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AurrekariakAurrekariakAurrekariakAurrekariak    
 
Erreklamazioa egin duenak, (…)-k, kexa bat aurkeztu zion Arartekoari, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren ordainketa eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
ordainketa eten zizkiotelako, 2012ko urrian, inolako jakinarazpenik gabe. 
 
Lanbideren bulegora jo zuen eta hitzez esan zioten aitortu gabeko diru-sarrerak 
zituelako eten ziotela prestazioaren ordainketa. Gero, etxean idazki bat jaso zuen, 
azaroaren 2koa, eta beraren bidez jakinarazi zioten aldi baterako kenduko ziotela 
laguntza, “Datu sozioekonomikoak ezkutatzeagatik”. 
 
Kexa izapidetzeko onartu ondoren, 2013-01-21ean Arartekoak informazio eskaera 
egin zion Lanbideri, eta espedientearen bi alderdi zehatzen berri galdetu zion. 
Batetik, galdetu genuen idazkiren bat bidali zen, eteteko prozeduraren hasiera 
jakinarazteko eta erreklamazio egileari alegazioak egiteko epe bat emateko. 
Bestetik, eteteko idazkian egitaterik edo zuzenbidezko oinarririk ez zenez aipatzen, 
informazioa eskatu genuen ustez ezkutatu ziren datu sozioekonomikoei buruz. 
 
Maiatzaren 8an informazio eskaeraren erantzuna jaso genuen. Hona hemen hitzez 
hitz: 
 
Interesdunaren espedientea egiaztatu ondoren, ikusi dugu diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren espedientea berrikusi zela 2012/02/01etik 2012/10/31ra bitartean. 

Berrikuspen horren ostean ateratako ondorioa da diru-sarrerak bermatzeko errenta 

eta/edo etxebizitzako prestazio osagarria jasotzeko araudia ez dela betetzen, 

honako puntu honi dagokionez: 

• Datu Sozioekonomikoak ezkutatzea. 

Horren haritik, adierazi behar dugu espedientea berrikustean ohartu ginela 

alokairuari dagokion gastua oso handia dela(725 €) diru-sarrerak bermatzeko 

jasotzen duen errentarekin alderatuta (1.080 €). Horregatik, espedientea eten zen, 

etete horrek urriko nominan ondorioak zituela, eta 2012/11/27an jakinarazi zaion 

herritarrari.[sic] 
 

Kontuan hartuta entzunaldi –izapideari ekin behar zitzaiola, herritar bere burua 

defendetzeko eta egoki iritzitako alegazioak egiteko aukera izan zezan, berriro 

berrikusteko prozesuan dago espedientea, eta beharbada prestazioa emango zaio. 

Herritarrari errekerimendu bat egin zaio, dokumentu hauek aurkezteko eskatuz: 

— Bizikidetza –unitateko kide guztien banku ziurtagiriak eta kontuetako 

mugimenduak. 

— Errolda-agiri historiko eta kolektibo eguneratuak. 

— Diru-sarreren zinpeko aitormena. 
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Gainera azpimarratu behar da eteteko ebazpenaren jakinarazitako bidegabeko 

kobrantzek ez dutela eraginik izango 

 
GogoetakGogoetakGogoetakGogoetak 

 
1. Lanbidek prestazioak egitate-bidetik kendu zizkion, prozeduraren hasiera 

jakinarazi gabe eta, horrenbestez, erreklamatzaileari alegazioak egiteko 

aukerarik eman gabe. Erantzunean diru-zenbateko baten erreklamazioa 

aipatzen da, behar ez zen diru bat ordaindu zitzaiolako, eta erreklamazio hori 

dagoeneko ezeztatu da. Baina, azaroaren 2ko idazkian ez dago erreklamazio 

horren aipamenik. Beraz, gomendio honetan ez dugu espedientearen puntu 

hori aipatuko. 

 

Zentzu horretan, uste dugu jarduteko modu horrek defentsa gabezia larria 

sortu duela, eta horrek erreklamazio egilearengan eta bere bi alaba 

adingabekoengan duela eragina. 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 53.2 

artikuluak hauxe dakar: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 

eskubidea aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, 

ofiziozko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari 

adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan 

ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko 

epea eta 55. artikuluan ezarritako epean esanbidezko ebazpenik ezak izan 

ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen 

dituzten alegazioak egin ditzaten.”. 

 

Beraz, gure ustez, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 62.1.e artikulua aplikatu behar da: “Erabat deusezak izango dira 

herri-administrazioen egintzak baldin eta (…)  Legez ezarritako prozedura 

erabat alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko 

funtsezko arauak guztiz bazterturik eman badira”. 
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2. Lanbidek jakinarazi digunez, errorea, hau da, “entzunaldi-izapidea ez 

hastea”, detektatu ondoren, espedientea berriro berrikusi da. 

 

Antolamendu juridikoak Lanbideri ahalmena ematen dio diru-sarrerak 

bermatzeko errentako espedienteak berrikusteko (Diru-sarrerak Bermatzeko 

eta Gizarteratzeko 18/2008 Legearen 24. artikulua). Baina ahalmen hori 

gorabehera, ez dugu uste onargarria denik erreklamazio egileak jasan behar 

izatea erakunde autonomo horrek egindako okerraren zama, eta berrikuspen 

espediente berri baten ebazpenari itxaron behar izatea, egitate-bidean 

egindako etete batengan eragina duena, erakunde autonomo honek egin 

duen moduan (berak halaxe aitortu du).  

 

Uste dugu antolamendu juridikoak Lanbideri zenbait tresna ematen dizkiola, 

honelako kasuetan erabil ditzakeenak, adibidez egintza kaltegarriak 

ezeztatzeko gaitasun orokorra, 30/1992 Legearen 105.1 artikuluak 

aurreikusia: “Herri-administrazioek edozein unetan erreboka ditzakete kargak 

ezartzen dituzten edo inoren kalterako diren beren egintzak, beti ere, 

errebokazio hori ez bada legeek onartzen ez duten jaregite edo salbuespena, 

edo berdintasun-printzipioaren, interés publikoaren edo ordenamendu 

juridikoaren aurkakoa ez bada”. 

 

Ildo horretan, gure iritzia da Lanbidek, egindako oker larria onartu ondoren, 

prestazioa eteteko ebazpena bertan behera utzi behar zuela, nahiz eta 

berrikuspen espediente berri bat hasi (18/2008 Legearen 24. artikuluan 

ezarritakoa dela bide). 30/1992 Legearen 105.1 artikuluaren bidez edo 

erreklamazio egileak 2012ko azaroaren 27an jarritako errekurtsoa (oraindik 

ere, ia sei hilabete beranduago, ebatzi ez duena) baietsiz ezeztatu ahal zen 

ebazpena. 

 

3. Ebazpen honen oinarria azpimarratu nahi genuke. 

 

Lanbidek adierazi du datu sozioekonomikoak ezkutatu direla. Hori salatzeko 

aipatu duen informazioa, ordea, ezin daiteke urraketaren zantzutzat ere jo, 

gure iritziz. Arartekoaren informazio-eskaerari eman zitzaion erantzunaren 

arabera, erreklamazio egileak hilean ordaintzen duen alokairua, 725 euro, 

datuak ezkutatzen dituelako zantzua da; izan ere, idazki horren arabera 

“alokairuari dagokion gastua oso handia da diru-sarrerak bermatzeko 

jasotzen duen errentarekin alderatuta (1080 €)”. 
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Azaldu dugunez, erreklamazio egileak bi alaba dauzka, adingabekoak, eta 

bizi den lurralde historikoan (Bizkaia), batez besteko alokairua 880 eurokoa 

da, Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren azken txosteneko datuen arabera, 

gomendio hau zuzentzen diogun sailaren mendekoa1. Horrenbestez, 

erreklamazio egilea bizi den etxebizitzaren alokairua batezbestekoa baino 

askozaz ere merkeagoa da. 

 

Hortaz, uste dugu honelako bizikidetza-unitate honen premiak kontuan 

izanik, adingabeko bi alabarekin, eta higiezin-merkatuaren egoera aintzat 

hartuta, erreklamazio egilea ez dela bizi izan ordaindu ahal zituen gastuak 

baino gastu gehiagorekin. Nagusilanen Elikagaien Bankuaren laguntza 

jasotzen du, eta horri esker hileko gastuei aurre egiten die, Lanbideri orduan 

jakinarazi zionez. 

 

4. Azkenik, azaldu digute diru-sarrerak bermatzeko errenta berriro ematea 

berrikuspen prozedura berri baten bidez izapidetzen ari dela. 

 

Etendako diru-sarrerak bermatzeko errenta bat berrabiatzea ezin da bereizi 

prestazioa eteteko prozeduratik. 18/2008 Legearen 26.3 artikuluak hauxe 

dakar: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea etetea eragin 

zuten arrazoiak desagertzen direnean, prestazioa sorrarazteko baldintzak 

une horretan badauden ala ez egiaztatuko da, ofizioz edo interesdunak 

eskatuta, eta, baldin badaude, prestazioaren zenbatekoa ezarriko da. 

Prestazioa hura eteteko arrazoiak desagertzen diren egunaren biharamunetik 

aurrera sorraraziko da.”.  

 

Uste dugu berrikuspen espediente berri bat hasiz gero, prestazioa berriro 

emateko asmoz, eta erreklamazio egileari berriro ere bere espedienteari 

buruzko dokumentazio guztia berriro eskatuz gero, prestazioa eteteko 

kausak desagertu diren egiaztatu beharrean, prestazioaren etenaldiaren 

iraupena luzatuko litzatekeela, etenaldia sorrarazi ez zuten kausengatik. 

Jarduteko modu horrek (hau da, prestazioa berriro ematea espediente berri 

baten bitartez bideratzea, prestazioa eteteko espedientetik bereizita), gure 

ustez, oro har, defentsa gabeziako egoera larriak  sor ditzake, batez ere 

Lanbidek kasu honetan prestazioaren ebazpenean oker bat izan dela aitortu 

duenean. 

                                        
1 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-
ovse01/eu/contenidos/informe_estudio/ovv_alquiler_fuentes/eu_ovv_sevi/adjuntos/
Alquiler%20Euskadi_eu.pdf 
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Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautu duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, ondokoa egiten dugu: 

 

GOMGOMGOMGOMENDIOAENDIOAENDIOAENDIOA 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta (eta dagokion etxebizitzarako prestazio 

osagarria) eteteko ebazpena indarrik gabe utz dezala, prestazioa eten zen 

egunetik aurrera, eta ordaindu ez diren zenbatekoak ordain dirzala, 30/1992 

Legearen 62.1e artikulua aplikatuz. 
 

Etorkizunean, prestazioa eteteko espedienteen hasiera jakinaraz dadila, 

ukitutako pertsonek egoki irizten dieten alegazioak aurkeztu ahal izateko. 

 

Etorkizunean, etendako prestazioak berriro ematea ez dadila egon 
berrikuspen espedienteak bukatzearen mende, berrikuspen espediente 
horiek ez badira prestazioa eteteko kausatik sortuak; prestazioak berriro 
ematen has daitezela, prestazioa eteteko kausak desagertu direnean, 
bestelako gogoetak bazter utzita. 

   
 
 
 


