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Arartekoaren 2015R-1266-12 Ebazpena, 2015eko abuztuaren 12koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailari gomendatzen zaio DSBE baten 
eskubidearen etenaldia efekturik gabe uzteko eta EPOren etenaldi espedientea 
berrikusteko. 
 

Aurrekariak 

2012ko maiatzaren 30ean onartu zen kexa bat izapidetzea, Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errenta baten (DSBE) eta ondoriozko Etxebizitzaren Prestazio Osagarri 
baten (EPO) prestaziorako eskubidearen etenaldiagatik; izan ere, 
erreklamaziogileak, (…),  etenaldietarako arrazoien inguruko zenbait zalantza 
jakinarazi zizkigun.  Etenaldia bi prozedura administratibo desberdinen ondorioa zen 
eta eraginak izan zituen 2012ko apiriletik aurrera, Lanbidek erreklamaziogileari 
jakinarazi zionean bi idatziren bitartez etenaldirako beste horrenbeste prozedura 
hasiko zirela; era berean, adierazi zion prestazio bakoitzaren kautelazko 
ordainketaren etenaldiari ere ekingo zitzaiola.  

Alde batetik, DSBEren etenaldia oinarritu zuen arrazoiak izan zen erreklamaziogileak 
ez zuela alaba sartu elkarbizitza unitatean. Erreklamaziogileak, 2012ko maiatzaren 
18ko idatziaren bidez, alegatu zuen ez zeukala seme-alabarik. 

Beste alde batetik, EPOren etenaldia izan zen alokairuen ordainketa epe barruan 
justifikatu ez izanagatik. Erreklamaziogileak, 2012ko maiatzaren 18ko beste idatzi 
baten bitartez, alegatu zuen dokumentazio hori Bizkaiko Foru Aldundian entregatu 
nahi izan zuela 2011ko abenduan, baina ez ziotela onartu. Azkenik, alokairuaren 
ordainagiriak aurkeztu zituen Lanbideren bulegoan 2012ko apirilaren 4an. 

2012ko ekainaren 21ean Arartekoak Lanbideri idatzi bat igorri zion; idatzi horretan 
espedientearen zenbait alderdiri buruzko informazioa eta argibideak eskatzen 
zizkizun, zehatzago: 

 Ea entzunaldia emateko idatzirik bidali zen prestazioen kautelazko 
etenaldiaren inguruan.  

 Zer-nolako eraginak izan zituzten maiatzaren 18an bi idatziren bitartez 
aurkeztutako alegazioek. 

 Zeintzuk ziren Lanbideri erreklamaziogileak alaba bat zuela pentsarazten 
zizkioten zantzuak. 

 Azkenik, zergatik eten zitzaion EPO apiriletik aurrera, egin-eginean ere 
erreklamaziogileak Lanbideri alokairuen ordainagiriak aurkeztu zizkion hilean. 

 
2013ko abuztuaren 7an sartu zen erantzuna. 
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Lanbidek jakinarazi zuen 2012ko apirilaren 3an etenaldia hasi zela “Bilboko Udalak 
hala proposatuta. DBEaren etenaldia, epearen barruan ez zirelako jakinarazi 
bizikidetza-unitatean izandako aldaketak.  Udalak jakinarazi  du alaba ez dagoela 
bizikidetza-unitate horretan sartuta. (…)2013ko urtarrilaren 22an, interesdunak 
prestazioa berriz jasotzea eskatu zuen, seme-alabarik ez duela egiaztatzen duen 
dokumentazioa aurkeztuz. Data berean, alokairua egiaztatzeko frogagiriak aurkeztu 
zituen”. 
 
Era berean, berriro ere bi prestazioei ekin zaiela jakinarazten da 2013ko urtarrilean 
eraginak izango zituen maiatzeko ebazpen baten bitartez.  
 
Lanbidek gure lehendabiziko informazio eskaeran azaldutako gaiei erantzun ez 
zienez eta espedientean elementu berriak txertatu zituenez gero, abuztuaren 28an 
beste idatzi bat, bigarrena, igorri genion. Gauzak horrela, kasu honetan informazioa 
eskatzen zitzaion 2013ko urtarriletik aurrera prestazioen ordainketari berriro 
ekiteko arrazoien inguruan. Izan ere, dirudienez, DSBEren etenaldia eragin zuen 
arrazoia ez zen existitzen (Lanbideren beraren informazioaren arabera, 
erreklamaziogileak ez dauka seme-alabarik) eta, bestalde, EPOri zegokionez, 
alokairuaren ordainketaren ordainagiriak aurkeztuak izan ziren 2012ko apirilean.   
 
Erantzunik izan ez zenez, 2013ko abenduaren 23an, Lanbideri errekerimendu bat 
igorri zitzaion; agin-dei horren bitartez, gogorarazten zitzaion Euskal Autonomia 
Erkidegoko herri administrazioek Arartekoaren informazio eskaerei erantzun behar 
dietela epearen barruan. 
 
2014ko apirilaren 1ean Lanbideren idatzi bat jaso genuen; haren bitartez, 
azaldutako gaiak kontuan hartu gabe, jakinarazi ziguten prestazioen berrezarpena 
ez zela lehenago izan erreklamaziogileak ez zuelako halakorik eskatu 2012ko 
maiatzaren 18ko idatzien bitartez. Izan ere, erakunde autonomoak "alegaziotzat" 
hartzen zituen idatzi horiek, eta horrenbestez, bakar-bakarrik hartu zuten kontuan 
erreklamaziogileak 2013ko urtarrilaren 22an aurkeztutako idatzia, azken hori bai 
hartzen delako "berrezarpen idatzitzat".Azkenik, jakinarazi ziguten 
erreklamaziogileak ez zuela inolako errekurtsorik jarri ebazpenen kontra.  
 
Ez zen informaziorik eman ebazpen horien inguruan, ez dataren inguruan ez 
arrazoien inguruan ere. Horren ondorioz, ez dakigu etenaldiaren jarraipena 
adierazteko ebazpenik eman zen ala ez, erreklamaziogilerik ezin izan baitzigun 
halako informaziorik eman. 
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Gauzak horrela, 2014ko apirilaren 8an Lanbideri informazioa eskatzeko hirugarren 
idatzia bidali zitzaion; idatzi horretan, besteak beste, honako gogoeta hau ere egin 
genuen: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen araudiak ez du 
ezartzen berrabiarazteko eskaera bide zehatz bati jarraituz egin behar denik. Gure 
iritziz, beste alegazio batzuk aurkezten dituen idazki baten zati gisa egitea 
balioduna izateaz gain administrazio-ekonomiako printzipioarekin bat dator”. Azken 
hori aipatu genuen erreklamaziogileak 2012ko maiatzaren 18an aurkeztutako bi 
idatziei men eginez. 
 
Erantzunik izan ez zenez gero, 2015eko otsailaren 17an beste errekerimendu bat 
igorri zitzaion Lanbideri. 
 
Maiatzaren 14an sartu da Lanbideren erantzuna; haren bitartez, berresten da 
erreklamaziogileak ez zuela berrezarpena eskatu 2013ko urtarrilera arte. Hitzez hitz 
honakoa zehaztu digute: “Alegazio horietan, (…) andreak hirugarren puntuan 
zehaztu zuen konklusioa, bere alegazioetan jasotako eskaera bakarra ere badena 
hona hemen    […] 3. Eskatzen dut etetea kentzeko, eta ordain dakizkidala bai 
maiatzari dagokion nomina, bai atzerapenak. Horrenbestez, alegazioen idazkian 
jasotako adierazpen hori etetearen administrazio-prozedurari buruzkoa da, eta ez da 
administrazio-prozedura berri bati buruzko eskaera. Hala balitz, Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 
26ko 30/1996 legeko 70. Artikuluan (…).2013ko urtarrilaren 22an, (…) andreak 
diru sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako pentsio osagarriaren 
prestazioak berritzeko beste administrazio-prozedura bat abiatu zuen. Onartze 
berriko eskaera hori aztertuta, administrazio-prozedura berri bati dagokio, aipatu 
30/1992 Legeko 70. Artikuluan ezarritakoari jarraituz. Prozedura horren 
ondoriotzat, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako pentsio 
osagarriaren prestazioak onartu zitzaizkion”. 
 
 

Gogoetak 

Espediente honek bi prestazioren etenaldiari men egiten dio: lehenengoa DSBE bat 
da eta bigarrena EPO. Horretarako, prozedura desberdinak erabili dira; gauzak 
horrela, gogoetak bi ataletan banatuko ditugu: batetik, DSBEren etenaldiari 
dagokiona (1, 2, 3 eta 4. puntuak) eta, bestetik, EPOrenari dagokiona (5. puntua). 

1. 147/2010 Dekretuaren 53.2. artikuluak honako hauxe ezartzen du: “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, 
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prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan ditzakeen ondorio ekonomikoak 
adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko epea eta 55. artikuluan ezarritako 
epean esan bidezko ebazpenik ezak izan ditzakeen ondorioak ere, eta hori 
guztia interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten.” 
 
DSBEren ordainketaren etenaldia aldez aurretiko entzunaldirik gabe bideratu 
zen, haren kautelazko etenaldiaren bitartez. 
 
Erakunde honen ustetan, arautegiak ezarritako bermeen betetzea exiji 
daiteke DSBE baten ordainketaren kautelazko etenaldiaren neurria ere 
hartzen denean. Gure iritziz, ordainketak eteten hasi aurretik, komenigarria 
da prestazioen hartzaileari zuzentzea egokitzat jotzen duena alegatzeko 
aukera izan dezan, betiere 147/2010 Dekretuaren 48. artikuluak ezarritako 
betekizunen galera zantzuak daudenean (kautelazko etenaldiari dagokionez). 
 
Kautelazko neurriek, euren izaera dela eta, ez dute exijitzen aldez aurretiko 
entzunaldiaren izapidea.  Edozein kasutan ere, DSBEren ordainketaren 
kautelazko etenaldiak berekin dakarrenez elkarbizitza unitate bat sarrerarik 
gabe uztea, gomendagarria izango litzakete ordainketen galera zantzuak 
dauden eta Lanbidek ordainketa kautelaz etetea egokitzat jotzen duen kasu 
guztietan administrazio prozedura bat izapidetzea eta horretan aldez aurretik 
erabakitzea prestazioaren titularraren entzunaldia1. 
 
Gai hori Arartekoaren azaroaren 29ko 9/2011 Gomendio Orokorraren xedea 
izan zen; gomendio hori gizarte prestazioetarako eskubidearen etenaldiaren 
aplikazioaren ondorioei eta horretarako erabilitako bideei buruzkoa izan zen, 
eta haren 4. gomendioa berretsi nahi dugu.   
 

2. Nabarmentzekoa da 147/2010 Dekretuaren 48.3. artikuluak men egiten 
diola instantzia desberdinei jakinarazi beharreko kautelazko etenaldiaren 
ebazpen baten existentziari. Zentzu horretan, gure ustetan, pertsona baten 
eskubideen galera ekar dezakeen edozein ebazpen (esate baterako, DSBE 

                                                            
1 Aldez aurretiko entzunaldi izapidea 2010/147 Dekretuaren 53.2. artikuluan ezarrita dago 
(prozeduraren arau komunei buruzko 4. sekzioa), inolako salbuespenik egin gabe etenaldi 
prozedurei dagokienez: “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 esan bidezko ebazpenik ezak izan 
ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak 
egin ditzaten”.  
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baten ordainketaren kautelazko etenaldia) hartu behar da beharrezko 
bermeei jarraituz, besteak beste, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari 
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 54.1. 
artikuluarenei jarraituz; artikulua horrek honakoa ezartzen du administrazio 
egintzen arrazoiketari dagokionez: “Arrazoitu egin behar dira, egitateen eta 
zuzenbideko oinarrien aipamen laburra ere eginez: a) Eskubide subjektiboak 
edo bidezko interesak mugatzen dituzten egintzak (…) d) Egintzen 
etendurako erabakiak, arrazoia edozein izanda ere, eta lege honetako 72 eta 
136. artikuluetan jasotako behin-behineko neurriak hartzekoak. 
 
Horrenbestez, 30/1992 Legearen 72. artikuluak aipatutako neurriak 
arrazoitu beharko dira horretarako ebazpen bat emanez. 147/2010 
Dekretuaren 48.3. artikuluak tratamendu bera ematen die DSBEren 
kautelazko etenaldiei; izan ere, erabaki administratiboak dira eta, ondorioz, 
errekurritzeko moduko ebazpen baten moldea hartu beharko dute. 
 

3. Aipatutako 30/1992 Legearen 84. artikuluaren lehenengo bi lerroaldeek 
beste betebehar bat ezartzen diete administrazioei; horien helburua da, 
azken batean, administratuei bermeak eskaintzea: “Prozedurak bideratu 
ondoren, eta ebazpen proposamena idatzi aurretik, interesdunei edo, 
dagokionean, beren ordezkariei prozeduren berri emango zaie, beti ere, 
37.5. artikuluan jasotako informazioak eta datuak salbuetsiz.  Interesdunek 
gehienez hamabost egun dituzte eta gutxienez hamar, egoki irizten dieten 
dokumentu eta egiaztapenak alegatzeko”.  
 
Lanbidek erreklamaziogileari DSBE eteteko prozeduraren hasiera 
jakinarazteko  igorritako idatzian, honako paragrafo hauek jasotzen dira: 
"(…) Hamar egun balioduneko epea duzu, betiere jakinarazpen hau jaso eta 
biharamunetik aurrera, ordainketa hori etetea saihesteko beharrezkotzat 
jotzen dituzun alegazioak egiteko eta justifikazioak eta dokumentazioa 
idatzita aurkezteko.  
Era berean, jakinarazten dizugu Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen —azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
aldatu zuen— 27.eta 42. Artikuluak aplikatuz, kautelaz eteten dela Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentako prestazioa jasotzeko eskubidea2”. 
 
Hau da, idatzi berean erreklamaziogileari ohartarazten zaio DSBEren 
ordainketa eteteko aukera, baldin eta alegaziorik aurkezten ez bada; aldi 
berean, jakinarazten zaio prestazioa jasotzeko eskubidearen kautelazko 

                                                            
2 Azpimarrak gureak dira. 
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etenaldia. Jokabide horrek, gure ustetan, nolabaiteko nahasmena sor 
dezake, bi aipamen kontrajarri daudelako: adierazitakoa gorabehera, 
ukitutako pertsonak ezin du ezer egin “ordainketaren etenaldia saihesteko”, 
ordainketa hori ordurako etenda dagoelako. 
 

4. DSBE eteteko prozedurari dagokionez, etenaldiaren prozeduraren hasiera 
jakinarazten den eta ordainketaren kautelazko etenaldia adierazten den 
idatzian aipatzen zen arrazoia zela erreklamaziogilearen alaba elkarbizitza 
unitatean sartu ez izana.  
 
Alabaina, gauza jakina da, erreklamaziogileak nahiz Lanbidek emandako 
informazioaren arabera, erreklamaziogileak ez duela alabarik; beraz, ez 
zegoen etenaldirako arrazoirik. 
 
18/2008 Legearen 26.3. artikuluak honako hauxe ezartzen du hitzez hitz 
prestazioa sorrarazteari dagokionez: “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”. 
 
Erakunde honen iritziz, Lanbidek uler dezake -manuaren 
diskrezionaltasunaren tartea kontuan hartuz- handik ondorioztatzen dela 
etendako DSBE bat bakar-bakarrik berrabiaraz daitekeela titularrak hala 
eskatuta; nolanahi ere, kasu honetan, beharrezko baldintzak izan dira 
Lanbidek ofiziozko berrezarpenari ekiteko, DSBEren etenaldia eragin zuten 
arrazoiak existitzen ez zirelako.  
 
Edozein kasutan ere, aipatutako 18/2008 Legearen 26.3. artikuluak 
honakoa ezartzen du: “Prestazioa hura eteteko arrazoiak desagertzen diren 
egunaren biharamunetik aurrera sorraraziko da”. Esan nahi baita, 
berrezarpen eskaera bat aurkezteko epeak ez du zehazten zein izango den 
berrezarpenari ekiteko momentua; izan ere, momentu hori izango da 
Lanbidek horretarako izapideak hasi beharko dituen unea, betiere 
prestazioaren ordainketaren hasieraren egunera atzera eginez etenaldiaren 
arrazoia indargabetu den momentutik aurrera.  Beraz, gure ustetan, kasu 
honetan DSBE berrezartzeko datak bat etorri beharko luke etenaldiaren 
datarekin, prestazioa eteteko arrazoirik egon ez delako. 
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5. Beste alde batetik, EPO eteteko prozedura hasteko eta kautelazko etenaldia 
jakinarazteko idatzian adierazten zen arrazoia zela ohiko etxebizitzaren 
alokairuaren ordainagiriak aurkeztu ez izana.  
 
DSBE eteteko prozedurari hasiera emateko idatzian bezala, alegazioak 
aurkezteko epea ematen zen, etenaldia saihesteko helburuarekin, baina 
betiere kautelazko etenaldiaren berri emanez.  Beraz, gogoeta hauen 1, 2 
eta 3. puntuetan adierazitakoa berretsi behar dugu; izan ere, horietan 
zehatz-mehatz azaldu dugu zergatik uste dugun hori ez dela jokabiderik 
egokiena.  
 
Erreklamaziogileak adierazitakoaren arabera, berak Bizkaiko Foru Aldundian 
entregatzeko ahaleginak egin zituen 2011ko abenduan, baina ez zitzaizkion 
onartu (edozein kasutan ere, EPOren kudeaketaren eskumena dagoeneko 
Lanbideri transferitu zaio).  
 
Horren ondoren, Lanbidek Bilboko San Ignazio auzoan duen bulegoan 
entregatu zituen 2012ko apirilaren 4an.  
 
Lanbideri gure lehendabiziko informazio eskaeran jakinarazi genion bezala, 
uler daiteke erreklamaziogileak une horretan bete zuela etxebizitzaren 
gastuak justifikatzeko beharra; hori dela eta, ezin uler daitezke zeintzuk izan 
ziren prestazioa 2012ko apiriletik aurrera eteteko arrazoiak, dokumentazioa 
hil horretan bertan entregatu zuelako.     
 
Gure lehen informazio eskaerari emandako erantzunean, Lanbidek jakinarazi 
zigun EPO eten zela alokairuaren ordainagiriak epearen barruan aurkeztu ez 
zirelako. 
 
Hori horrela izanik, Lanbidek EPO eten ahal izan zuen alokairuen ordainketak 
epe barruan ez justifikatzeagatik, hau da, 2/210 Dekretuaren 19.1. 
artikuluak ezarritako betebeharra ez betetzeagatik: “(…) sei hilean behin 
ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuen frogagiriak udalerriko 
oinarrizko gizarte-zerbitzuari aurkeztu beharra ezarriko da (…)”. Ez-betetze 
horrek berekin ekar dezake eskubidearen etenaldia, dekretu beraren 24.2a) 
artikuluak ezarritakoari jarraiki; izan ere, artikulu horrek honako hau ezartzen 
du EPO eteteko arrazoi zehatz gisa: “etxebizitzako Gastatuetarako Prestazio 
Osagarriarekin aurre egin zaien etxebizitzarekin edo bizitokiarekin loturiko 
gastuak behar bezala egiaztatzen ez direnean”. 
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Nolanahi ere den, 2/2010 Dekretuaren 27. artikulua ere aplikagarria dateke; 
izan ere, EPO baten etenaldien iraupenari dagokionez, honako hauxe 
ezartzen du: “Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria etetea eragin 
zuten arrazoiak desagerturikoan, foru aldundiak, ofizioz edo alderdi batek 
eskatuta, egiaztatu egingo du une horretan prestazioa ordaintzeko 
baldintzak gertatzen ote diren eta, hala badagokio, prestazioaren 
zenbatekoa ezarri. Horretarako, Dekretu honetako 31., 32. eta 33. 
artikuluetan aurreikusitako prozedura-arauak aplikatuko dira. Prestazioa 
eteteko arrazoiak amaitzen diren egunetik kontatzen hasita hurrengo 
hilabetearen lehenengo egunetik aurrera sortuko da”. 
 
Lanbidek ez die erantzun Arartekoak EPOren etenaldiaren inguruan 
azaldutako gaiei; beraz, gure gogoetak ezin dira azaldutakotik harago joan.  
 

Arartekoren ustetan, Lanbidek kontuan hartu beharko luke ez zegoela DSBEren 
prestazioa eteteko inolako arrazoirik.  Erreklamaziogileak uneoro bete zituen 
DSBEren prestazioaren onuradun gisa zegozkion baldintzak eta betebeharrak; 
beraz, ez zegoen prestazioa eteteko arrazoirik.  
 
Espediente honetan kontuan hartu beharreko datu bat honakoa da: 
erreklamaziogilearen kexa eragin zuten gertakariak izan ziren unea, hain zuzen ere 
(2012. urtea). Momentu horietan prestazioen kudeaketak gabezia handiak zituen, 
eta hori kontuan hartu beharra dago aipatutako prestazioen titularren betebeharren 
betetzea baloratzeari dagokionez.    Arartekoaren iritziz, aztertu diren jarduketak 
izan ziren testuingurua aintzakotzat hartuz, Lanbidek arrazoi gehiago izango lituzke 
hartutako erabakiak berrikusteko arrazoi gehiago. 

EPOren etenaldia haren subsidiarioa den DSBEren etenaldiaren ondorioz sortu ez 
zenez gero (baizik eta behar bezainbeste argitu ez den bestelako arrazoi 
batengatik), ezin dugu horren gaineko baloraziorik egin.   

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

GOMENDIOA 

DSBEren etenaldia efekturik gabe uztea, jaso ez diren zenbateko guztiak ordainduz. 

EPOri buruzko espedientea berrikustea eta, betebeharren bat ez dela bete 
egiaztatuz gero, egokitzat jotzen dituen neurriak hartzea. 


