eskatu ondoren pentsioa ez ordaintzeagatik salaketa 
jartzea erabaki zuen: lehenengoa 2015eko uztailaren 22an eta bigarrena 2016ko 
maiatzaren 31n. Salaketak jarri ostean, senar ohiak diru-sarreraren bat egin zuen 
bere kontura (2015eko iraila eta urrian eta 2016ko otsaila eta martxoan), lehen 
azaldutako kexagilearen egoera zela eta Lanbiden jakinarazi ez zituenak, eta hori 
dela eta diru-sarrerak bermatzeko errenta eten diote. 
 
2016ko uztailean, Euskal Autonomia Erkidegora joan eta arma zuriz jasandako 
erasoaren aurrean, lehendabiziko aldiz joan zen Santurtziko Udalaren Emakumeari 
Arreta Psikologikoa emateko eta Berdintasun Zerbitzura, bere egoera artatzeko eta 
tratamendu psikologikoa jasotzeko, dagokion asistentzia txostenean ere agertzen 
den bezala. 
 
Genero indarkeriaren biktima kredentziala ere aitortu zitzaion, eta Barakaldoko 
emakumearen aurkako Indarkeria Epaitegiak kautelazko neurriak ezarri zituen, Zigor 
Prozeduraren Legearen 544 bis artikuluaren arabera.  
 
Kexagileak, Lanbiden espedientearekin egin zuen bezala, epaitegien, Gizarte 
Zerbitzuen, Genero Indarkeriaren Epaitegiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
dependentzia baloratzeko zerbitzuen euskarrirako dokumentazio ugari atxiki du, 
zehatzago, ondorengoen kopia: 
 
- Dibortzioa erregulatzeko hitzarmena, 2011/12/12koa. 

 
- Dibortzio epaia, 2012/12/10ekoa, Fuenlabradako (Madril) lehenengo 

instantziako 5. epaitegiarena. 
 

- Fuenlabradako (Madril) lehenengo instantziako 5. Epaitegiaren epaia, 2012ko 
otsailaren 10ekoa. Horren bidez, hilean 300€ ordaintzea erregulatu zen. 
 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren ziurtagiria, bere seme-alaba baten ezgaitasun 
intelektual arinarena (%40), 2015/08/13koa.  
 

- 2015eko ekainaren 18an kexagilearen alaba batek aitaren aurka Muskizeko 
komisarian jarritako salaketa, bere amaren izenean -izututa eta mehatxatuta 
zegoena-, Madrilen genero indarkeriaren biktima izan eta bere seme-alabekin 
Euskal Autonomia Erkidegora ihes egin ostean, gero berriz ere Euskadin topatu 
zituen aitak (589A1500717 erref.), 2015/06/18an. 
 

- Kexagileak Muskizeko komisarian 2016ko ekainaren 31n jarritako salaketaren 
kopia (589A1600996 erref.), Mantenu Pentsioa bi hilabete baino gehiagoz ez 
ordaintzeagatik. 
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- BFAren bere beste seme baten II. graduko (dependentzia larria), 52 puntu, 
dependentzia egoeraren aitorpenaren ziurtagiria: Berrikuspen data: 2015/12/19 
 

- BFAren bere beste seme baten I. graduko (dependentzia ertaina), 48 puntu, 
dependentzia egoeraren aitorpenaren ziurtagiria: Berrikuspen data: 2019/06/20 
 

- Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailean doako laguntza 
juridikoaren eskaera, 2016/06/03an egindakoa.  
 

- Banaketa/dibortziotik sortutako neurriak aldatzeko eskaera. Fuenlabradako 
(Madril) familiako lehenengo instantziako 5. Epaitegia (371/2016-M), 
2016/06/01ekoa. 
 

- Emakumearen arreta psikologikoko zerbitzuaren asistentzia txostena, 
Santurtziko Udaleko Gizarte Ekintza eta Berdintasun Saileko Emakumearen eta 
Berdintasun Zerbitzukoa, 2016ko uztailekoa, 2016/06/01ekoa.  
 

- Biktima kredentzialaren eta kautelazko neurrien kopia, Barakaldoko emakumeen 
aurkako Indarkeri Epaitegiarena.  

 
3. Azaldutakoa aintzat hartuta, Arartekoak idazki bat helarazi zion Eusko Jaurlaritzako 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari, eta aurreko egitateei buruzko informazioa 
eskatu zion, ez errepikatzeko aurrerago azalduko ditugun gogoetekin. 
 

4. Lankidetza-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak txosten bat igorri 
zigun; horren bidez, egindako gogoetak aintzat hartuta, zenbatekoak itzultzeko 
beharra adierazi izana honako argudio hauekin arrazoitu zuen: 
 

“(…) Andreari haren eskubideen eta betebeharren berri eman zitzaion, eta 
betebehar horietako bat zen Lanbideri 15 egun naturaleko epean 
jakinaraztea prestazioari eragin diezaioketen aldaketak, hala nola diru-
sarrerak aldatzea. Diru-sarrerak aldatu izanaren jakinarazpena ez dauka 
erabiltzailearen zaurgarritasun-egoerarekin zerikusirik, jakinarazpen hori 
egiteak ez baitu jakinarazpenaren egilea arriskuan jartzen. 
 
Bete beharreko beste obligazioetako bat da espedientearen izapidetzea 
amaitu aurretik titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri 
legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea. 
Ildo horretatik, (…) andreak aktiboki erreklamatu behar du haren seme-
alabek eskubidez jaso beharreko mantenu-pentsioa, eta ez gaude ados, 
haren idazkian esaten den bezala, DSBE eskubidea eten zitzaiola ez zelako 
nekez ordaindu ahal izango den pentsio bat jasotzeko eskubideaz baliatu. 
Lanbidek badaki pentsioa ordaindu behar duenak diru-sarrerak dituela, eta 
horien artean dagoela Lanbidek aurtengo martxoaren 24ko eraginkortasun-
dataz geroztik ordaintzen dion DSBE osagarria. 
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Ez gaude ados ere pentsioa ordaindu behar duenak 
erreklamatzailearengandik urruntzeko agindua eta harekin edozein bitarteko 
edo pozeduraten bidez edozein motako komunikazioa izateko debeku 
espresa edukitzeak berez zailtasun bat denik pentsioa ordain dezala 
erreklamatzeko. 
 
Ezin zaio inolaz ere iritzi aipatutako urrentze-aginduak obligaziodunari 
eragozpenik sortzen dionik bizikidetza-unitateko kideek izan ditzaketen 
eskubide ekonoimikoak erreklamatzeko. Eskubide horiek erreklamatzeko 
arduradunak hainbat bdetatik egin dezake hori, baita bide judizialetik ere, 
fisikoki gerturatu behar gabe eta haren eta bizikidetza-unitateko beste 
kideen segurtasuna arriskuan jarri gabe. 
 
Hirugarrenez, jakinarazi behar dizut, beste erakunde publikoetako zerbitzuek 
burututako lan goresgarriaz aparte, Lanbidek ere erreklamatzailea 
gizarteratzeko jarduerak gauzatu dituela. Izan ere, gaur egun, esleitutako 
orientatzailea dauka, bide horretan lagundu eta aholkatzeko”. 

 
5. Beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbide-elementuak ditugula uste dugunez, 

honako gogoeta hauek egin ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Lanbidek genero indarkeriaren biktima den kexagilearen prestazioak eten zituen 
2016ko ekainaren 22ko ebazpenaren bidez; bere adin txikiko lau seme-alabei -
horietako hiruk aitortutako ezgaitasun ezberdinak dituzte- dagokien mantenu-
pentsioa jasotzeko eskubidea ez erabiltzeagatik eten dira. Eteteak hilabete bat iraun 
du. 
 
Izan ere, diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 12. artikuluaren arabera, titularren betebeharrak dira: 
 
1.– Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek prestazio ekonomiko hori 
jasotzeko eskubidea gauzatzen dutenean, prestazioaren modalitatea edozein dela 
ere, honako betebehar hauek izango dituzte: 
(…) 
b) Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan. 
 
-Lanbideren irizpideen agiriaren arabera, 2017ko maiatzean eguneratutakoa, 
zerrenda zehatza eta baztergarria izan gabe, eduki ekonomikoa duten eskubideen 
artean hauek dira ohikoenak: 
(…) 
 
Mantenu-pentsioa edo konpentsazio-pentsioa erreklamatzea.  
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Mantenu-pentsioa ebazpen judizial bidez ezartzen da, ezkontzazko eta ezkontzaz 
kanpoko seme-alaben alde. Hori erdiesteko, dagokion familia-epaitegian demanda 
bat aurkeztu beharko da. 
(…) 
 
Jada badago hitzarmen erregulatzailea bat edo mantenu-pentsio bat, behin-
behineko neurrien epai edo auto batean ezarria, baina ez bada ordaintzen: epaia 
edo behin-behineko neurriak betearazteko demanda aurkeztu beharko da.  
(…) 
 
Irizpideen agiri beraren A.2 atalean, Lanbidek eduki ekonomikoko eskubideak 
balioztatu diren egiaztatzeko erabiltzen dituen modu ezberdinak adierazten ditu.  
 
Zehatzago, atal horren azken paragrafoan hauxe adierazten du: “Ezarritako epeak 
betetzen ez badira, ezinbesteko kausak frogatu beharko dira, edota ebazpena 
jasotzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen 
ziurtagiria aurkeztu”. 
 
Zentzu honetan eta kexagileak bere senar ohiaren diru-sarrera puntualak ez 
jakinaraztearekin lotuta (2015eko iraila eta urria eta 2016ko otsaila eta martxoa): 
kexagileak gertakari hau justifikatu du momentu horretan bizitzen ari zen 
ezinbesteko egoera dela eta, Lanbiden deskribatu eta dokumentatu duena. Hori 
dela eta, erakunde honen ustez gauzatzea aurkezteko atzerapen hori azaltzeko 
justifikazio bat dagoela ulertzen du, eta kexagileak ez zuela iruzur egiteko edo bere 
diru-sarreren gaineko datuak ezkutatzeko asmorik. Zehatzago, bere bikote ohiak 
mantenu pentsioa ordaindu zizkion hilabeteak bat datoz berak zein bere alabak 
komisarian salaketa jarri zuten hilabeteekin, bere senar ohia eta bere seme-alaben 
aita den jazarpena, mehatxuak eta erasoak handitu zirelako, urteetan pairatu zuen 
indarkeriaren testuinguruaren barruan. Madriletik Euskadira bere lau seme-alabekin 
bere bikote ohiarengandik ihesi joan behar izan zen epea ere da hori, eta diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria prestazio 
eskubidea aitortu berri zitzaion (2015eko iraila). 
 

2. Kexagileak eta bere seme-alabek ez dute euren oinarrizko beharrak estaltzeko diru-
sarrerak bermatzeko errenta baino. Gainera, BUren konfigurazio berezi eta 
dependentziakoak BUko titularrak lan egin ahal izatea ezinbestekoa egiten du, bere 
seme-alaba gehienek behar duten zaintza dela eta. Baldintza horietan eta dituen 
beharrekin, diru-sarrerak bermatzeko errenta hilabete bat eteteak eta ia 1000 € 
itzultzeko eskatzeak ahulgarritasun eta babesgabetasun egoera handitu besterik ez 
du egiten. Horregatik guztiagatik, Arartekoaren ustez Lanbidek kexagilearen egoera 
zaila aintzat hartu beharko luke, eta babesa ematerakoan parte aktiboa izan, bere 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eten beharrean. 
 
Zehatzago, diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 18/2008 Legearen 
2.a) artikuluak adierazten duen bezala, berezko helburu gisa ezartzen du:  
“…gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema sistema autonomo 
gisa eratzea. Sistema horren kudeaketan gizarte-zerbitzuek eta enplegu-zerbitzuek 
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hartuko dute parte, eta administrazio publikoetako beste atal batzuek elkarlanean 
jardungo dute”. 
 
Betebehar hori Sektore Publikoko Erregimen Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 141. eta 142. artikuluek babesten dute, Administrazio 
Publikoen arteko Kolaborazio Betebeharra jasotzen duena. 
 
Zentzu honetan, erakunde honek uste du kasu honetan eta Lanbidek egoeraren 
gaineko dokumentazio ugari duenez, genero indarkeriaren biktima den emakume 
bat dela ikusita, arreta ematen dioten administrazio publikoen arteko koordinazioa 
egitea.  
 
Espediente hau aztertzean, genero indarkeriaren biktima den emakume bat 
bezalako pertsona ahulgarri bati arreta ematen dioten zerbitzu publiko ezberdinen 
arteko koordinaziorik egon ez dela egiaztatu da, eta horrek existitzen diren 
koordinazio neurrien ebaluazio kritikoa egitea exijitzen du. Modu horretan, 
administrazio publiko batek genero indarkeriaren biktima den emakume bat 
babesteko jarritako neurriak, kasu honetan Santurtziko Udaleko gizarte zerbitzuak, 
ez eraginkorrak izan daitezke beste administrazio baten jarduna dela eta edo 
harekin ez kolaboratzeagatik, diru-sarrerak bermatzeko errenta prestazioaren 
ordainketa etetea bezala, eta etete horrek bere ahulgarritasun egoera egiaztatu 
duen eta bere kargura lau adingabe dituen -horietako hiru ezgaitasun eta 
dependentzia egoeran- emakume batengan izan ditzakeen ondorioak.  
 
Horregatik guztiagatik, erakunde honetan uste dugu Lanbidek, kexagileari diru-
sarrerak bermatzeko errenta eten aurretik, Santurtziko Udaleko Emakume eta 
Berdintasun Zerbitzuko gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzea desiragarria 
litzatekeela, kexagilearen gizarteratze prozesuan beraiekin kolaboratzeko asmoz. 
Bestela, administrazio baten jardunak beste administrazioaren esku-hartzea 
kaltetzen du, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 
18/2008 Legeak sustatzen dituen ondorioen aurka, 1. art.: 
 
“(…) bai bazterkeria-arriskuari aurre egiten, bai bazterkeria pertsonala, soziala eta 
laborala arintzen, bai gizarteratzea errazten” 
 
Gogorarazi beharra dugu Lege horren helburu nagusien artean hauxe ezartzen dela, 
azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketan a)  
 
Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema eratzea, sistema 
autonomo gisa, zeinen kudeaketan parte hartzen baitu Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak, lankidetzan arituz beste administrazio publiko batzuekin. 
 
Arartekoak egindako Lanbideren diru sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioen kudeaketa hobetzeko 
proposamenen Txosten-diagnostikoan, 2017, bi sistemen arteko kolaborazio marko 
egonkor bat ezartzeko beharra adierazi zuen, pertsonen beharrei modu integralean 
arreta emateko, batez ere gizarte bazterketa arriskuan dauden edo diskriminazioa 
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pairatzen duten edo adina edo dependentzia dela eta ahulgarritasun egoeran 
dauden edo pairatu duten indarkeria egoera dela eta kolektibo batzuei dagokienean. 
Gomendioen artean 47.a azpimarratu da: 
 
Gizarte-zerbitzuen txostenek Lanbidek kudeatzen dituen prestazio ekonomikoen 
espedienteetan izango duten garrantzia hitzartzearen garrantzia, bai betekizunak 
betetzearen interpretazioari dagokionean, bai prestazioak etetea edo iraungitzea 
adosten duten ebazpenei dagokienean. 
 

3. Amaitzeko, Arartekoak berriz esan nahi du adingabearen interes gorena kontuan 
hartu behar dela, honako gomendio honetan aztertu zen moduan: apirilaren 8ko 
Arartekoaren 2/2015 gomendio orokorra. Bereziki kasu honetan, bere kargura lau 
seme-alaba dituen -horietako hiru aitortutako ezgaitasunarekin- genero 
indarkeriaren biktima den emakume baten kasuan, oinarrizko beharrak estaltzeko 
diru-sarrerak bermatzeko errenta behar dutenak. 
 
Lanbidek erakunde honi erantzun dio printzipio honen ezarpena sektorearen 
araberakoa dela, hau da, haurtzaroaren eremuan bakarrik ezar daitekeela (guraso 
eta seme-alaben arteko harremanak, dibortzio egoerak, adopzio prozedura, 
tutoretza erregimena eta harrera eta antzeko egoerak).  
 
Arartekoak aldiz, adierazi du herri-administrazio guztiek bete beharreko araua dela, 
adingabearen interes gorena administrazio publikoen erabakietan aintzat hartu 
beharreko araua delako, eta hartutako erabakia arrazoitzean zehaztu beharko 
litzatekeena, urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 2. Artikuluan 
aurreikusitako terminoetan, bere idazketa berrian, (uztailaren 22ko 8/2015 Lege 
Organikoa, haurrak eta nerabeak babesteko sistemaren aldaketa).  
 

4. Lanbidek erakunde honi jakinarazi dio 2016ko irailean kexagileak prestazioak 
berrabiarazteko eskatu zuela, eta berrabiarazte hori 2016ko urriko soldata-orrian 
izapidetu zela, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta berriz aitortu ziotela prestazioa 
eskuratzeko irizpideak berreskuratu zituelako, ezarritako etete epea gainditu 
ondoren.  
 
Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste du adierazitako aginduen arabera eta 
18/2008 Legearen izpirituaren arabera, kasu honetan Lanbidek egindakoa ez den 
beste interpretazio bat egin daitekeela, eta horrenbestez uste du otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, iradokizun hau egiten du: 
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IRADOKIZUNA 
 
Arartekoak diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea adosteko ebazpena 
berrikusteko iradoki du. 
 
Era berean, Arartekoak ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonak 
gizarteratzeko lan egiten duten zerbitzu publikoekin koordinatzeko beharraren 
gaineko ardura helarazi du. Kasu honetan bereziki, non genero indarkeriaren 
biktima izateari lotutako informazioak eta ezgaitasun eta dependentzia egoeran 
dauden lau adingabe egoteak herri administrazio ezberdinen arteko elkarrekiko 
balorazioa behar duen, esku-hartzea eragina izatea bermatzeko ematen diren 
egoerak aztertzeko.  
  
 


