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Arartekoaren 2017S-224-14 Ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko 
erabakia, ulertzen baita oinarrizko beharrak behar den garaian betetzeko 
birfinantzaketa bat kontratatzeak ez dakarrela diru-sarrerak bermatzeko errenta / 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateagatik bete behar diren 
betebeharrei uko egiterik.

Aurrekariak

Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria aldi baterako eteteko erabakiarekin ados ez 
dagoela adierazteko.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta berritzeko eskaeraren instrukzio-prozesuan, 
Lanbidek, 2016ko azaroaren 21ean, jakinarazpen bat bidali zion kexagileari, 
baldintza eta betebeharrak betetzen dituela egiaztatzearren, bere espedientea 
berrikusteko prozedura hasi zela adierazteko. Horren bidez jakinarazi ziotenez, 
honako baldintza/betebehar hauek ez betetzea antzeman zuten: 

- Agravamiento de su situación inicial: Justifique documentalmente la 
financiación que mantiene desde 2015 con el servicio de financiación de 
Carrefour y por la que paga una cuota mensual de unos 500€: Justifique la 
cantidad financiada, el motivo y el plazo para la amortización.

- Ocultación de datos económicos: Justifique cómo paga un alquiler de 
500€/mes, un préstamo de 500€/mes y los gastos habituales de 
manutención de 3 personas teniendo como únicos ingresos declarados la 
RGI y la PCV (968,77 €/mes).

- Aporte certificados bancarios y movimientos de los últimos 6 meses de las 
cuentas: … de Kutxabank y ...….. de Caja Laboral a nombre de (…), … de 
Caja Laboral a nombre de ….

- - Justifique documentalmente el origen de los ingresos en efectivo de 500€ 
que aparecen mensualmente en la cuenta *** de Kutxabank. Si no se 
justifican debidamente, se considerarán como rendimientos de trabajo sin 
contrato. 

- - Aporte original y copia de los pasaportes en vigor de … y ….
- -Aporte certificado de estudios reglados y asistencia de …”. 

Gainera, jakinarazpen berean, dokumentazio osagarria aurkezteko eskatu zioten. 
Halaber, alegazioak aurkezteko, hamar egun balioduneko epea ezarri zuten eta 
honako hau jakinarazi zioten: “…la no aportación de justificación alguna en el plazo 
indicado podría motivar la denegación de la solicitud instada, o en su caso, la 
suspensión o extinción de las prestaciones de RGI/PCV”.



 2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

2016ko abenduaren 29an, kexagileak aipatutako idazkiari buruzko alegazioak 
aurkeztu zituen, eskatutako dokumentazio osagarriarekin batera. Dokumentazioa 
aurkeztu izanaren agiriak 2016/395935 erregistro-zenbakia zuen. 

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, kexagilearen bizikidetza-unitatea berak, 
bere senarrak eta 7 urteko seme adingabeak osatzen dute. Kexagileak bere 
idazkietan azaldu zuenez, 2011tik langabezian zeuden eta ez zuten diru-sarrerarik 
oinarrizko beharrak betetzeko. Hori dela eta, diru-sarrerak bermatzeko errenta / 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen zituen, hain zuzen, lau kideko 
bizikidetza-unitatearentzat ezarritako zenbatekoa, 968,77 euro. Gainera, kexagileari 
gaixotasun kroniko bat diagnostikatu diotenez, ezin du lan egin eta, hortaz, 
salbuetsita dago lana bilatzeko betebeharretik. Era berean, aurten, kexagileak 
desgaitasuna baloratzeko eskaera aurkeztu du Bizkaiko Foru Aldundian, eta 
ebazpenaren zain dago. Semeak erlazionatzeko eta hitz egiteko zailtasunak ditu eta 
laguntza psikologiko espezializatua jasotzen du. Administrazio publikoak horren zati 
bat bakarrik ordaintzen duenez, gastu gehigarriak dira bizikidetza-unitatearentzat. 
Azkenik, kexagileak jakinarazi duenez, 2011-11-04tik 2016-11-03ra, hilean 
182,63 euro kentzen zioten prestazioetatik, jaso behar ez ziren prestazioak 
jasotzeagatik –azken lanean bidegabeko iraizpenagatiko kalte-ordaina jaso 
zuenean– sortutako zorra kitatzeko.

Horren guztiaren ondorioz, kexagileak ez zuen hilabete hasieran aurreko hilabeteko 
gastuei aurre egiteko likideziarik, hortaz, bi kreditu pertsonal kontratatzea erabaki 
zuen, 2013-02-25ean eta 2014-04-03an. Mailegu horien kostua baxua zen: hileko 
interes-tasa % 1,67, eta zorpean egun gutxi, kontuan hileko diru-sarrerak sartzen 
zirelako. 

Kexagileak finantzatutako zenbatekoaren agiria aurkeztu zuen Lanbiden, baita 
amortizazioa eskatzeko arrazoia eta epea ere (horiek bat datoz hileko alokairua eta 
inguruko “Carrefour Express” supermerkatuan –txartelak jaulkitzen dituen enpresa 
berekoan– egindako aldizkako gastuak ordaintzeko egunarekin). 

Kreditu horiek, kexagilearen arabera, oinarrizko beharrak betetzeko erabiltzen ziren, 
bi modutan eskuratzen zituen zenbatekoen likidezia izateko aurrerakin gisa: hain 
zuzen, eskudirua kutxazainetatik ateratzen zuen edo supermerkatuan kredituak 
eman zizkion erakundeak jaulkitako txartelarekin ordaintzen zuen. Gastu horiek 
justifikatzeko, kexagileak, Lanbiden aurkeztutako dokumentuen artean, txartel 
horiei loturiko kontuetako eragiketak eta banku-kutxazainetako agiriak ere erantsi 
zituen (besteak beste, familia bizi den etxebizitzako alokairua ordaintzeko, hil 
bakoitzaren 21ean ateratzen zuen zenbatekoen agiriak (hilean 500 euro, zerbitzuak 
barne).

Aurkeztutako alegazioetan kexagileak azaldu zuenez, Lanbidek bere 
jakinarazpenean adierazi ez bezala, bere bizikidetza-unitateak ez zuen baliabideak 
handiagotzerik izan, ezta hasierako egoera larriagotzerik ere, baizik eta kexagileak 
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oinarrizko beharrei loturiko gastuak berriz finantzatzeko modu onuragarria 
kontratatu zuen, gastu horiek epean ordaindu ahal izateko.

2017ko urtarrilean, kexagilearen arabera abisurik gabe, Lanbidek utzi zion diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak 
ordaintzeari. Hori dela eta, 2017ko urtarrilaren 30ean dagokion Lanbide bulegora jo 
zuen, egoeraren arrazoiak ezagutzeko, zergatik ez zuen jakinarazpenik jaso 
galdetzeko eta, edonola ere, jakinarazpenaren kopia bat eskatzeko. Kexagilearen 
arabera, jakinarazpena laster jasoko zuela esan zioten Lanbide bulegoan, baina ez 
zioten azaldu prestazioak eteteko arrazoia, era orokorrean, ahoz, Carrefourrekin 
sinatutako kreditu pertsonalak aipatu zituzten arren.

2017ko otsailean, kexagileak urtarrilaren 23ko jakinarazpena jaso zuen Lanbidetik. 
Horren bidez, gaitzetsi egin zituzten bere alegazioak eta diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak aldi baterako etetea 
erabaki zuten, honako arrazoi hauek oinarri hartuta:

1-Agravamiento de la situación inicial: solicitud de préstamos no comunicados con 
la línea financiera de Carrefour desde abril 2013.

2-Ocultación de su situación económica: Paga un alquiler de 500€/mes, varias 
líneas de crédito con Carrefour (unos 500€/mes) y gastos habituales de 
manutención de 3 personas teniendo como únicos ingresos declarados la RGI y la 
PCV (968,77€/mes).

Egun berean, jaso behar ez ziren zenbatekoak itzularazteko prozedura hasi izanari 
buruzko jakinarazpena jaso zuen (2017/REI/003212), arrazoi berberagatik 
(“Agravamiento de la situación inicial”). Hain zuzen ere, 2.214,48 € itzultzeko 
eskatu zitzaion, Lanbideko zuzendari nagusiak 2017ko irailaren 15eko ebazpenean 
adierazi eta jakinarazi zuen moduan.

2017ko otsailaren 3an, kexagileak Arartekoari kexa aurkeztu zion, prestazioak aldi 
baterako eteteko erabakiarekin ados ez zegoela adierazteko. Arartekoak kexa 
izapidetzeko onartu zuen, eta azaldutako gertaeren inguruko informazioa eskatu 
zion Lanbideri.

Jasotako lankidetza-eskaerari erantzunez, Lanbidek zuzendari nagusiaren txostena 
bidali zuen, honako hau adierazita:

“Urtarrileko nomina jaso ez zuela-eta, bulegora joan zenean, ez-jasotze horri 
buruzko arrazoirik emane ez zitzaiolako jo zuen erreklamatzaileak Arartekora.

Espedientean agertzen denez, eta etetea eragiten duen espedientearen berrikusketa 
dela-eta, entzunaldi-izapidea egin zen, zegozkion alegazioak aurkeztu ahal izateko. 
Izapide hori interesdunari bidali zitzaion, eta hark zegokion hartu-agiria sinatu zuen 
2016ko abenduaren 22an; hori dela eta, ulertzen da interesdunak bazuela etetea 
jakinarazteko arrazoien berri.
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Ondoren, entzunaldi-izapideari egindako alegazioak ezetsi eta gero, prestazioak 
etetea erabaki zen, eta interesdunari 2017ko otsailaren 8an jakinarazi zitzaion.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko 
ebazpena jasota, 2017ko martxoaren 7an, kexagileak berraztertze-errekurtsoa 
aurkeztu zuen Lanbiden (erregistro-zenbakia: 187645), alegazioak aurkezteko 
fasean aipatutako arrazoi nagusiak, berriz ere, azalduz. 

Halaber, 2017ko urtarrilean prestazioak eten denetik, bi aldiz aurkeztu du diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria berriz jasotzeko 
eskaera, baina ez du erantzunik jaso. Bizikidetza-unitateak 9 hilabete daramatza 
prestaziorik jaso gabe eta oinarrizko beharrak ordaintzeko diru-sarrerarik gabe.

Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu:

Gogoetak

1. Lanbidek, kexagilearen prestazioak eteteko, Diru-sarrerak bermatzeko 
errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1 c) 
artikulua hartu zuen oinarri: Titularren betebeharrak:

“Eskura dituzten baliabideak arduraz administratzea, eta arretaz jardutea 
egoera ekonomikoa edo bazterkeria-egoera larriagoa bihur ez dadin”.

Lanbideren arabera, hileko birfinantzaketa egokiagoa kontratatzea 
bizikidetza-unitatearen egoera larriagotu dezaketen luxuzko gastuak egitea 
da. Hala ere, oinarrizko beharrei loturiko etxeko gastuak hobeto kudeatzea 
izan da kreditu-lerroak kontratatzeko helburua. Ildo horretan, kexagileak 
aurkeztutako dokumentazioaren bidez egiazta daiteke zertarako bideratu 
diren kontratatutako finantzaketa-lerroak.

Aitzitik, Lanbideren iritziz, kreditu horiek kontratatzeak hasierako egoera 
larriagotzea dakar, eta gainera, kontratazioa jakinarazi ez izana egoera 
ekonomikoa ezkutatzea da. Lanbidek ez du azaldu zergatik uste duen 
hasierako egoera larriago bihurtu dela. Erakunde honen iritziz, egoera 
ekonomikoa ez da larriagotu eta ez da izan jakinarazpen formala egiteko 
moduko aldaketarik, baizik eta herritarrak libreki kontratatu du gastuak 
kudeatzeko eredu bat, egoera pertsonala kontuan hartuta, egokiagoa dena.

2. Kexagileak lehenengo dokumentazio-errekerimenduari erantzunez 2016ko 
abenduaren 29an Lanbiden aurkeztu zituen alegazioetan xehetasunez azaldu 
zituen kontratatutako kredituak, horien helburua, epeak eta beste kontu 
batzuk. 
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Kexagileak arrazoitzen zuenez, bere bizikidetza-unitateak ez zuen 
“baliabideak handiagotzerik” izan, ezta “hasierako egoera larriagotzerik” ere 
(Lanbidek prestazioak aldi baterako eteteko erabili zituen arrazoiak), baizik 
eta kexagileak bizikidetza-unitatearen oinarrizko beharrei loturiko gastuak 
birfinantzatzeko modu egokia kontratatu zuen, denbora batez, azken lanetik 
kaleratzeagatik jasotako kalte-ordainaren ondorioz sortutako zorra 
ordaintzen amaitu arte. Izan ere, zor horren ondorioz, 200 euro gutxiago 
jasotzen zuen hilero, eta gainera, mediku-gastuak ordaindu behar zituen 
(bereak eta bere semearenak). Prestazioaren azken berritzearen ondorioz, 
2014an, Lanbidek 968,77 euroko errenta ordaintzen zion bizikidetza-
unitateari. Hala ere, benetako hileko diru-sarrerak, bizikidetza-unitate 
osoaren oinarrizko beharrei eta kexagilearen eta bere semearen mediku-
gastuei aurre egiteko, gaizki jasotako zenbatekoak itzultzeko zatia kendu 
ondoren, 700 euro baino gutxiago ziren. 

Arartekoaren iritziz, espedientean jasotako dokumentazioa aztertuta, 
ondoriozta daiteke badaudela arrazoiak aipatu finantzaketa-lerroa 
kontratatzeko. Bizikidetza-unitateak egiaztatu duenez, zailtasunak ditu 
oinarrizko premiei aurre egiteko, beraz, kexagileak ez die uko egin Diru-
sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 12. artikuluan jasotako betebeharrei, eta ez da izan eskubidea 
eteteko arrazoirik, dekretu bereko 43. artikulua, “Eskubidea etetea”, 
aplikatzen bada.

3. Bestalde, kexagilearen prestazioak 2017ko urtarrilean eten ziren aldi 
baterako, hau da, duela 9 hilabete. Denboraldi horretan, Lanbidek ez zien 
erantzun prestazio horiek berriz jasotzeko formalki aurkeztutako bi eskaerei 
eta ez zuen ofizioz erabaki prestazioak berriz ordaintzea.

Etenaldiaren iraupenari dagokionez, maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 45. artikuluak honako hau xedatzen du: 

45. artikulua.– Etetearen iraupena.
1. Ordainketa etetea eragin duten zirkunstantziek irauten duten 
bitartean jarraituko du eteteak, gehienez ondoz ondoko hemezortzi 
hilabeteko aldirako, eta hori igarotakoan, prestaziorako eskubidea 
azkenduko da.
Etenaldi-kasu bat gertatu bada, baina etendura egiteko garaian kasu hori 
desagertu bada edo berehala desagertzekotan badago, prestazioa eten 
ahal izango da kasuaren ezaugarrien arabera ezarriko den aldi batez, eta 
aldi hori ez da inola ere ez-betetzearen kausa den iraupena baino 
handiagoa izango.

2. 43. artikuluaren 2. paragrafoko a), d) eta e) idatz-zatietan 
aurreikusitako kasuetan, etendura hilabetekoa izango da lehen aldiz 
gertatzen denean eta 3 hilabetekoa ondoren berriro gertatzen bada, behin 
gizarteratzeko laguntza pertsonalizatua egin behar duten Oinarrizko 
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Gizarte Zerbitzuek egiaztatzen dutenean, hala dagokionean Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinatuz, Gizarteratze Hitzarmenean 
itundutakoa ez dela betetzen.
3. Enplegu egoki bati arrazoi justifikatu bat gabe uko egin zaion 
kasuetan, uko egindako enplegurako aurreikusita zegoen iraupen berbera 
izango du etendurak, behin gizarteratzeko laguntza pertsonalizatua egin 
behar duten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egiaztatzen dutenean, hala 
dagokionean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinatuz, 
Gizarteratze Hitzarmenean itundutakoa ez dela betetzen.
Enplegu horrek izan dezakeen iraupena ezezaguna denean, etendura hiru 
hilabetekoa izango da, eta kontratu mugagabe bati uko egin zaionean 
etendura hori hemezortzi hilabetekoa izango da.

Horrez gain, abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 26.3 artikuluak honako 
hau xedatzen du, oro har: 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.

Denbora igaro arren, Lanbidek ez dio berriz ekin prestazioak ordaintzeari eta 
ez du behar bezala aztertu espedientean azaldutako ahultasun-egoera, 
familia gizarte-bazterketa larri batera eramaten ari dena.

4. Arartekoak askotan adierazi duenez, komenigarria izango litzateke honako 
hiru hauek ondo bereiztea: prestazioen etenaldia eragingo luketen eta 
aurpegira daitezkeen egoera eta jokabideak; zehapen-araubidea aplikatzea 
eragingo luketen egoera eta jokabideak; eta ondorio biak (zehapena eta 
prestazioen etenaldia) eragingo lituzketen egoera eta jokabideak. 

Arartekoaren iritziz, bizikidetza-unitate batek modu gaitzesgarrian jokatzen 
duenean zehapen-prozedura bat erabili ahal izateak aukera emango luke 
jokabideari behar bezalako zehapena ezartzeko, eta horrela, ez litzateke 
beharrezkoa izango prestazioak etetea eta arauetan aurreikusita ez den 
denboraldian ez ordaintzea. Kasu honetan, jokabide gaitzesgarria, ikusi 
bezala, “finantzaketa-lerro bat kontratatu izana, behar oinarrizkoenei aurre 
egiteko”. Jokabide horrek prestazioak 9 hilabetez etetea ekarri du, eta hori, 
Arartekoaren iritziz, neurriz kanpokoa da, familiaren ahultasun-egoera 
kontuan hartuta. 

Zehapen-prozeduraren garapenik ezaren ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta / etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioetarako eskubidea 
etenda uztea erantzun bakarra izatea neurrigabea da Arartekoaren iritziz, 
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batez ere, bizikidetza-unitateak prestazioaren titularra izateko baldintzak 
betetzen dituela kontuan hartuta.

Hori dela eta, gogorarazi nahi nituzke Europako Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunaren 41. artikuluak xedatutako administrazio onerako 
eskubidetik datozen betebeharrak. Izan ere, aipatu gutunaren edukia 
erreferentzia eta jarraibidetzat jotzen da gure administrazio publikoen 
jarduketetan. 41.1 artikuluaren arabera: “Pertsona orok eskubidea du 
Europar Batasuneko erakunde, organo eta antolakunde guztiek bere kontuak 
inpartzialtasunez, zuzentasunez eta arrazoizko epean ebatz ditzaten”.

Horrez gain, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 3. eta 4. artikuluek printzipio orokorrak ezartzen dituzte, 
administrazio publiko guztietan bete behar direnak.

5. Gainera, kontuan izan behar da kexagileak 7 urteko semea duela. 
Adingabearen interes gorena administrazio publikoen erabakietan kontuan 
hartu beharreko lege-agindua da eta argi eta garbi adierazi beharko litzateke 
hartutako erabakiaren arrazoietan; izan ere, hala agindu du erakunde honek 
Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean, “Politika 
publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; 
bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman”. 

Arartekoaren iritziz, prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabakia hartu 
aurretik, bizikidetza-unitatean diru-sarrerarik ezak haur horren bizitzan 
izango dituen ondorioak hartu beharko lirateke kontuan. Ildo horretan, 
prestazioa eteteko edo azkentzeko ebazpena ematekotan, Lanbidek aztertu 
beharko luke ea adingabearen interes gorenak lehentasuna izan duen 
erabakia hartzeko unean.

Gainera, Lanbidek, erabakien justifikazioan, argi utzi behar du eskubide hori 
esplizituki kontuan hartu dela. Azkenik, Lanbidek azaldu behar du nola 
errespetatu den eskubide hori ebazpenean, hau da, haurraren interes gorena 
nola hartu den kontuan, zer irizpidetan oinarritu den erabakia eta nola 
neurtu diren haurraren interesak beste kontu batzuen aldean.

6. Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio 
osagarria etetea erabaki du eta, ebazpen hau eman den egunera arte 
behintzat, ez da berriz ordaintzen hasi.

Arartekoaren iritziz, prestazioak sine die eten eta berriz jasotzeko eskaerei 
erantzun ez izanaren ondorioz, familia defentsa-gabeziako egoeran dago.

Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako hau iradoki nahi dugu:
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IRADOKIZUNA

Arartekoak iradokitzen du berriz azter dadin diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria aldi baterako eteteko erabakia, ulertzen baita 
oinarrizko beharrak behar den garaian betetzeko birfinantzaketa bat kontratatzeak 
ez dakarrela diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren onuradun izateagatik bete behar diren betebeharrei uko egiterik.




