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Arartekoaren 2018S-2303-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 22koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan 
diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzeko erabakia, 
iraungitzeko arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz desagertu egin 
delako 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoaren esku-hartzea eskatzeko, diru-

sarrerak bermatzeko errenta azkendu diotelako eta prestazioak itzultzeko eskatu 
diotelako. 

 
Aipatu duenez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea erabaki 
du, titularra (...) kalean dagoen ondasun higiezin baten jabea delako. Gainera, 
Lanbidek prestazioak erreklamatzeko prozedura hasi du (1.729,32 euro), 
kexagileak ohiko bizilekua ez den beste ondasun higiezin bat duela uste baitu. 

 
Nolanahi ere, kexagileak Bilboko Lehen Auzialdiko 8. Epaitegiaren 2016ko 
abenduaren 14ko dekretua aurkeztu du, hau da, 1071/2012-A hipotekaren 
betearazpena, zeinen bidez (...)ari (...) kalean dagoen finka esleitzen baitzaio; 
halaber, aurkeztu du 2017ko martxoaren 14ko antolaketa eginbidea, 2017ko 
martxoaren 31n jabetzeko eginbidea gauzatzea erabakitzen duena. Gainera, 
Jabetza Erregistroko informazio-ohar soila erantsi du, eta bertan jasotzen 
denez, (...) du aurreko finkaren jabari osoa.  
 

Bi seme-alaba bere kargura dituen guraso bakarreko familia bat da. 2017ko 
apirilean, kexagilea etxez aldatu zen; izan ere, egun hartan, hau da, 2017ko 
martxoaren 31rako ezarritako jabetzeko eginbidea gauzatu eta gero, udal 
etxebizitza batera joan ziren bizitzera. Kexagileak adierazi duenez, aurretik 
aipatutako dokumentazioa –titulartasunaren aldaketa egiaztatzen duena– hil 
berean aurkeztu zuen dagokion Lanbide bulegoan; hala ere, ez du erantsi 
aurkeztu izanaren agiririk. 

 
2017ko abuztuan, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuen eta horretan atzera 
botatzeko ebazpena eman zen, 2017ko urriaren 12an. Horrekin batera, hipoteka 
betearazteko prozedurari buruzko dokumentazioa aurkeztu zuen, baita 
etxebizitzaren titulartasunari buruzkoa ere. 
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2. Arartekoak, kexa izapidetzeko onartuta, aipatutako gertakariei buruzko 
informazioa eskatu zuen eta aldez aurretik zenbait gogoeta helarazi zituen; 
horiek ez errepikatzearren, geroago azalduko ditugu. 

 

3. Erakunde honek bideratutako lankidetza-eskaerari erantzunez, Lanbidek 
zuzendari nagusiaren txostena bidali zuen, eta horretan, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta azkentzeko arrazoia azaldu zuen: 2017/06/05ean hasitako 
berrikuspenean, araudiak prestazioen titularra izateko ezarritako baldintzak ez 
zirela betetzen antzeman zen: “Ohiko etxebizitza ez den higiezin baten % 100 
ez edukitzea: dibortzio-epaian, etxebizitza bat dauka esleituta, jabetzan, (…) 
kalea (…) helbidean, seme-alabekin batera erabiltzeko eta gozatzeko; hor bizi 
izan da 2017ko apirilera arte”.   

 

Eta honela jarraitzen du Lanbideren txostenak: “Interesdunari 2017ko ekainaren 
12an jakinarazitako egintzaren bidez, entzuteko izapidea irekitzea agindu zen, 
lehen aipatu den betekizuna betetzen duela egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen 
dituen alegazio edota dokumentu guztiak idatziz aurkez zitzan. – Alderdi horri 
buruzko dokumentu edo alegaziorik jaso gabe igaro zen xede horretarako 
emandako epea, eta, beraz, 2017ko uztailaren 20an, prozeduraren organo 
izapidegileak ebazpena eman zuen. Bertan, iraungitzat jotzen da interesdunak 
prestazio horiek jasotzeko zuen eskubidea, lehen aipatu den betekizuna ez 
betetzeagatik. – 2017ko abuztuaren 11n, berraztertzeko aukerako errekurtsoa 
aurkeztu zuen interesdunak. Organo honek ebatzi zuen, 2017ko urriaren 12ko 
Ebazpenaren bidez. Bertan, errekurtsoa ezetsi egin zen”.  

 

4. Abuztuan, kexagileak berriz aurkeztu zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eskaera. 2017ko azaroaren 14an, Lanbidek dokumentu jakin batzuk aurkezteko 
eskatu zion, hain zuzen, kexagilearen titulartasuneko kontu korronteetako 
mugimenduak jasotzen dituzten dokumentuak.  Errekerimenduari  erantzunez, 
kexagileak banku-mugimenduei buruzko dokumentazioa aurkeztu zuen eta 
azaldu zuen zenbaketa ez zela berdina helbidez aldatu zuenean, banku 
sukurtsala ere aldatu zuelako. 

 

Era berean, abenduan, mantenu-pentsioaren ordainketei buruzko dokumentazioa 
aurkezteko eskatu zitzaion, beste gurasoak ordaintzen zion mantenu-pentsioa ez 
baitzetorren bat epai judizialean ezarritako zenbatekoarekin. Dirudienez, bere 
seme zaharrak familia-etxea (amarekin eta anai-arrebekin bizi zen bertan) utzi 
zuenean, aitak alde bateko erabakia hartu zuen pentsioaren zenbatekoa 
txikiagotzeko: 350 eurotik 230 eurora. Aipatu errekerimenduan, halaber, 
Lanbidek leporatu zion aitak dagoeneko bizikidetza-unitatearen kide ez den seme 
zaharraren kontura sartzen zuela pentsioa. Azkenik, hainbat urtetan ordaindu ez 
zen mantenu-pentsioa auzibidean betearazteko eskaerari buruzko informazioa 
eskatu zion. 
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Errekerimenduari erantzunez, kexagileak bere abokatuaren idazki bat aurkeztu 
zuen; abokatuak, batetik, 2009 eta 2015 bitartean burututako prozedura 
judizialak azaldu zituen, adostasunik gabeko dibortzioaren epaian ezarritako 
gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak betearaztea helburu dutenak; eta 
bestetik, neurriak aldatzeko demanda lehenbailehen bideratuko zela jakinarazi 
zuen. Horrez gain, idazkian aipatu zen izendapenaren zain zegoela (ofiziozko 
txandako abokatu gisa aritzeko), beste prozedura judizial bat zenez, izendapen 
berria behar zuelako. 

 
5. Azkenean, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 2017ko 

abenduaren 21eko eskaeran atzera egin zela erabaki zuen, eskatutako 
dokumentazioa –hain zuzen, demanda judiziala eta horren ebazpena, 2015eko 
urriaren 8koa, mantenu-pentsioari buruzkoa– ezarritako epean aurkeztu ez 
zelako. Ebazpen horretan, honako hau adierazi da: ”no se acepta que la pensión 
de alimentos por sus hijos pequeños sea ingresada en una cuenta de la cual no 
es Ud. titular y que pertenece a su hijo mayor con el cual no vive, deberá 
subsanar dicha cuestión –no ha presentado la demanda de impago de pensión 
que según escrito de abogada de enero de 20161 se presentó el 08/10/2015 ni 
cuál fue la resolución de esta o trámite en el que se encuentra dicha demanda– 
cualquier cambio en el importe de la pensión de alimentos tendrá que verse 
reflejado mediante variación o nuevo convenio regulador, si usted considera que 
la cantidad que le paga su ex-marido no cumple el convenio vigente y no quiere 
cambiarlo tendrá que demandarle. No ha subsanado o presentad nada de lo 
indicado anteriormente”. 

 
Kexagileak berriz egin zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskaera. 
Espediente berriari doako justiziaren eskera erantsi zion, baita gurasoen eta 
seme-alaben arteko neurriak aldatzeko demanda ere. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea azkentzea erabaki du, 

titularrak baldintza bat betetzen ez duela ikusita; izan ere, erakunde autonomoak 
titularra bere ohiko etxebizitza ez den beste ondasun higiezin baten jabea dela 
ulertu du, eta ondorioz, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuaren 9. artikuluko 3b) idatz-zatian xedatutakoa 
aplikatu du. Horren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuraduna 
izateko, besteak beste, ezin da ondasun higiezinik eduki. Era berean, azkentzeko 

                                                 
1 Datan akats bat dago. 
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arrazoi gisa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen 28. c) artikulua aipatu du, azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
emandako idazketan: “Behin betiko galtzea eskubidea aitortzeko exijitutako 
eskakizunetako bat”.   

 
Hala ere, kexagileak egiaztatu du ez dela (...) kalean dagoen finkaren titularra, 
ondasun hori enkantean jarri eta (...)ari esleitu baitzaio. 

 
2. Erakunde honi bidalitako txostenean, Lanbidek errekurtsoa gaitzesteko, eta 

hortaz, prestazioa azkentzeko erabakiari eusteko arrazoia azaldu du: izan ere, 
2017ko ekainaren 12an, entzunaldi-izapidea ireki zen, kexagileak zalantzan 
jarritako baldintza betetzen zuela egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen zituen 
alegazio eta/edo dokumentu guztiak idatziz aurkez zitzan; hala ere, kexagileak ez 
zuen erantzun. 

 
Aipatu dokumentazioa geroago aurkeztu zen, berraztertze-errekurtsoarekin 
batera, baina erakunde autonomoak ez zuen kontuan hartu. Erakunde hau ez 
dago ados horrekin eta azterketa hau egiten ari da egoera azaltzeko. 

 
3. Beste espediente batzuetan bezala, Lanbidek ez du onartu errekurtso-idazkiari 

erantsitako dokumentazioa eta hori lehenago aurkeztu ahal izan dela dio. 
Horretarako, Auzitegi Gorenaren 5542/2001 Epaia aipatzen du, 2001eko 
ekainaren 27koa (ECLI: ES:TS:2001:5542) "pretende el recurrente que el 
trámite del recurso de reposición sea considerado también como expediente 
administrativo en el que puedan introducirse cuantas modificaciones estime 
oportuna el interesado, lo cual es un error, en cuanto que el órgano que 
resuelve la reposición revisa la resolución inicial con arreglo a los elementos de 
hecho y de derecho obrantes en el expediente, y no es el recurso de reposición 
momento hábil para intentar modificaciones de hecho, dado que el expediente 
administrativo termina con la resolución del mismo, siendo el recurso de 
reposición un recurso administrativo que revisa la legalidad de lo actuado". 

 
Jurisprudentzia horretan jasotako ikuspegiak urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
118.1. artikuluko 2. letran xedatutakoan du lege babesa: 
 
“Errekurtsoak ebaztean, ez da kontuan hartuko errekurtso-jartzaileak alegazioen 
izapidean aurkeztu ez duen egitate, dokumentu eta alegaziorik, alegazioen 
izapidean aurkezteko aukera izan bazuen. Ezin eskatuko da frogak egiteko, 
orobat, ebazpen errekurritua eman zen prozeduran ez egin izana interesdunari 
inputa dakiokeenean”. 
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4. Hala ere, Arartekoak berraztertze-errekurtsoak gure ordenamendu juridikoan 
duen zentzua modu zabalagoan interpretatzen du, bere helburutik (berrikustea) 
haratago, eta dokumentazioa berraztertze-errekurtsoa jartzeko fasean aurkeztea 
onartzen duen jurisprudentzia-doktrina jasotzen du. 

 
Kontuan izan behar da Lanbidek espedienteak berrikusteko ahalmena duela, 
prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko; hala xedatzen du 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legearen 24. artikuluak: "Administrazio publikoek urtean behin berrikusiko 
dute, ofizioz, prestazioa eskuratzeko baldintzak betetzen diren; nolanahi ere, 
egokitzat jotzen diren behar beste berrikuspen egin ahalko dituzte, prestazioa 
ematea eragin zuten arrazoiek bere horretan dirauten egiaztatzeko”.  Ez da 
bidezkoa berez zabala den berrikusteko ahalmen hori prestazioak eten, azkendu 
edo erreklamatzeko bakarrik erabiltzea eta horietan ondorioak izatea, 
administrazio-errekurtsoa izapidetzean, berriz, gaitasun hori mugatzea. Are 
gehiago, kasu honetan bezala, informazio fidagarria dagoenean, interesdunak 
eskatutako baldintza betetzen duela agerian uzten duena, egotzi zaion ondasun 
higiezinaren jabea ez dela egiaztatzen duen dokumentua erantsi duelako.  

 
Izan ere, lehenago aipatutako artikulu berak (118.1.), 1. idatz-zatian, esanbidez 
aipatzen du entzunaldi-izapidea irekitzeko aukera, hasierako espedientean jaso 
ez diren egitate edo dokumentu berriak agertzen direnean: “Jatorrizko 
espedientean jaso ez diren beste egitate edo dokumentu batzuk hartu behar 
badira kontuan, haien berri emango zaie interesdunei, gutxienez hamar egun eta 
gehienez hamabost iraungo duen epe batean alegazioak egin eta egoki 
deritzoten dokumentu eta egiaztagiriak aurkez ditzaten”.  
 
Lege bereko 119.3. artikuluak ere kontuan hartzen du aukera hori, honako hau 
xedatzen duenean: “Errekurtsoa ebazten duen organoak prozedurako arazo 
guztiak argituko ditu, bai formazkoak bai edukizkoak, interesdunek alegatuak 
izan edo ez.  Interesdunek alegatu ez dituzten arazoen gainean ebatzi baino 
lehen, entzun egingo zaie interesdunei. Nolanahi ere, errekurtso-jartzaileak 
eskatutakoaren harikoa izango da ebazpena, eta ezin izango du inoiz okerragotu 
haren hasierako egoera”.  

 
Hortaz, araudiak elementu berriak errekurtsoa jartzeko fasean gehitzeko aukera 
ematen du, kautela neurri eta berme zehatzak betez.  Hain zuzen ere, 
berraztertze-errekurtsoaren bidez ahalbidetzen da Administrazioari dagokion 
eginkizuna betetzea: objektibotasunez interes orokorraren alde lanean aritzea eta 
eraginkortasun, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta koordinazio 
printzipioekin bat jardutea, legea eta Zuzenbidea erabat betez (Espainiako 
Konstituzioaren 103. artikulua). Gauzak horrela, Administrazioak araudian 
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ezarritako baldintzak betetzea modu frogagarrian egiaztatzen duen 
dokumentazioaren berri izaten badu, kontuan hartu behar du; izan ere, 
errekurtsoak jartzeko fasean aurkezteak ezin du dokumentazio hori ondoriorik 
gabe utzi eta eskubide subjektiboa –diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
eskubidea, alegia– azkentzea eragin. Bestela, ezin da ulertu zaintza judizial 
eraginkorra izateko eskubidea, Espainiako Konstituzioaren 24.2. artikuluan 
xedatutakoa, ezta hortik ondorioztatzen den eskubidea ere, hain zuzen, 
interesdunaren interesak eta uziak defendatzeko behar diren frogabideak 
erabiltzeko eskubidea. Hitz batez, frogabidea auzibidean erabil badaiteke, 
administrazio-bidean ere aurkeztea ahalbidetu behar da.  

 
Horri gaineratu behar zaio diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen 
izaera berezia; izan ere, prestazio horrek oinarrizko beharrak betetzea du 
helburu eta zaurgarritasun egoeran dauden familiei dagokie, kasu honetan 
bezala: guraso bakarreko familia, bi seme-alaba adingabe ardurapean dituena. 
Hori dela eta, Arartekoak berriz azpimarratu behar du adingabearen interes 
gorena kontuan hartzeko beharra, honako hauetan ondorioztatu zen moduan: 
Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa. Politika publikoetan 
adingabearen interes gorena kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-
sarrerak bermatzeko sisteman; eta Arartekoaren 2017ko diagnostiko-txostena, 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena. 

 
5. Berraztertze-errekurtsoaren helburuari buruzko iritziaren oinarri, Auzitegi 

Gorenaren 1228/2010 Epaia aipatu da, 2010/03/17koa, Dokumentazio 
Judizialaren Zentroko (CENDOJ) identifikazio-zenbakia: 
28079130032010100108  

 
“Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, 
son también un instrumento de control interno de la actividad de la 
Administración en la que un órgano superior -o el mismo, en reposición revisa 
en toda su extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente vinculado al 
análisis de los meros elementos de hecho o derecho que este último hubiera 
tenido o podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los recursos es 
posibilitar una mejor decisión que sirva con objetividad los intereses 
generales, y ello será tanto más factible cuantos más elementos de juicio se 
pongan a disposición de quien ha de decidir finalmente sobre la impugnación.  
 
El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 
presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse 
en vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo 
tipo, también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen 
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consecuencias jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. El 
recurso administrativo, salvados los límites de la congruencia y la 
imposibilidad de gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine 
de la Ley 30/1992), permite una reconsideración plena, sin restricciones, del 
asunto sujeto a revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden 
alegar los impugnantes cualesquiera hechos o elementos de juicio, también 
los que no se pudieron tener en cuenta originariamente pero sean relevantes 
para la decisión final”. 

 
Auzitegi Gorenak ondorioztatu duenez, berraztertzeko prozeduran datu bat 
modu fidagarrian egiaztatzen bada, horixe hartu behar da abiapuntu, zeren eta 
“No puede aceptarse la validez final de un acto administrativo que se basa 
sobre un presupuesto de hecho demostradamente erróneo”. 
 

Doktrina horri jarraikiz, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenak, diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea azkentzea erabakitzen duenak, ageri-agerian 
okerra den egoera bat hartzen du oinarri. Era fidagarrian egiaztatu da horrela 
dela, hortaz, ebazpena berrikusi behar da. 
 
Era berean, Auzitegi Gorenaren 2017ko apirilaren 20ko epaia aipatu da 
(doktrina bateratzeko 615/2016 Kasazio Errekurtsoa). Epai horretan, Auzitegi 
Gorenak aldarrikatzen du ezin dela zergadunak berraztertze prozeduran 
aurkeztu duen frogabideari uko egin, espedientea ebazteko behar den 
dokumentazioak Administrazioak egiaztatze jarduketan ezarri dion denbora-
muga duelako; bestela, berraztertze prozedurei aspaldian baztertu zen izaera 
(berrikuste hutsa) ematen zaie berriz. 

 
Auzitegi Gorenaren arabera, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 56.3. artikuluak xedatzen du 
kasua administrazioarekiko auzibidean berrikustean errekurtsogileak 
komenigarritzat jotzen dituen frogabide guztiak aurkez daitezkeela; gainera, 
froga bat Administrazioan aurkeztu ez izana ezingo da baztertzeko arrazoia izan. 
Era berean, bide ekonomiko administratiboan ere aurkez daitezke frogabide 
berriak; ondorio hori abenduaren 17ko 58/2003 Legearen (Zergen Lege 
Orokorraren) 236. artikulutik ateratzen da. Horiek horrela, Auzitegi Gorenak 
hauxe baieztatu du: “si en vía económico-administrativa y en vía judicial es 
posible aportar la documentación que el actor estime procedente para impugnar 
una resolución tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse antes en 
el discurrir procedimental y aportarse en el primero de los medios de 
impugnación que pueden ejercitarse…” 
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Eta geroago jarraitzen du: “Ningún sentido tendría que un mismo documento 
fuese tenido en cuenta en la vía judicial y no en sede de recurso de reposición”. 

 
6. Kexagileak egiaztatu du 2016ko abendutik aurrera ez dela ondasun higiezinaren 

titularra. Izan ere, data horretan finka enkantean jarri zen, hipoteka betearazteko 
prozeduraren ondorioz. Etxebizitzaren titularra beste jabea da. Arartekoaren 
iritziz, kexagilearen kasuan, ez da egon “ohiko etxebizitza ez den higiezin bat ez 
edukitzea” aipatzen duen baldintzaren ez betetzerik, horrek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta azkentzea eragin zuen arren. Izan ere, kexagileak ondo 
egiaztatu du baldintza hori betetzea. Arartekoak uste du Lanbidek kontuan hartu 
behar zuela berraztertze-errekurtsoa izapidetzeko prozeduran aurkeztutako 
dokumentazioko informazioa, eta hortaz, onartu behar zuela prestazioa 
azkentzeko ebazpenaren aurka aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa.  

 
Bestalde, ez dakigu zenbatekoak itzularazteko prozedura ezarritako epean (sei 
hilabete) ebatzi den ala ez, hau da, ez dakigu legez ezarritako prozedura bete 
den ala ez (maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 58. artikulua). Hala ere, 
Arartekoaren iritziz, ez litzateke bidezkoa zorra dagoela erabakitzea, ebazpen 
honetan egindako azterketarekin bat, kexagileak beti betetzen baitzuen 
prestazioak erreklamatzeko arrazoitzat jotzen den baldintza.  

 
7. Azkenik, eskaeran atzera egitea adierazi duen eta 2017ko abenduaren 21eko 

espedientea artxibatzea erabakitzen duen ebazpenari dagokionez, Arartekoak 
azpimarratu nahi du jarduketa hori ez dela kexa-espediente honen hizpide izan, 
eta ez zaiola Lanbideri eskatu horri buruzko informaziorik.  

 
Hala ere, aldez aurretik, kautela moduan, honako gogoeta hau helarazi nahi du 
erakunde honek: kexagileak akatsak konpontzeko izapidean eskatu zitzaion 
dokumentazioa aurkeztu zuen, eta, bere abokatuak igorritako idazkiaren bidez, 
mantenu-pentsioa betearazteko burutu ziren izapide judizialak azaldu zituen, 
baita neurriak aldatzeko demanda berria ez aurkezteko arrazoiak ere; hori dela 
eta, Arartekoaren iritziz, kasuaren inguruabarrak –batez ere, adingabearen 
interes gorena– kontuan hartuta, dokumentazioaren errekerimendu berria egin 
behar zen. Kexagileak bi adingabe ditu ardurapean eta 2017ko uztailetik ez du 
diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen.  
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Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, iradokizun hau egiten 
diogu Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Arartekoak diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeko ebazpena berrikustea 
iradokitzen dio sailari, hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz, azkentzearen 
arrazoia desagertu egin delako eta, beraz, hartzailea dagoeneko ez delako ondasun 
higiezinaren titularra. Halaber, jasotako prestazioen erreklamazioa ondoriorik gabe 
uztea iradokitzen dio. 
 
 


