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Arartekoaren 2014R-2432-13 Ebazpena, 2014ko abuztuaren 20koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio berriro 
aintzat har dezan benetako bizilekua galtzearen ondotik bideratutako diru-sarrerak 
bermatzeko errenta baten iraungipena, baldintza hori ez baita galdu.

Aurrekariak

2013ko irailaren 19an (...) jaunak aurkeztutako kexa bat izapidetzeko onartu zen. 
Kexaren arrazoia Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi 
zuela izan zen.

Kexagileak adierazi zigunaren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeari 
utzi zion haren jatorrizko herrialdera joan zelako 2011ko uztailaren 29tik 2011ko 
abuztuaren 13ra arte. Irteera horren ondotik Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
langabeziagatiko subsidioa iraungi zion eta, ondorioz, Lanbidek prestazioak eten 
zituen.

Arrazoi hori ikusirik, Lanbidek ulertu zuen hasiera batean benetako bizilekua galdu 
egin zuela eta langabeziagatiko subsidioa iraungitzea nahikoa arrazoi zela 
pentsatzeko kexagileak ez zituela baliatzen jaso zitzakeen eskubide edo prestazio 
ekonomiko guztiak.

Hala, Lanbideren 2013ko martxoaren 22ko ebazpenaren bitartez, kexagilearen diru-
sarrerak bermatzeko errenta etetea xedatu zen. Zehazki, ebazpenean jasotako 
arrazoiak hauek dira:

- Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean, titularrari 
edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio 
eonomiko oro ez baliatzea.

- Dagokion modalitatean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa 
dituen betebeharrak, eta indarreko arauen arabera aplikatu beharrekoak diren 
guztiak, ez betetzea.

- Erroldan egotearen eta egiaz bizitzearen baldintza denbora batez galtzea.

Kexagileak esandakoarekin bat etorriz, ahoz jakinarazi zioten errekurtsoak ebazteko 
epea denboran gehiegi luzatzen zela eta eskubidea berriz onartzeko eskaera berri 
bat aurkez zezan gomendatu zioten, kasu horretan zegokion berrabiarazpena 
eskatu beharrean.

Lanbideren uztailaren 20ko ebazpenaren bitartez diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidea ukatzea ebatzi zen. Idazkian aipatutako arrazoiak hauek ziren:
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- Errolda-gutxienekoa ez betetzea.

- Prestazioa eskatzea betebeharrak ez betetzeagatik aurrekoa amaitutzat eman 
ziotenetiik urtebete igaro baino lehen.

Kexa onartu ostean, 2013ko azaroaren 29an, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Kontseilaritzari informazio-eskaera bat bidali genion eta horren 
bidez adierazi genion kexagilearen espedientearen egoeraren berri eduki nahi 
genuela.

Aipatu epean erantzunik jaso ez genuenez, 2013ko abenduaren 26an aipatu 
kontseilaritzara errekerimendu bat bidali genuen. 

Azkenik, 2014ko martxoaren 4an erakunde honetan informazio-eskaeraren 
erantzuna jaso genuen.

Kexagileak prestazioa eteteko ebazpenaren inguruan 2013ko apirilaren 29an 
jarritako aukerako berrezartzeko errekurtsoari baino ez dio erantzuna eman 
Lanbidek bidalitako idazkiak.

Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoetak egin ditugu:

Gogoetak

1. Lehenengo eta behin, kexa honek hizpide duen gaia, erakunde hau sortu eta 
arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legeko 9.1 artikuluarekin bat etorriz, 
Lanbidek burutu dezakeen jarduerara mugatu behar da eta, hala, gure 
eskumenen esparrutik kanpo geratzen da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
bideratutakoa.

2. Lehenago esan den moduan, diru-sarrerak bermatzeko errenta eten zen 
kexagileak 2011ko uztailaren 29tik 2011ko abuztuaren 13ra egindako bidaia 
zela-eta. Horren harira, kexagileak azaldu du haren amaren egoera larria 
ikusirik joan egin behar izan zuela. Horretako, ospitaleko hainbat egiaztagiri 
aurkeztu zituen. 

Erakunde honek aukera izan du hainbat alditan benetako bizilekua galdu izana 
jorratu duten espedienteen inguruan epaia emateko1. 

Udalerri jakin batean erroldatzeak, besteak beste, aipatu udalerrian benetan 
bizi dela agerian jartzen du (Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16.1 artikulua). Gure ustez, EAEtik kanpo 15 

1 Besteak beste: 2013ko uztailaren 30eko eta urriaren 15eko ebazpenak eta 2014ko martxoaren 31koa.
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egun emateak ez du benetako bizilekuaren jarraitutasuna apurtzen, ezta, 
ondorioz, erroldako izen-ematea per se galtzea ere.

Administrazioarekiko Auzien Gasteizko Epaitegiko urriaren 4ko 
191/2012 Epaian ere interpretazio hori jasotzen da; zuzenbideko hirugarren 
oinarriak hauxe dio:

o “que un viaje al extranjero de dos meses de duración no implica 
forzosamente cambio de residencia o cambio de domicilio habitual, que 
permanece y sigue siendo el mismo” 

Halaber, zuzenbideko laugarren oinarriak honakoa dio:

o “la administración está vinculada por el principio de legalidad, de tal 
manera que si una norma le habilita y le faculta para retirar la ayuda 
ésta podrá y deberá hacerse efectiva, pero, si por el contrario no existe 
una norma que directa y claramente determine el cese de la asistencia, 
esta no podrá realizarse por meras sospechas…”

Amaitzeko, zuzenbideko laugarren oinarri horrek ondorengoa ezartzen du:

o “la cual [en referencia a la normativa aplicable en la materia] no prohíbe 
ausentarse de España, ni resulta incompatible la ayuda social con 
abandonar el domicilio por espacio de dos meses, siempre que 
mantenga su empadronamiento y fijada su residencia en el mismo sitio”

Ildo horretan, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko Epaitegiak berriki 
maiatzaren 12an eman duen 84/2014 Epaiak, zuzenbideko bigarren oinarrian, 
hauxe dio:

o “no se puede acoger sin más y compartir con la administración que la 
residencia efectiva deba entenderse quebrada porque (…) se haya 
ausentado de la CAPV durante tres meses en 2011, pues el viaje de 
tres meses de duración no implica forzosamente cambio de residencia 
efectiva o cambio de domicilio habitual”

Horrez gain, honako hau:

o “no encontramos ni en la legislación autonómica citada ni en el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales 
(aprobado por Real Decreto 1690/1985, de 11 de julio) motivos o 
justificación para entender que la ausencia de España de tres meses 
suponga ausencia de residencia efectiva, pues no contempla la 
legislación estatal ni autonómica que ante una ausencia de tal amplitud 
se deba causar baja en el padrón municipal, se deba cancelar la 
residencia efectiva, o incluso, se le deba retirar la prestación”
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Amaitzeko, honakoa xedatzen du:

o “es la concreta regulación de las ayudas la que nos impiden negar o 
retirar [en alusión a la RGI y la PCV] a quien se haya ausentado del país 
en tres meses manteniendo el empadronamiento y la residencia 
habitual”

3. Beraz, azaldutako horretatik ondoriozta daiteke kexagileak haren jatorrizko 
herrialdera egindako 15 eguneko irteerak nekez eragin dezakeela benetako 
bizilekua galtzea.

Gehiago sakontze aldera, Lanbidek 2014ko urtarrilean egindako irizpide-
agirian aukera ematen zaie lanik egiten ez duten eta prestazioak jasotzen 
dituzten horiei haien jatorrizko herrialdera 15 egunerako joan daitezen2.

Halaber, kasu honetan azpimarratu behar da bidaia haren amaren osasun-
egoeragatik egin zuela. 

4. Azkenik, aurkeztutako agirietan ez dago jasota diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea iraungitzeko prozedura izapidetu 
zenik. 

Azaldu zuenaren arabera, kexagileak jakin zuen eskubidea iraungi ziotela eta 
urtebetez prestazioaren jasotzailea ezin zuela izan ebazpena jakinarazi 
ziotenean –horren bidez, eskaera berria egin ondoren prestazioa jasotzeko 
eskubidea ukatzen da–.

Legezko prozedurarik jarraitu gabe prestazioa jasotzeko eskubidea eteteak, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.1 e) artikuluarekin bat etorriz, 
administrazio-egintza baliogabe dezake xedatutako legezko prozedura guztiz 
baztertu delako. Hizpide dugun kasuan, 147/2010 Dekretuko 53. artikulutik 
55. artikulura bitartean jasotako iraungipen-prozedura alde batera utzi da.

Ildo horretan, Auzitegi Goreneko 2012ko abenduaren 7ko Epaiak, 
zuzenbideko bigarren oinarrian, hauxe ezartzen du:

o “Nuestra jurisprudencia ha señalado que para apreciar esta causa de 
nulidad de pleno derecho no basta con la infracción de alguno de los 
tramites del procedimiento, sino que es necesario la ausencia total de 
éste o de alguno de los tramites esenciales o fundamentales, de modo 
que el defecto sea de tal naturaleza que sea equiparable su ausencia a 
la del propio procedimiento, como ha entendido esta Sala en 
sentencias, entre otras, de 5 de mayo de 2008 (recurso de casación 

2 Lanbideren 2014ko urtarrileko irizpide–idazkia. 48. irizpidea, 34-36 orr.



 5
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

núm. 9900/2003 ) y de 9 de junio de 2011 (recurso de casación núm. 
5481/2008 ).” 

Ekar dezagun gogora erakunde honek prestazioa eteteko ebazpen bat egon 
badagoela bakarrik dakiela eta Lanbidek ez duela beste daturik eman eta 
kexagileak eskubidea iraungi diotela jakin duela ondorengo eskaera ukatu 
diotenean.

Edozelan ere, prozesu termino zorrotzak aintzat hartuta, kexagileak jarri behar 
izan zuen idazkia berrabiarazpen-idazkia izan behar zen eta ez Lanbiden esan 
zioten moduan eskaera berria egin.

Hala, eskubidea berriro onartzeko eskaerak ez zuen zentzurik. Izan ere, 
kasuan kasuko prozesu-izapidea etendako prestazioaren berrabiarazpen-
eskaerarekin bat zetorren. 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, gomendio hau egiten dugu:

GOMENDIOA

Kasu honen inguruabarrak kontuan hartuta, gure ustez, ez da benetako bizilekua 
galdu. Horregatik iraungipena ondoriorik gabe utz dadin eta zordundutako 
zenbatekoak ordain daitezen gomendatzen dugu. 


