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Arartekoaren 2013ko uztailaren 30eko ebazpena. Horren bidez, Eusko 
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ondoriorik 
gabe utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta baten eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren ukapena, horretarako ziorik ez dagoelako. 
 

Aurrekariak 
 
2012ko azaroaren 16an, izapidera onartu zen (…)-k aurkezturiko kexa, Lanbidek 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta horri dagokion etxebizitzarako prestazio 
osagarrirako eskubidea aintzatestea ukatu diolako. 
 
Kexagileak jakinarazi zigunez, ekainaren 11n eskatu zituen prestazioak. Eskaturiko 
agiriak ekarri ondoren eta Lanbidek horrelako eskaerak ebazteko duen bi hilabeteko 
epea igarotakoan, hainbat alditan agertu zen Lanbideren bulegoan ((…)ko (…) 
auzunean), non, azkenean, urriaren hasieran, ahoz jakinarazi baitzitzaion eskabidea 
ukatu zitzaiola, erroldatuta egotearen eta bizileku efektiboaren betekizuna ez 
betetzeagatik. 
 
Dirudienez, kexagileak (nazionalitate espainiarra du) eginiko bidaia bategatik ukatu 
zitzaion eskabidea. Izan ere, unibertsitateko ikaslea izanik, Mendebaldeko Saharako 
lurraldeetara joan zen 2010ean, bi hilabete eskaserako (uztailaren 2tik abuztuaren 
22ra). Beraz, Lanbideren arabera, bizileku efektiboa galtzea dakar horrek. 
 
Azaroaren 16an, beren beregizko ebazpenik ezak sortutako ziurgabetasunaren 
aurrean, Arartekoarengana jo zuen kexagileak kexa agertzeko, esana dugunez. 
 
Hil bereko 26an, espediente honi buruzko informazioa eskatu zion Arartekoak 
Lanbideri. Zehazki, erakunde autonomo horrek atzerrira eginiko irtenaldiengatik 
bizileku efektiboa galtzearen inguruan darabilen irizpide orokorrarekin bat ez 
gatozela helarazi genion zenbait gogoetatan. 
 
Hil bereko 26an, azkenean, ebazpena zekarren idazkia jaso zuen kexagileak, 
azaroaren 1ekoa. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria ukatzen zitzaiela berretsi zen bertan. Zioa: “Diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titularra ez izatea”. “Errolda-gutxienekoa ez betetzea”. 
 
Arartekoak gure informazio-eskaerari erantzuteko Lanbideri emandako epea 
igarotakoan, 2013ko urtarrilaren 16an errekerimendua igorri zen, epe horren 
barruan erantzuna eman beharra dagoela gogorarazteko erakunde autonomoari. 
 
Apirilaren 4an, telefono dei bat jaso genuen. Horren bidez, gure informazio-
eskaeraren erantzuna martxoaren 26an eginda zegoela jakinarazi ziguten Lanbideko 
langileek, eta laster igorriko zitzaigula. 
 
Azkenean, uztailaren 2an jaso zen erantzuna. 
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Ezaguna zaigun informazioa eman zitzaigun bertan, kexagileari Lanbideren 
bulegoan ahoz jakinarazitako bera eta kexa hau eragin duena, hain zuzen ere 
2012ko azaroaren 26an bidalitako informazio-eskaeraren partea zena. 
 
Hots, prestazioetarako eskubidea ukatzeko zio Marokora eginiko irtenaldi bat izan 
zen [sic], 2010eko uztailaren 2tik abuztuaren 22rakoa. Beraz: “bizileku efektiboa 
galdu zuen, justifikatutako arrazoirik gabe egon zelako EAEtik kanpora.” 
 
Baina datu berria eman zitzaigun: “Bizikidetza-unitate osatzen duten bi kideek 
PREPARA kobratzen zuten”, inguruabar horrek dakartzan ondorioak espedientean 
agerrarazi gabe.  
 
Gainerakoan, ez dago Arartekoak azaroaren 26ko informazio-eskaeran helarazitako 
gogoetei buruzko aipamenik. 

 
Gogoetak 

 
1. Ordenamendu juridikoak bi hilabeteko epea ematen dio Lanbideri diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
eskabideak ebazteko. Hala, hauxe ezarri du, oro har, diru-sarrerak 
bermatzeko eta gizarteratzeko 18/2008 Legearen 62.2. artikuluak: 
“Ebazpena emateko organo eskudunak prestazioa onartzeko edo ukatzeko 
ebazpena gehienez ere bi hilabeteko epean emango du, dagokion eskabidea 
aurkezten denetik kontatzen hasita. Epea amaitzen bada berariazko 
ebazpenik eman gabe, eskatutakoa diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzako prestazio osagarria badira, eman egin direla ulertuko da, eta 
gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatu badira, berriz, ukatu egin direla”. 

 
Lanbidek ez ditu epeak bete, eta azkenean eskabidea aurkeztu eta bost 
hilabete baino gehiago igaro ondoren jakinarazi du ukapena, 2012ko 
ekainean aurkeztua. 
 

2. Lanbideri informazio-eskaeraren idazkian jakinarazi zitzaionez, kexagilea 
Gasteizen erroldatu zen 2008ko (…)ean, etxez aldatu ondoren, zeren ordura 
arte Laudion baitzegoen erroldatuta 2003ko (…)tik. Beraz, hamar urtetik 
gora daramatza erroldatuta Euskal Autonomia Erkidegoan. 
 
Udalerri jakin batean erroldatuta egoteak, besteak beste, udalerri horretako 
bizileku efektiboa izatea ulertzea dakar. Hala, hauxe xedatu da Tokiko 
Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1981 Legearen 16.1. artikuluan:  
“Udalerriko errolda udalerriko auzotarrak jasota agertzen dituen 
administrazio-erregistroa da. Erroldako zehaztasunak udalerrian bizilekua 
izan eta bertan ohiko egoitza izatearen froga dira. Zehaztasun horien 
gainean emandako ziurtagiriak agiri publiko eta fede-emaileak izango dira 
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administrazio-ondorio guztietarako.”. Iuris tantum presuntzioa bada ere, 
uste dugu EAEtik kanpora hilabete baino pixka bat gehiago emateak ez du 
hausten bizileku efektiboaren jarraitasuna eta, horren ondorioz, erroldatuta 
egoteko eskubidea galtzea ere ez. Hala izango balitz, erroldan baja ematea 
sustatu beharko luke Lanbidek; are gehiago, irizpide hori oro har aplikatuz 
gero, etxetik kanpora aldi bat ematen duen orok (oporraldia, adibidez) 
bizileku efektiboa galduko luke, baina ez da hala gertatzen, agerikoa denez. 
Hala, gure ustez ez litzateke bidezkoa izango diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzeko eskubidearen aintzatespena zio horrengatik ukatzea. 
 
Nolanahi ere, azaldutako guztiarekin batera, gure ustez ez legoke kasu 
honetan diru-sarrerak bermatzeko errenta zio horrengatik ukatzea, zeren eta 
frogatuta geldituko bailitzateke bizileku efektiboa eskabidearen data baino 
urtebete lehenago, 2010ean bizileku efektiboa galdu dela onartuta ere 
(horrekin ez gatoz bat, berriz ere diogu).  
 
Hauxe dio 18/2008 Legearen 16.b artikuluak: “Diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzeko eskubidearen titular izan ahalko dira, lege honetan 
errentaren modalitateetako bakoitzerako aurreikusten diren baldintzetan, 
honako baldintza hauek biltzen dituztenak: (…) Eskabidea aurkezteko unean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea eta 
benetan bertan bizitzea, eta eskabidea egin baino urtebete lehenagotik, 
gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta 
egon izana eta benetan bertan bizi izana”. 
 
Hots, erroldan urtebete betetzea eta bizileku efektiboa izatea da aurretiazko 
baldintza. Gure ustez, legegileak, hainbat zio tarteko, pentsatu zuen errolda-
agiriarekin batera pertsona benetan udalerrian bizi izateari buruzko froga 
faktikoa aurkeztu beharko litzatekeela, 7/1981 legearen 16. artikulu 
horretako iuris tantum delakoa alde batera utzita. Hau da, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren ondorioetarako, presuntzio hori indartzea exijitzen 
dela.  
 
Gomendio honen eremutik kanpo gelditzen dira irizpideari buruz erakunde 
honek egin ditzakeen gogoetak. Beraz, kontua da erroldatuta egotearen 
nahiz bizileku efektiboaren gaineko froga exijitzen dela. 
 
Ondoren, hainbat zehaztapen ezarri ditu legegileak betekizun horren 
inguruan. Halaxe dio: “Aurretiazko gutxieneko epea betetzen bada, baina 
hiru urtean erroldatuta egotera iristen ez bada, gutxienez bost urteko 
jarduera laboral ordaindua egiaztatu beharko da, bizitza laboralaren agiri 
bidez, salbu eta pentsio publiko bat jasotzen duten edo etxean tratu txarren 
biktima izan diren pertsonen kasuan”. Hots, horretaz guztiaz gain, hiru urtez 
erroldatuta egotea edo ordaindutako lan-jardueran aritua izatea gehitu 
beharko da. 
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Hortaz, araudiak hiru urteko bizileku efektiboa exijitzen ez duela irizten 
diogu, bat baizik, eta horri gehitu beharko zaizkio erroldatuta egondako hiru 
urte edo ordaindutako lan-jarduerako bost urte. Kexagilea bidaiatik 2010eko 
abuztuan itzuli zela eta hiru urtetik gora erroldatuta daramatzala kontuan 
izanik, erroldatze horrek indarrean jarraitzen duen bitartean, gure ustez ez 
litzateke bidezkoa izango diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea arrazoi horrengatik ukatzea, zeren diru-sarrerak bermatzeko 
errenta 2012ko ekainaren 11n eskatu baitzuen. Beraz, betekizun hori 
2011ko ekainetik aurrera frogatu beharko luke, hain zuzen ere Euskadin 
benetan bizi izandako aldian. 
 

3. Haratago doa 18/2008 Legearen 16.b artikulua, zeren eta betekizuna 
betetzeko posibilitatea ezartzen baitu baldin eta azken hamar urteetatik bost 
urtez jarraian bizileku efektiboa duten eta erroldatuta dauden pertsonak 
badira: Gutxieneko epe hori bete ezean, eskatzaileak aurreko hamar urteen 
barruan bost urtez jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan 
erroldatuta egona eta bertan benetan bizi izana izan beharko du. 
 
Hortaz, kexagileak atzerrira eginiko bidaiagatik bizileku efektiboa galdu zuela 
onartuta ere (esan izan dugun bezala, ez gatoz bat irizpide horrekin) eta, are 
gehiago, hiru urteko bizileku efektiboa eta erroldatuta egotea eskatuta ere 
(hori ere desegokitzat jotzen dugu), azken baldintza beteko luke kexagileak, 
zeren eta Euskadin bizi baita eta bertan baitago erroldatuta 2003tik. Hori 
dela-eta, jarraian bost urtetik gorako aldian izango litzateke erroldatuta eta 
bizileku efektiboarekin. 
 
Lanbidek ukatu egin du prestazioak aintzatestea, kexagileak baldintzak 
betetzen bazituen ere. Espedientearen ebazpena denbora luzean atzeratu du 
eta ez dio behar bezalako erantzunik eman Arartekoaren informazio-
eskaerari, ez dituelako epeak bete eta ez digulako eskaturiko informazioa 
eman. 

 
Horrengatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzeari buruzko otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11.b) artikuluan arauturikoarekin bat etorriz, honako hau ematen 
da: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Ondoriorik gabe uztea diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria ukatzeko azaroaren 1eko ebazpena eta prestazioetarako 
eskubidea aintzatestea eskabide-datatik hasita, baita kexagileak data 
horretatik izan litzakeen balizko egoera aldaketak kontuan hartzea ere, 
dagozkion prestazioen zenbatekoak eta iraupena ezartzearen 
ondorioetarako. 
 


