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Arartekoaren 2013ko irailaren 9ko Ebazpena. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio aplikagarriak diren arauetan 
jasotako baldintza guztiak betetzen dituen eskatzaile bati diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eman diezaion. 
 
 

Aurrekariak 
 

 
1. Kexagileak, (xxxxx yyyyyyyy zzzzzz) kexa bat aurkeztu zuen Ararteko 

erakundearen aurrean diru-sarrerak bermatzeko errenta aitortzeko eskaera bat 
aurkeztu zuelako eta horri lotutako ebazpena atzeratu zelako.  

 
Aurkeztu zuen dokumentazioari jarraiki, kexagileak eskaera 2012ko apirilean 
egin zuen Bilboko Mazarredo auzoko Lanbideren bulegoan baina kexa aurkeztu 
zuen egunean, hau da, urte bereko azaroan, oraindik ez zeukan bere 
eskaerarentzako erantzunik. 
 
Interesdunak urte bat daukaten bi adingaberen ama ezkongabea da eta bere 
diru-sarrera bakarrak hilean 500 euro ziren, bere ohiko etxebizitzako logela bat 
alokatu baitzion bertan erroldatuta ez zegoen emakume bati.  
 
Hala, 3/85 Legeak –Ararteko erakundea sortu eta arautzekoak- 23. eta 26. 
artikuluetan ezarri duenarekin bat eginez, Lanbideri eskaera horren 
izapidetzearen egoerari buruzko informazioa helarazteko eskatu genion. 
 
Martxoaren 4an Lanbideko Zuzendaritza nagusiak txosten igorri zigun eta bertan 
zegokion ebazpena laster emango zela azaltzen zen. 
 
Hala ere, interesdunak berak emandako informazioari esker jakin genuen bere 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera gaitzesteko proposamena zegoela 
eta Mazarredoko Lanbideren bulegoan bertan ahoz emandako informazioarekin 
bat eginez, ematen du ukapenaren arrazoia hauxe zela: pertsona bati logela bat 
alokatzen ziola, XXXri hain zuzen, baina ez zegoela etxebizitza horretan 
erroldatuta. 

 
2. Horregatik Lanbideri bigarren informazio eskaera bat bidali genion eta 

azpimarratu nahi izan genuen, ukapenerako arrazoia hori dela baieztatuz gero, ez 
datorrela bat diru-sarrerak bermatzeko egungo araudian eskaera ukatzeko arrazoi 
gisa ageri diren ezeinekin. 

 
Lanbidek bigarren informazio eskaera horri erantzun zion eta hitzez hitz hauxe 
eman zuen aditzera: 
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“Alde batetik, jabearen (titularraren) eta ostatuan hartutakoaren artean 
dagoen kontratu-harrernana kontuan hartuta, Adrninistrazio honen iritziz ezin 
da azken hori espedientetik kanpo utzi, nahiz eta 18/2008 Legeak zehazten 
duen BUaren parte izan ez.  

lnformazioa Bilboko Errolda Zerbitzuarekin kontsultatuta, helbidean alta 
ernateko kudeaketa jabeak berak egin dezake Udaletxera joanda, ostatuan 
hartutako pertsonak dagozkion inprimakiak betez gero, eta ez dago pertsona 
hori pertsonalki joateko beharrik. Beraz, titularraren esku dago irregulartasun 
hori zuzentzea. 

Ezin da ahaztu prestazioa onartzeko, edonola ere, egiazko agiriak aurkeztu 
behar direla, eta benetako egoerarekin bat etorri behar dutela, bai bizikidetza-
unitateari bai etxebizitzari edo bizilekuari dagokionez. Konpromiso hori 
berariaz jasotzen da prestazioa jasotzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
dituen eskabide-reduetan; eta konpromiso hori hartzen dute eskatzaileek 
eskabidea sinatzen dutenean. 

Prestazioa onartzeko beharrezkoak diren dokumentu guztien artean, errolda 
da BUaren eraketa zein den jakiteko agiri-oinarria, BU horrek dituen 
baliabideak ezagutzeko ere balio duena. 

Deklaratutako helbideetan benetan bizi diren pertsonak erroldatu gabe 
egotea, edo bizi ez direnak erroldatuta egotea, zuzeneko eragina duten 
egoerak dira, eta beharrezkoa da hori ondo argitzea baldintzak betetzen direla 
argitzeko; hori ezinezkoa da aurkezten den dokumentuaren datuak ez badatoz 
bat errealitatearekin. 

Beraz, egoera zuzenduta, berriro izapidetu ahal izango du prestazioa 
onartzeko eskabidea.” 

 
 

Gogoetak 
 
1. Erakunde honen ustez, erreklamatzaileak egindako diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eskaeraren baldintzen betetzearen ikuspuntutik, ez da batere 
garrantzitsua bere etxebizitzan alokairuan bizi den pertsona helbide horretan 
erroldatuta dagoen ala ez, azken finean ez da prestazioaren onuraduna eta ez 
dago interesdunaren bizikidetza unitatearen barruan. 

 
2. Garrantzitsua izango litzateke logelaren alokairuari eta hilean jasotzen dituen 

500 euroei lotutako datua ezkutatu izan balu; izan ere, bertan bizi den pertsona 
ez dagoenez helbide horretan erroldatuta Lanbidek ez luke diru-sarrera horien 
berririk edukiko eta, horrek, azkenean onuradunak jasotzen duen prestazio 
publikoaren zenbatekoa murriztu besterik ez du egiten. 

 
3. Lanbideren txostenean jasotako oinarriei dagokienez, aipatu behar da Toki 

Araubidearen Oinarrien Legearen 15. artikuluak hauxe ezarri duela: 
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“Espainian bizi den pertsona oro behartuta dago ohiko bizilekua duen udalerriko 
erroldan izena ematera”. 
 
Eta, zentzu berean, Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren araudiaren 54. 
artikuluak antzerakoa xedatu du. 
 
Dena den, pertsona oro barne hartzen duen eginbehar horrek ez du esan nahi 
kasu honetan etxearen jabeak ere betebehar hori duenik. 
 
Lanbideren txostenak hauxe dio “etxebizitzan alta ematea jabeak berak egin 
dezake udalera joz, betiere, errentariak dagozkion inprimakiak betetzen baldin 
baditu”, baina hori honela interpretatu behar da: jabeak ordezkari gaitu gisa 
jardun dezake baina kontuan hartu behar da inprimakiak errentariak bete eta 
sinatu egin behar dituela. 
 
Hau da, errentariak erroldatzeari uko egiten badio, jabeak ez dauka ahalmen 
nahikorik erroldan aldebakarreko alta emateko. 

 
4. Gehiago sakontzearren, Lanbidek segurutzat jotzen du etxebizitza hori 

errentariaren ohiko etxebizitza dela, baina udalerri berean dagoen bere gurasoen 
etxean erroldatuta dago, beraz, alderdi hori egiaztatu beharko luke. Izan ere, 
beharbada errentariak logela hori ikasteko, margotzeko, aisialdirako edo beste 
edozein erabilera burutzeko alokatzen du eta ez da bere ohiko etxebizitza eta 
azken erabilera horrek besterik ez du udal erroldan izena emateko betebeharra 
ezartzen. 

 
Beste modu batean esanda, errentariak bere ohiko etxebizitza gurasoen etxean 
izan dezake eta, modu paraleloan, errenta bat ordaindu dezake aipatutako logela 
erabiltze aldera. 
 
Horregatik guztiagatik, honako hau ondorioztatu dezakegu: 

 
- Interesdunak diru-sarreren mugari, bizikidetza unitatea osatzeari, benetako 

bizilekuari eta hainbat alderdiri buruzko baldintzak betetzen ditu, hau da, 
eskubide horren onuradun izateko diru-sarrerak bermatzeko errenta 
erregulatzen duen araudiak exijitzen dituenak. 

- Eskaerak zintzotasun demostratu zuen etxe horretan erroldatuta ez dagoen 
pertsona bati logela bat alokatzen diola aitortzerakoan, baita horren truke 
jasotzen duen hileko kuota jakinaraztean ere. 

- Erroldatzeari buruzko betebehar generikoa ezin zaio etxebizitzaren jabeari 
transmititu ez baldin badauka errentariaren berariazko baimenik. Are 
gutxiago errentaria udalerri berean erroldatuta dagoela aintzat hartuta, izan 
ere, ez dakigu hori bere ohiko etxebizitza den ala ez. 
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Hori guztia dela-eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau 
egiten da: 
 

Gomendioa 
 

xxxxxx yyyyyy zzzz-i diru-sarrerak bermatzeko errenta onartu diezaion 
(ondorioetarako data: eskaera egin zuen data) eta dagozkion atzerakinak 
ordaindu diezazkion. Halaber, hemendik aurrera eta bere eskubidea betez hilean 
dagokion zenbatekoa ordain diezaion. 

 


