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Arartekoaren 2016R-911-16 Ebazpena, 2016ko abenduaren 1ekoa. Horren bidez, 
Enplegua eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio berraztertu dezala diru-
sarrerak bermatzeko errenta baten iraungitzea, ez baitago horretarako arrazoirik. 
 
 

Aurrekariak 
 

Maiatzaren 2an, Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen YYY andreak; izan ere, 
bere titulartasuneko diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungi zion 
Lanbidek, martxoaren 19ko ebazpenaren bidez, ez zuelako jakinarazi bere etxean 
logela bat azpierrentan zuen pertsonak bizilekua aldatu zuela. 
 
Arartekoak balioetsi zuen iraungitzeko ebazpenean ageri zen kausa ez zela neurri 
hori hartzeko nahikoa arrazoi, eta, beraz, maiatzaren 24an, idazki bat bidali zion 
Lanbideri, iraungitzeari ekiteko jarraitu ziren izapideei buruzko informazioa eskatuz. 
 
Ekainaren 14an, Lanbideren idazkia sartu zen erakunde honen erregistrora. Bertan, 
Lanbidek ez zuen kexagileak emandakoa baino informazio gehiago eman, eta 
honakoarekin justifikatu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi izana: 
"Aurkeztutako alegazioak ez dira aintzat hartu; horrenbestez, prestazioa azkendu 
da iruzur egiteagatik (berrakuradunak azpierrentamendu-kontratuan oinarrituta 
eskatu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta)”. Arartekoak pentsatu zuen Lanbide 
hirugarren pertsona baten balizko jokaera irregularra egon zitekeela leporatzen 
kexagileari, eta horrek ez liokeela zertan eragin bere diru-sarrerak bermatzeko 
errentari. Hortaz, uztailaren 5ean, beste informazio-eskaera bat bidali zion, alderdi 
hori argitzeko eskatuz. 
 
Erantzun gabeziaren aurrean, errekerimendu bat igorri zitzaion Lanbideri abuztuaren 
9an. Bertan, herri-administrazioek Arartekoak egindako informazio-eskaerei epean 
erantzuteko duten betebeharra gogorarazi zitzaion.  
 
Irailaren 28an, Lanbideren erantzuna sartu zen. Horren bidez, aurreko erantzunak 
errepikatu zituen. Zera adierazi zen: "Lanbidek egiaztatu du azpierrentariak ez zuela 
bete maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.2 artikuluan ezarritako 
betekizuna, zeina estuki lotuta dagoen abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16.b) 
artikuluarekin, azaroaren 24ko 4/2011 Legeak egindako aldaketari dagokionez, 
biak Euskadin erroldatuta egoteko eta benetan bizitzeko betekizun bikoitzari lotuta 
egonik. Lanbidek egiaztatu du azpierrentariak ez zuela bete maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 9.2 artikuluan ezarritako betekizuna, zeina estuki lotuta 
dagoen abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16.b) artikuluarekin, azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak egindako aldaketari dagokionez, biak Euskadin erroldatuta egoteko 
eta benetan bizitzeko betekizun bikoitzari lotuta egonik. Zehazki, frogatuta geratu 
da XXXX jauna ez zela benetan bizi errentamendu-kontratuaren xede zen 
helbidean, eta interesdunak ez ziola horren berri eman erakunde honi. Bestalde, 
azpimarratzekoa da XXXX jaunak 2016ko urtarrilaren 27an aurkeztu zuen 
DSBEaren era EGPOaren prestazioak onartzeko eskaera ukatu egin zela lehendik 
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aipatu den betekizuna ez zuelako betetzen, hau da, ez zelako bizitzen 
azpierrentamendu-kontratuaren xede zen helbidean. 
 
Are gehiago, azpimarratzekoa da azpierrentariak enplegua aktibatzeko 
programarako eta laguntzako diru-laguntzarako eskaera aurkeztu zuela PREPARA 
programa amaitu ondoren, eta eskaera horretan adierazi zuela bere helbidea 
Burgosko (Gaztela eta Leon) xx kaleko xx zegoela. Une hartan ez zuen adierazi 
jakinarazpenak jasotzeko helbidea gai hartan hura zenik, eta era berean ez zuen 
adierazi bere helbidea benetan Barakaldoko (Bizkaia) yy.  zenik. 
 
Beraz, argi dago YYY andreak datuak ezkutatu zituela, ez baitzion Lanbideri 
adierazi azpierrentamendu-kontratu bat sinatu zuen (2015eko urtarrilaren 23tik 
aurreko eraginarekin) pertsona ez zela benetan bizi helbide hartan; eta distortsio 
nabarmena zegoen kontratuko errealitatearen eta etxebizitzaren benetako 
egoeraren artean, bertan interesduna bere seme-alabekin bakarrik bizi baitzen. Argi 
dago interesdunak egoera hori ezkutatu zuela, eta erakunde honi 
azpierrentamendu-kontratua sinatu zuen pertsona etxebizitza hartan ez zela bizi 
jakinarazteko betebeharra ez zuela bete”. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Lanbideri igorritako lehenengo informazio-eskaeran, Arartekoak nabarmendu 
zuen iraungitzeko ebazpenean adierazitako egitateek, berez, ez luketela ekarri 
beharko kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentari modu negatiboan 
eragingo liokeen ebazpena.  
 
Hau da, gure ikuspuntuaren arabera, bizikidetza-unitatekoa ez den pertsona 
bat aipatu bizilekuan ez bizitzeak, antza, lan-arrazoiengatik Burgosera 
lekualdatu baitzen, ez luke hain ondorio larria ekarri beharko kexagilearen 
bizikidetza-unitatean. 
 
Bigarren erantzunean, eta kontu horri dagokionez, Lanbidek jakinarazi zuen 
berrakuradunak ez zuela betetzen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titularra izateko betekizuna, 147/2010 Dekretuaren 9.2. artikuluan eta 
18/2008 Legearen 16.b) artikuluan jasotakoa hori. 
 
Bizileku eraginkorra Euskadiko udalerriren batean edukitzeko betekizunari 
buruzkoak dira bi aginduak, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea 
sortu ahal izateari begirakoak. 
 
Zentzu horretan, adierazi beharra dago espedientean ez dela aipatu, inon ere 
ez, bizikidetza-unitatea bere bi seme-alabekin osatzen duen kexagileak, 
horietako bat adin txikikoa izanik, Euskadiko errolda eta bizileku eraginkorra 
galdu dituenik. Egitate horrek ez du inolako zalantzarik eragiten; beraz, 
erakunde hau ezin daiteke ados egon berrakuradunak betekizun hori galdu 
izanak kexagilearen bizikidetza-unitateari eragin diezaiokeelako ideiarekin. 
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Gogorarazi beharra dago Lanbideren ebazpenaren ondorioz iraungi direla 
prestazioak, eta honakoa duela ebazpenak arrazoitzat: “Iraunkortasun 
dokumentala dago -XXX,  persona du zu berralokatze-kontratu bat 2015eko 
urtarrilaren 23tik sinatuta, kontratuaren arrazoirik/objeturik, zuk ezkutatu 
zenuen datuaren , ez zetzan bizilekuan/helbidean aipaturiko datara”.(Sic) 
  
Beraz, Arartekoaren ustean, Lanbide hirugarren pertsona baten betekizun-
galera ari zaio leporatzen kexagileari, aipatu galeraren ondorioak ezarriz berari. 
 
Hots, kexagileak ez du jakinarazi pertsona hori bere bizilekutik atera dela, 
baina hori ezin daiteke oinarria izan pentsatu ahal izateko hirugarren pertsona 
horrek bizileku eraginkorra Euskadin edukitzeko betekizuna galdu izanak 
nolabait eragin diezaiokeenik, bere bizikidetza-unitatetik kanpokoa baita. 
 

2. Iraungitzeko ebazpenak adierazi du bizileku aldaketa hori jakinarazi ez izanak 
“diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa dituen betebeharrak” ez 
betetzea dakarrela. Ez da aipatu arrazoiketaren oinarri juridikoa osatuko lukeen 
agindua. 
 
Edonola ere, ezin daiteke ahaztu betebeharren ez-betetze guztiek ez 
dakartela diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzea, etetea 
baizik, 18/2008 Legearen 26.1.b) artikuluaren arabera: “Diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea eten egingo da, edozein izanik ere 
errenta horren modalitatea, arrazoi hauengatik: (…) Titularrak edo haren 
bizikidetza-unitateko kideren batek prestazioa eskuratzean bere gain 
hartutako betebeharren bat aldi batean ez betetzea (...)”. 

 
3. Gogoan hartu beharreko beste alderdi bat da zein ondorio edukiko zuketen 

aipatu pertsona irten izanak eta horren jakinarazpenak kexagilearen diru-
sarrerak bermatzeko errentan. 
 
147/2010 Dekretuaren 21.1.e) artikuluaren arabera, azpierrentamendu gisa 
jasotako zenbatekoak ez dira zenbatzen diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eskubidea sortzeko nahikoa baliabide ez edukitzeko betekizuna 
betetzen den ala ez zehazteko1. Hortaz, pertsona hori bizilekutik joan dela 
jakinarazi izanak ez zukeen inolako aldaketarik ekarriko prestazioa jasotzeko 
orduan, eta, era berean, jakinarazi ez izanak ere ez zuen zertan aldaketarik 
ekarri. 
 

                                         
1 “Diru-sarrerak bermatzeko errentaren edozein modalitatetan, etekin-zenbaketatik osorik 
baztertuta geratuko dira izaera finalista duten honako diru-sarrera eta gizarte-prestazio 
hauek, eskatzaileari edo haren bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagozkienak: (…) 
Azpierrentamendu-kontratu bidez jasotako diru-kopuruak, indarrean dagoen legeriari jarraiki, 
betiere azpierrentamendu bidez jasotako diru-kopuruen baturak etxebizitzaren alokairua 
dela-eta ordaindu beharreko zenbatekoa gainditzen ez badu”. 
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Are gehiago, aurreko paragrafoan adierazitako aginduaren edukia ikusita, 
kexagileari murriztu egin zaizkio bere bizikidetza-unitateak jasotzen dituen 
diru-sarrera ez-konputagarriak. 
 
Lanbidek iruzurrezkotzat jo du jarduera. Lanbidek uste badu bizileku 
eraginkorraren betekizuna betetzen ez duelako diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eskaera ukatu zaion pertsona batekin azpierrentamendu-
kontratua sinatzea 18/2008 Legearen 99. artikuluan eta hurrengoetan 
tipifikatutako arau-haustea dela, zigortzeko prozedura hasi beharko zukeen.  
 
Arartekoaren ustez, ez da egokia araudian aurreikusi ez diren arrazoiengatik 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa iraungitzea erabakitzeko 
aurreikusi den prozedura ezartzea, Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko Legearen 28. artikulua, 4/2011 Legeak emandako idazketan. 
 
Erakunde honek hainbat aldiz eskatu du zigortzeko prozedura abiaraztea 
(Enplegu eta Gizarte Politika Sailak horretarako konpromisoa dauka); 
alabaina, hori ez egiteak ezin dezake ekar beste prozedura bati 
(iraungitzeari) ekitea ustezko arau-hauste bati erantzuteko, iraungitzeko 
arrazoirik egon ez bada. Uste baldin bada arau-haustea egin dela 
nolabaiteko iruzurra egiteagatik, zigortzeko prozedurara jo beharko da eta 
berori gidatzen duten legezko aurreikuspenak bete. 
 
Eremu horretan, Arartekoak uste du garrantzitsua dela adieraztea, jarduera 
bat iruzurrezkotzat jotzeko, ordenamendu juridikoak horretarako ezartzen 
duen prozedura jarraitu beharko dela; zehazki, 18/2008 Legearen VII. 
izenburuan dauden 99. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa jarraitu 
beharko dela. Izenburu horren pean, arau-hausteen eta zigorren sistema 
dago ezarrita. Jakina denez, Lanbidek ez ditu erabili zigortzeko prozedura 
hori ezartzeko behar diren tresnak, beraz, oro har, ezin daiteke onar diru-
sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileen edozein jarduera iruzurrezkotzat 
jotzea. 
 

Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi du, ez duelako 
Lanbideren aurrean jakinarazi bere bizikidetza-unitatekoa ez den kide batek 
bizilekua aldatu duela. Pentsatuta ere aldaketa mota horiek jakinarazteko 
betebeharra dagoela, betebehar bat ez betetzeak ez dakar, oro har, diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzea, etetea baizik. Berrakuradunak 
bizilekua aldatu duela ez jakinaraztea datuak ezkutatzea dela adierazteak 
kexagileari fede txarra leporatzea dakar, baina fede txar hori ezin daiteke egiaztatu 
Lanbidek emandako datuekin; are gehiago, kontrakoa izango litzateke, pertsona 
hori irteteak diru-sarrera ez-konputagarriak murriztea ekarriko luke-eta. 
 
Hortaz, Arartekoak balioetsi du ez dagoela iraungitzeko arrazoirik, eta kexagilearen 
jarduera ezin daitekeela iruzurrezkotzat jo, ez baita abiarazi hori adierazteko 
prozedurarik. Ondorioz, hau da Arartekoaren gomendioa: 
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GOMENDIOA 

 
Efekturik gabe utz dadila kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
iraungitzea. 
 
Balioesten baldin bada kexagileak ustezko arau-haustea egin duela, zigortzeko 
prozedurara jotzea gomendatzen da, eta 18/2008 Legearen VII. izenburuan 
ezarritako legezko aurreikuspenak ezar daitezela. 
 


