
 1
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 
 

Arartekoaren 2017R-2111-15 Ebazpena, 2017ko uztailaren 10ekoa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berrazter dezala diru-
sarrerak bermatzeko errenta baten etetea.

Aurrekariak 

1. Herritar batek abiarazitako kexa onartu zen, izapidetzeko. Kexan, Arartekoaren 
esku-hartzea eskatu zuen, bera titularra zen diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioa eten ziotelako.

Kexagileak azaldutakoaren arabera, Lanbidek aipatutako eskubidea eten dio 
ustezko iruzurrezko jarduerengatik, zehazki, logela bat berrakuratzeagatik eta 
pertsona bat erroldatzeagatik, izan ere, Lanbidek dio pertsona hori ez zela etxe 
horretan bizi.

Lanbide Ertzaintzaren txostenean oinarritu da; bertan, idatziz jaso baita hiru 
bisitaldi egin direla etxebizitzan. Bi alditan ez zegoen inor eta hirugarrenean, 
polizia-agenteei arreta eskaini zien pertsonak adierazi zuen ez zuela 
berrakuraduna ezagutzen.

Bestalde, kexagileak zioen berrakuraduna bere etxean bizi izan zela harik eta 
etxebizitza uztea erabaki zuen arten, ez zuelako berrakuratzeari aurre egiteko 
diru-sarrerarik. Interesdunak data horretara arte egindako ordainketen 
egiaztagiriak aurkeztu ditu, Lanbiden ere aurkeztu zituenak.

2. Eginiko kexa egoki izapidetzeko asmoz, gaiari buruzko informazioa eskatu 
zitzaion Lanbideri, eta eskaera horretan aurreratzen zitzaion ezen Ertzaintzak 
eginiko ikustaldietan berrakuraduna etxean bertan ez egotea, berez, ez zela 
froga etxean bertan bizi ez zela egiaztatzeko, baizik eta une horretan ez 
zegoela etxean. Nolanahi ere, inguruabar hori ez zegoen ezarrita sarrerak 
bermatzeko araudian prestazioa eteteko kausen artean.

Gogoetak

1. Lanbidek gaiari buruz emandako txostenak zekarrenez, espedientea ikusita, ez 
zegoen egiaztatuta berrakuraduna prestazioen titularraren etxean benetan bizi 
zela zeren eta, Ertzaintzak eginiko txostenetik ondorioztatzen denez, 
interesdunaren etxera hiru ikustaldi egin ondoren, egun desberdinetan eta ordu 
desberdinetan, ez baitzen aurkitu berrakuraduna etxean. 

Hortaz, Lanbideren ustez, Ertzaintzak eginiko txostenak egiaztatu egiten du 
pertsona hori bizi ez den etxebizitzan dagoela erroldatuta.

Lanbidek argudio gehiago ere eman zituen: interesdunak baja eman zion 
berrakuradunari Ertzaintzak ikuskapena egin eta egun batzuen buruan, eta 
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entzunaldirako izapidean eginiko alegazioetan, interesdunak azaldu zuen baja 
eman ziola berrakuradunak jakinarazi ziolako ezin ziola aurre egin 
berrakuratzearen ordainketari. 
 

Bestalde, Lanbidek dioenez, kexagileak ez zuen hau egin:
“Ertzaintzaren txostenean jasotakoa ezeztatzeko dokumentorik aurkeztu, hala 
nola gutunak, fakturak edo ohiko egoitzaren helbidea ageri duten eta 
azpierrentariaren izenean dauden dokumentuak”.

2. Arartekoaren iritziz, eta Ertzaintzak emandako txostenari zein balio ematen 
zaion aintzat hartu gabe, berrakuraduna etxebizitzan benetan bizi zela 
egiaztatu ahal izateko, Lanbidek ezin eska diezaiekete Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren titularrei etxebizitzaren zati bat berrakuratu zuten 
pertsonak, hala denean, bertan bizi direla kontrola dezatela. Nolanahi ere, ez 
da aplikatu beharreko araudian ezarritako betebeharra.

Izan ere, Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16.b) artikuluak, azaroaren 
24ko 147/2010 Legeak aldatu duenak, bai eta maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 9. artikuluak ere, hau ezartzen dute diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularra izateko baldintzen artean: “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”.

Beraz, erroldan inskribatuta egoteaz gain, etxebizitzan benetan bizi izatea 
eskatzen da, baina soilik titularra eta bizikidetza-unitatea osatzen duten 
gainerako kideak.

Ulertzen denez, legean ezarritako xedapen honen xedea hauxe da: erroldan 
inskribatuta egon arren Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerrietako 
batean ohiko helbidea ez duen pertsona bat Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren onuraduna izatea ekiditea.  

Ildo horretan ulertu behar da kexa aurkeztu zuenak bete egin zituela 
prestazioen titularra den aldetik dagozkion betebeharrak, diru-sarrerak 
bermatzeari buruzko araudiarekin bat etorriz, hots, etxebizitzan benetan bizi 
zela modu sinesgarrian frogatzea eta Lanbideri jakinaraztea bere 
etxebizitzako logela batean berrakura-kontratua zegoela. Hartara, kontratu 
horrengatik jasotzen zituen diru-sarrerak aitortu behar zituen. Horrez gain, 
Udalari jakinarazi zion pertsona hori ez zela bizi erroldan inskribatuta zegoen 
helbidean, erroldako erregistroa arazteko beharrezko jarduketak gauzatu 
zitezen.
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Arartekoaren aburuz, eskubide horren titularra den aldetik ezin eska dakioke 
bizikidetza-unitatea osatzen ez duten pertsonak bere etxebizitzan benetan 
bizi direla egiaztatzea, betiere Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
prestazioa eskatzen badute, etxebizitzan benetan bizi izatea ez egiaztatzeak 
pertsona horientzat dakartzan ondorio juridikoak alde batera utzita. 

Laburbilduz, Arartekoaren aburuz, bidezkoa da ondorioztatzea Lanbidek 
kexagileari eskubidea etetea ez datorrela bat Zuzenbidearekin, hain zuzen 
etxebizitzako logela bat berrakuratu zion pertsona etxebizitzan benetan bizi 
zela ustez egiaztatu ez izatea oinarri hartuta erabakitako etetea, zeren eta 
ez baitu Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzeko xedapenen babesik.  

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hau igortzen zaio 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari:

GOMENDIOA

Arartekoak kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea ekarri duen 
ebazpena berrazter dezan gomendatzen dio Lanbideri, eta horrek ekarritako ondorio 
ekonomikoak aplika ditzan.
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