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Arartekoaren 2018S-754-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 21ekoa. Horren bidez, 
Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen dio berriz azter 
dezan diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko 
erabakia, titularra harrera-egoitza batean bizi denean prestazioa jaso dezakeela uste 
duelako.  
 
 

Aurrekariak 
 
1.- Herritar batek kexa aurkeztu zuen erakunde honetan, ez baitzegoen ados 
Lanbideren erabakiarekin. Izan ere, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eten 
zion eta ez zion erantzun etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaerari. 
 
2016ko otsailaren 20an, Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta 
etetea erabaki zuen, honako arrazoi hau adierazita: “No cumple uno de los 
requisitos para poder estar acogido por extrema necesidad: persona acogida no 
disponga de ingresos computables inferiores al 75%. Cobrando RGI sobrepasa esa 
cantidad. No se puede cobrar RGI estando acogido.” 
 
Kexagileak kexan jakinarazi zuenez, 2016ko urtarriletik Bultzain elkarteko harrera-
etxebizitza batean bizi da; elkarteak kudeatzen duen etxean bizi aurretik, logela bat 
alokatzen zuen eta orduan etxebizitzarako prestazio osagarria eskatu zuen.  
 
Hala ere, hilabete gutxi geroago, berriro hartu zuen ostatua aipatu baliabidean. 
Amaitzeko, bizilekuaren aldaketa dagokion Lanbideren bulegoan jakinarazi zuela 
azaldu zuen.  
 
2.- Kexa behar bezala izapidetzeko, Arartekoak informazio-eskaera bidali zion 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari. Era berean, ezer 
erabaki aurretik, gogoeta batzuk azaldu zituen prestazioak itzultzeko beharraren 
arrazoiari dagokionez.  
 
Hain zuzen, honako kontu hauei buruzko azalpenak eskatu zitzaizkion Lanbideri: 
 

a) Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea ebazteko 
arrazoi zehatzak.  
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b) Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuko 6.2.b) artikuluaz egiten duen 
balorazioa, eta Lanbidek 2014ko abenduan onartutako irizpideez egiten duen 
interpretazioa.  

 
c) Etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaerari ez erantzuteko 

arrazoiak.  
 

d) Kexaren xedearekin erlazionatuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria 
izan daitekeen beste edozein inguruabar. 

 
3.- Lankidetzan aritzeko eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak azaldu 
zuen zergatik, bere ustez, Bultzain elkartearen kasuan ezin den aplikatu maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuaren 6.2. artikulua: 
 

“Pertsona interesdunaren espedientea aztertu da eta hauxe egiaztatu da: 
interesdunaren etxebizitza ez da aldi baterako harrera-zentroa (maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretua, diru sarrerak bermatzeko errentarena 6.2.b 
artikulua), ez baitago zentro horien zerrendetan.  

 
Ondoren, eskaeran azaldutako gainerako puntuei erantzun die txostenak:  
 

“Hori argituta, eta kontuan harturik XXX XXX etxebizitza erkidean bizi dela, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea eten zaio, ez baititu 
betetzen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak, diru-sarrerak bermatzeko 
errentarenak, 5.3 artikuluan ezartzen dituen baldintzak. Hain zuzen ere, 
eskubidea eten zuen martxoaren 19ko ebazpenean arrazoi hauek azaltzen 
ziren: Onuradunaren diru-sarrerak ez dira prestazioaren %75 baino gutxiago. 
DSBEa kobratuz gero, kopuru hori gaindituko luke. EZIN da kobratu DSBEa 
harreran egonik. 
 
XXX XXXk diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen du 2014-02-22tik. 
Hori dela eta, laguntza horren titularra denez gero, ezin dugu jo beraren 
egoera muturreko premiatzat; izan ere, laguntza horren helburua oinarrizko 
beharrizanek eragiten dituzten gastuak eta gizarteratzeko edota laneratzeko 
prozesuek eragiten dituztenak ordaintzea da. Legegilearen asmoa 
bizikidetza-unitate berezia sortzea zen, muturreko premian bizi diren 
pertsonek Dekretuko 5.3 artikuluan azaltzen den laguntza eskatzeko aukera 
izan dezaten. Gainera, DSBEa jasotzen duenez, beraren diru-sarreren 
zenbatekoa pertsona bakar batek, inolako baliabiderik eduki ezean, jasoko 
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lukeen gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren %75 
baino gehiago da. 
 
Azkenik, EPOa jasotzeko eskubidea onartzeko eskaera dela eta, 2016ko 
martxoaren 30ean ebazpen bat jakinarazi zitzaion interesdunari; haren bidez 
erabaki zen EPOak etenda jarraitu behar zuela, eskatzailea ez baitzegoen 
inskribatuta Etxebiden, beharrezkoa izan arren (gogoan eduki behar da 
urriaren 8an aurkeztu zuela eskaera eta Etxebideko inskripzioa ez zuela 
erregularizatu 2016ko otsailera arte).” 

 
Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 
1.- Lanbideko zuzendari nagusiak erakunde honi bidalitako txostenaren bidez 
jakinarazi duenez, kexagilea 2014. urtetik da diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titularra (espediente-zenbakia: 2014/RGI/005780). Hortaz, kexa-espediente honen 
arrazoia den etetea gertatu arte, pertsona horren diru-sarrerak kide bakar batek 
osatutako bizikidetza-unitateari dagozkionak izan dira.  
 
2015eko urriaren 8an, etxebizitzarako prestazio osagarria eskatu zuen kexagileak, 
bana ez zuen egiaztatu prestazio hori jasotzeko bete behar diren baldintzetako bat, 
hain zuzen, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari buruzko urtarrilaren 
12ko 2/2010 Dekretuaren 5.c) artikuluan xedatutakoa: “Etxebizitza alokatzeko 
eskatzaile gisa erregistro batean egotea edo egoteko eskatu izana Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan.” 
 
Ondorioz, etxebizitzarako prestazio osagarria eten zitzaion, eta berriz jasotzeko 
eskaera egoera zuzendu arte (2016ko otsailean) ez zen ebatzi.  
 
Kontu horren harira, Arartekoaren iritziz, ezin da esan Lanbidek, etxebizitzarako 
prestazio osagarria Etxebiden izena emanda ez egoteagatik ukatu zuenean, oker 
jokatu zuenik, kexagileak ez baitzuen egiaztatu prestazio horren titularra izateko 
oinarrizko baldintzetako bat betetzea. 
 
2-. Etxebizitzarako prestazio osagarria azaldutako arrazoia dela eta etenda 
zegoenean, kexagileak ohiko bizilekua aldatu ahal zuen eta, berriz ere, Bultzain 



   4  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

elkarteak jartzen dituen egoitza-baliabideetara joan zen bizitzera. Bizilekuaren 
aldaketa Lanbiden jakinarazi zuen. Horrek diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
hartzailea izateko betekizunak berrikusteko prozedura hastea eragin zuen, eta 
ondorioz, azkenean, enplegua sustatzeko erakunde autonomoak eten egin zion 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa, kexagileak baldintza betetzen ez 
zuelakoan. Izan ere, titularra maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5.3 
artikuluan adierazitako bizileku batean bizi denean, bere diru-sarrerek legokiokeen 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren % 75aren azpitik egon behar dute.  
 
2016ko otsailaren 20ko ebazpenean (prestazioa etetea adieraztekoan) jasotako 
arrazoiketak hitzez hitz dio kexagileak “No cumple uno de los requisitos para poder 
estar acogido por extrema necesidad: persona acogida no disponga de ingresos 
computables inferiores al 75%. Cobrando RGI sobrepasa esa cantidad. No se 
puede cobrar RGI estando acogido.” 
 
Arartekoak ez du uste lege-xedapen hori aplikatu behar denik. Orain aztertzen ari 
den kasuan, erakunde honen iritziz, ezin da aplikatu maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 5.3. artikuluan xedatutakoa. Horren arabera:  
 

“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; 
– Hartutako pertsonek harrerako unitateko pertsonekin ez badute 1. 
paragrafoko b) idatz-zatian bildutako loturaren bat: ezkontza edo 
ezkontzakoaren antzeko beste harreman iraunkorren bat, adopzioa, laugarren 
mailarainoko odol-ahaidetasuna edo bigarren mailarainoko ezkon-
ahaidetasuna, familiako harrera iraunkorra edo adopzio aurrekoa edo 
tutoretzapekoa; 
– Unitate hartzailearen eta hartu dituzten pertsonen artean diru bidezko 
traturik ez dagoenean; 
– Premia larriko egoera egiaztatzen duen erreferentziazko Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzu baten txostena dagoenean. 
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Kasu horietan, harrerako bizikidetza-unitatetik bereizitako bizikidetza-unitate 
izaerari gehienez ere hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko ka-
suetan beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da, harrera-egoera 
ahalbidetu zuten baldintzek jarraitzen badute, aldez aurretik Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuek txostena egin ondoren.” 

 
Egia da maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5.1.c) artikuluak, bigarren idatz-
zatian, irizpideak ezarri dituela pertsona bat premia larriko egoeran dagoela 
zehazteko, eta horien artean, honako hau dago: “prestazioa eskatzen duen 
pertsonaren diru-sarrera konputagarriak inolako baliabiderik ez duen pertsona bakar 
bati legokiokeen  Gizarteratzeko  eta  Gizarte  Babeserako  Oinarrizko  Errentaren 
%75aren azpitik daudenean”. Hala ere, esan bezala, artikulu hori diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularra denboraldi baterako –12 hilabetez, eta beste 12 
hilabetez luza daiteke– beste bizikidetza-unitate baten etxebizitzan bizi denean 
aplikatzen da, eta ez gizarteratzearen alde lan egiten duen elkarte batek utzitako 
etxebizitza batean bizitokia duenean.  
 
Izan ere, Arartekoaren ustez, hemen aztertzen ari den kasuan, egokiagoa da 
dekretu bereko 6.2.b) artikuluan xedatutakoa aplikatzea. Hain zuzen ere, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titularren bizitokiari loturiko baldintzei dagokienez, 
honako hau xedatzen du:  
 

“Era berean, etxebizitzatzat edo bizitokitzat hartu ahalko dira bizileku 
kolektiboko honako esparru fisiko hauek, aurreko artikuluan adierazitako 
bizikidetza-unitateak modu independentean erabiltzen dituztenean: 
(…) b) Aldi baterako harrera-zentroak, publikoak edo irabazi-asmorik gabeko 
erakunde pribatuen mendekoak, behar bezala baimendu eta homologatutakoak, 
itunpekoak, hitzartutakoak edo Administrazioak kontratatutakoak badira 
harrera-zerbitzu hori emateko edo irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundeek 
sustatutakoak direnean, betiere harrera-baliabide hori itunpeko, hitzartutako edo 
Administrazioak kontratatutako gizarteratzeko edo gizarteratu eta laneratzeko 
beste programa batzuekin lotzen dituztenak.”  

 
Ildo berean, Lanbidek igorritako irizpideen dokumentuak, erakunde autonomoaren 
web orrian argitaratuak1, esanbidez adierazten du: “Todas las personas 
empadronadas en cualquiera de los centros catalogados en los artículos citados 

                                         
1 Argitalpena 2018ko otsailean begiratu zen: 

http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Irizpid
eak_DBE%20maiatza%202017.pdf 
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tendrán derecho a cobrar RGI, aunque tengan cubiertos los gastos de 
manutención, siempre y cuando exista un seguimiento individual de esta persona 
por parte de los Servicios Sociales de Base. (…)”.  
 
3-. Artikulu berak, hau da, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 6.2. 
artikuluak, zehazten du zeintzuk diren aldi baterako harrera-zentrotzat jo 
daitezkeen zentroak: “Dekretu honi dagokionez, aldi baterako harrera-zentrotzat 
hartuko dira harrera-pisuak, bazterkeria-egoeran dauden pertsonentzako abegi-
zentroak, baita etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzako abegi-zentroak 
eta emakumeentzako beste harrera-zentro batzuek ere, gizarte-zerbitzuei buruzko 
abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 22. artikuluaren 1.9.1, 2.4.5 eta 2.4.6 idatz-
zatietan bildurikoak hurrenez hurren, horietan eman beharreko egonaldia dagokion 
gizarteratzeko banakako planaren bilakaeraren mende badago.” 
 
Erakunde honi bidalitako erantzunean, Lanbidek, prestazioa etetea arrazoitzeko 
orduan, azaldu zuen Bultzain elkartea ez zegoela aipatutako harrera-egoitzen 
zerrendan.  
 
Arartekoak ez du ezagutzen 147/2010 Dekretuaren 6.2. artikuluak xedatutakoan 
sartzen diren erakundeen zerrendarik; halakorik egonez gero, erakunde honen 
iritziz, ezinbestekoa izango litzateke dokumentua jakitera ematea, bizitoki horien 
erabiltzaileek zein gizarteratzearen eta ekonomia-inklusioaren alde lanean 
diharduten elkarteek, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta/edo etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren eskaerak izapidetzeko orduan nahikoa informazio izatea 
bermatzeko.  
 
Erakunde honek azpimarratzen du, kexari buruzko informazio-eskaeran dagoeneko 
egin zuen bezala, Bultzain elkarteak betetzen dituela araudian ezarritako baldintzak, 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 6.2.b) artikuluari jarraikiz, etxebizitza 
edo bizitokitzat jo ahal izateko. Elkartearen helburua gizarte-bazterketa egoeran 
dauden eta desgaitasuna duten pertsonak hartzea da; izan ere, exijentzia gutxiko 
zentro batean egoteko aukera ematen zaie, eta bertan, lo egiteko tokia emateaz 
gain, lanean aritzen da erabiltzaileen oneratze pertsonala lortzeko eta 
gizarteratzeko; azkenik, gizarteratzeko banakako plana eskaintzen zaie. 
 
Era berean, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda 
Nagusian erregistratutako erakundea dela, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio 
eta Justizia Sailak 2009ko uztailaren 22an emandako Ebazpenarekin bat, eta 
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baliabide propioez gain, diru-laguntza publikoak jasotzen dituela, bere eginkizunak 
betetzeko.  
 
4-. Erakunde honen iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea adierazteko 
ebazpenaren arrazoiketak ez du behar bezalako babesik pertsonen ekonomia-
inklusioa eta gizarteratzea xede dituzten prestazioak arautzeko legean. Batetik, ez 
da Dekretuaren 5.3. artikuluan jasotako kasu bat (premia larriko egoeran dagoen 
pertsona baten kasua), baizik eta dekretu bereko 6.2. artikuluan jasotako kasu bat; 
horren arabera, ez dago arazorik diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra 
izateko –baina ez etxebizitzarako prestazio osagarriaren titularra izateko, alokairua 
ordaintzen dela egiaztatzen ez bada– eta aldi berean irabazteko asmorik gabeko 
erakunde bateko harrera-zentroan egoteko, bertan bazterketa-arriskuan dauden 
erabiltzaileei egokitutako jarraipena egiten den bitartean. Harrera-zentroan egoteko 
denbora esku-hartze planaren bilakaeraren arabera zehaztuko da. 
 
Bestetik, Bultzain elkarteak ematen duen arretak betetzen ditu gizarte- eta 
ekonomia-inklusioa lortzeko prozesuan dauden pertsonentzako bizitokia izateko 
baldintzak, araudian ezarritakoak. 
 
Ondorioz, erakunde honen ustez, prestazioa eteteko ebazpenaren arrazoiketan 
erabilitako artikulua ez da zuzena eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 6.2. artikulua erabili behar izan da. Ildo 
horretan, Lanbidek ez du azaldu zergatik ez duen kontuan hartu aipatutako lege-
xedapena. Arartekoaren iritziz, daukagun informazioaren arabera, kexagilearen 
egoera (aipatu harrera zentroan egotea) eta aldi baterako beste zentro batzuetan 
dauden pertsonen egoera antzekoak dira; izan ere, beste zentro horietan dauden 
titularrek ez dute galtzen diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea, 
harrera-egoitzak estaltzen dituen gastuak kontuan hartuta, beharrezko kenketak 
egiten badira ere. 
 
4-. Azkenik, aipatu beharra dago erakunde honen langileak Bultzain elkartearekin 
harremanetan jarri direla, kexagileak banakako arreta jasotzen jarraitzen duela 
egiaztatzeko, baita bere oraingo egoera orokorra ezagutzeko ere. Jasotako 
informazioak baieztatu duenez, kexagileak jarraitzen du erakundeak jartzen dituen 
baliabideak erabiltzen eta etxerik gabeko pertsonentzako bizitokiaren erabiltzailea 
izaten. Bere kasuaz arduratzen den gizarte-langilearen arabera, baliteke 
interesdunak laster eskaera berri bat aurkeztea.  
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Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, iradokizun hau egin nahi 
diogu sailari:  
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Arartekoak iradokitzen dio sailari berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eteteko ebazpena, erakunde honen iritziz, ez baitago arazorik diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren hartzailea izateko, gizarte-bazterketa egoeran dauden 
pertsonentzako zentro batean egon bitartean. Halaber, Arartekoak gogorarazi nahi 
du oso garrantzitsua dela diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea etetea 
adierazten duten ebazpenak behar bezala arrazoitzea. 


