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Arartekoaren 2017S-2093-16 Ebazpena, 2017ko azaroaren 27koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren iraungitzea adostu zuen ebazpena 
berrikusteko aholkatu zaio, prestazioak iraun bitartean dagokion edo bizikidetza 
unitateko edozein kideri dagokion eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio 
oro balioztatzeko betebeharra ez betetzea eman ez delako.

Aurrekariak

Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen herritar batek, ez baitago ados Lanbidek 
hartutako 2016ko urriaren 22ko ebazpenarekin; haren bidez, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarrirako eskubidea iraungi 
zitzaion. 
 
Lanbidek hasiera batean 2016ko ekainean etxebizitzarako prestazio osagarria 
etetea erabaki zuen, Etxebiden izena eman gabe egoteagatik. 2016ko uztailean 
berrikuspen prozesu bat abiarazi zen, eskubide ekonomiko oro balioztatzeko 
betebeharra bete ez zela hauteman zelako:

“Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean, 
titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro ez baliatzea”. (sic)

Hau eman zen kexagileak 457 euroko alokairu kontratua aurkeztu zuelako. 
Horietatik kexagileak 220 euro ordaintzen zituen hilean, pisuan beste 2 pertsona 
bizi ziren bitartean.

Aurrerago, Lanbidek prestazioen eskubidearen iraungitzea erabaki zuen 2016ko 
urriaren 22ko ebazpen baten bidez, arrazoi hauengatik:

“Titularra, eskontidea edo antzeko harreman dueña enplegu-eskatzaile gisa 
izena eanda ez egotea, horretatik salbuetsita ez egonik ere.

Prestazioaren indarraldian (bi urtez) betebeharrak ez betetzeagatik bi aldiz 
etenda egotea. (Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzekoari buruzko 
18/2008 abenduaren 23ko Legearen 28.1e artikulua)”.

Kexagileak desadostasuna adierazi zuen Lanbiden errekurtsoa aurkeztuz eta 
Arartekoaren aurrean kexa bat jarriz. 

Arartekoak, kexa izapidetzeko onartu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiken Sailari zuzendutako idatzi batean aurreko gertakariekin lotutako 
informazioa eskatu zuen eta gogoeta batzuk helarazi zituen, errepikakorrak ez 
izateko erreproduzituko ez ditugunak.
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Hain zuzen ere, honako kontu hauei buruzko informazioa eskatu zuen:

 Zer esan nahi den ebazpenean honakoa adierazi denean;”realidad de la 
vivienda”

 Zein arrazoi dauden eteteko ebazpenean bi azpierrentari aipatzeko, 
errentaria aipatu Gabe,

 Nola baloratu zuen Lanbidek azpierrenta 220 eurotik 180 eurora jaitsi izana.
 Erakunde honi kasuaren balorazioa egiteko lagungarri gertatu dakiokeen 

edozein informazio helaraziko bazenigu.

Lankidetza-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak txosten bat igorri 
zigun; horren bidez, zenbatekoak itzultzeko beharra adierazi izana honako argudio 
hauekin arrazoitu zuen:

“- 2016ko ekainaren 20an, erakunde honek EPO prestazioa jasotzeko 
eskubidea etetea erabaki zuen, interesduna Etxebiden ez zegoela 
inskribatuta egiaztatu ondoren. 2016ko  uztailean, interesdunaren 
espedientea berriz aztertzen hasi zen, eskubide ekonomiko oro baliarazteko 
betebeharra ez zela betetzen hauteman baitzen. Izan ere, 457 euroko 
errentamendu-kontratu bat aurkeztu zuen, baina, euro horietatik, 
kexaren sinatzaileak 220 eurori aurre egiten zien, etxebizitzan hiru 
pertsona bizi zirelarik. Deskribatutako egoeratik ondorioztatzen da ez dela 
bete eskubide ekonomiko oro baliarazteko betebeharra, (…) jaunak 
errentamendu-kontratuan zehaztutako prezioaren ia erdiari egin behar 
ziolako aurre, nahiz eta etxebizitza berean errentaria eta, azpierrentari 
moduan, beste pertsona bat ere bizi izan. Era berean, adierazi zitzaion  
Etxebiden inskribatuta egon behar zuela EPO prestazioa berriz jasotzen 
hasteko, eta alta oraindik ez zela gertatu.

- Alegazioen fasean, goian aipatutako pertsonak errentariaren idazki bat 
aurkeztu zuen, non adierazteri baitzen gastuen banaketa honako hau zela: 
(…)ek 220 eurori aurre egiten zien DSBE eta EPO prestazioen titularra 
zelako; beste azpierrentariak 120 eurori egiten zien aurre; eta errentariak 
errentamendu-kontratuan errenta moduan zehaztutako 457 euroko 
kopurura iritsi arteko gainerakoari aurre egin behar zion.

Hori dela eta, 2016ko abuztuaren 22an, DSBE prestazioa jasotzeko 
eskubidea eteteko eta EPO prestazioa etenda mantentzearen aldeko 
ebazpena eman zen. Ebazpen hori 2016ko irailaren 2an jakinarazi zen, eta 
Elhadji Ndiaye jaunak inoiz ere ez zuen errekurritu; beraz, irmoa bilakatu 
zen.

- 2016ko abuztuaren 24an, automatikoki, entzunaldi-izapidea eman 
zitzaion, eta bertan jakinarazi azkentzeko prozesua hasi zela, 
espedientean bi etete zituelako. Entzunaldi-izapide hori 2016ko irailaren 
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20an jakinarazi zen. 2016ko urriaren 4an, alegazioak aurkezteko epeko 
azken egunean, (…) jaunak bere azpierrentamendu-kontratuaren aldaketa 
bat aurkeztu zuen. Hala ere, 2016ko urriaren 20an, DSBE eta EPO 
“prestazioak jasotzeko eskubidea azkentzeko ebazpena eman zen (eta 
2016ko azaroaren 14an jakinarazi), prestazioaren indarraldian bi etete 
zeudelako
(…)
2016ko urriaren 4an aurkeztutako kontratuari dagokionez, zeinean 
azpierrentamenduaren prezioa jaisten baitzen, Lanbidek ezin zuen iritzirik 
eman aldaketa horretaz, espedienteko bigarren eteteari buruzko ebazpena 
irmoa zelako une hartan, eta bidezkoa zelako bi prestazioakjasotzeko 
eskubidea azkentzea”.

Lanbidek jarraitu du esaten etxebizitzako prestazio osagarriari dagokionean, 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 43.1 b} artikuluan adierazitakoa ezar 
daitekeela, hauxe dioena: 

“...etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea amaitu egiten da 
diru-sarrerak bermatzeko errenta amaitzen denean haren osagarri baita”.

Eta honi dagokionez: “...azpi-alokairu kontratua ez doa etxebizitzaren 
errealitatearekin bat”, Lanbidek adierazi du agerikoa dela alokairu kontratuaren 
prezioaren arabera, azpi-alokairu kontzeptuak aurre egin behar zion prezioa ez zela 
justua etxebizitzan 3 pertsona bizitzean.

Etete ebazpenak errentaria (eta errentatzailea) ez aipatzeko arrazoiei dagokienez, 
errentaria berariaz aipatu zela uste dugu. 2016ko abuztuaren 22ko etete 
ebazpenaren transkribapen literala hauxe litzateke: 

“Ebazpena amaitu aurretik baita prestazioaren diru-sarrera bitartean, 
titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 
prestazio ekonomiko oro ez baliatzea”(sic)

2016ko irailean 180 eurora beheratzea negoziatu zuen, baina dirudienez, hori ez da 
espedientean gehitu. Gainera, azkenean etxebizitzaz aldatu zen 2016ko azaroaren 
2an. Kexagileak une oro adierazi du ez zekiela beste errentariek ordaintzen zutena 
azpikontratuko errenta gisa. 

Beharrezkoak diren egitate eta zuzenbide elementuak ditugula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin ditugu:
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Gogoetak

1. Lanbideren 2016ko urriaren 22ko ebazpenaren bidez iraungi da eskubidea eta 
horretarako arrazoia da bi etete egon direla prestazioa indarrean egon 
bitartean.

- Kexagileak ez du lehenengo etetea zalantzan jartzen, lan eskaera ez 
berritzeagatik gertatu baitzen.

- Bigarrenaren oinarria da, hala ere, egoera bat, eta erakunde honek ez 
Lanbidek egoera horren gainean egiten duen interpretazioa partekatzen. 

Hala, Lanbidek abuztuaren 22an kexagilearean diru-sarrerak bermatzeko errenta 
bigarren aldiz eteteko arrazoia, prestazioak iraungi zituena, “izaera ekonomikoko 
eskubide bat ez baliatu izana” da. Lanbidek interpretatu zuen ez betetze hori 
eman dela azpi-alokairu bezala etxebizitza bereko beste azpi-alokatu batek 
ordaintzen zuena baino gehiago ordaintzen zuelako, prezio altuago hori 
justifikatzeko arrazoirik zegoen azaldu gabe. 

2. Bestalde, Lanbidek bidalitako txostenak aurretik egindako beste ez betetze bat 
aipatzen du: babes ofizialeko etxebizitza eskatzaileen Erregistroan izena emanda 
ez egotea, etxebizitzarako prestazio osagarriaren urtarrilaren 12ko 
/2010 Dekretuaren 5.1 c) artikuluan aurreikusitako irizpidea, hasiera batean 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren etetea oinarritu zuena.

3. Azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
28.1 h) artikuluak ezartzen du diru-sarrerak bermatzeko errenta arrazoi 
honengatik iraungiko dela: “lege honen 19.1 b) artikuluan aurreikusitako 
betebeharra ez betetzeagatik”. Zentzu horretan, 19.1 b) artikuluak berak, 
eskubidearen titularren betebeharren artean, hauxe eskatzen dute: “Titularrari 
edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio 
ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan”.

Horren azpian dagoen ideia eskubidearen eraketa baino ez da; hala, abenduaren 
23ko 18/2008 Legearen 13.1. artikuluan definitzen den bezala, hauxe da horren 
ezaugarri nagusia: “... subsidiarioa eta, hala badagokio, osagarria izango da 
indarreko legerian aurreikusten diren era guztietako baliabide eta prestazio 
ekonomikoei dagokienez, horiek titularrari edo haren bizikidetza-unitateko 
edozein kideri legozkiokeenean...”.

Kexagilea, baina, ez da Lanbidek “eduki ekonomikoko eskubide edo prestazio 
oro ez balioztatzeko” arrazoi bezala interpretatzen duen ohiko kasuetara 
egokitzen.
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4. Kexagilearen kasua, Arartekoaren ustez, aginduaren interpretazio zabal berri bat 
da, Legearen zentzutik at. Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko ebazpena arrazoitzean, Lanbidek 
bizikidetza unitate onuradunekoak ez diren pertsonen araudian jasotako 
betebeharrak zabaltzen dituela ematen du, Arartekoaren ustez Lanbidek 
prestazioen onuradun diren pertsonen arteko inter pares kontrolera daraman 
araudiaren interpretazio zabala egiten du, horien arteko lotura espazioa 
konpartitzea bakarrik dela, araudiak baimentzen duen formula. 

Lanbidek prestazioaren iraungitzea adostu du titularra zen azpi-alokairu 
kontratua pisua partekatzen zuen beste bi pertsonak titularrak ziren alokairu eta 
azpi-alokairu kontratuak baino altuagoa zelako.
Informazio hori zantzu posible bat izan daiteke, berrikuspen prozedura bat sor 
dezakeena, irizpideren bat galdu den edo betebeharren bat bete ez den 
baloratzeko aukera ematen duen datu ezkutaturen bat dagoen egiaztatzeko, 
baina per se ez du ez betetze bat sortzen. 

Etxebizitza baten alokairu prezioa bi pertsonen artean ezartzen da eta ezar 
daitekeen araudiak zuzendu behar du (Hiri Alokairuen azaroaren 24ko 
29/1994 Legea). Kexagileak eduki ekonomikoko eskubide bat balioztatu ez 
duela ulertzea gauzatu zuena baino prezio altuagoko azpi-alokairu kontratu bat 
sinatu ahal zuelako, ez du kontratu hauen eta gizarte testuinguruaren izaera 
kontuan hartzen. Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzat etxebizitza 
bat eskuratzeko aukerak mugatuak dira, prezioari dagozkion baldintzak 
ezartzeko askatasun alde txikiarekin. Kexagileak ez zekien bizikidetza unitatez 
kanpoko beste pertsona batek prezio txikiago batean kontratu bat sinatu zuela, 
bere kontratua sinatu zuenean. Edozelan ere, hasiera batean kontratua 
gauzatzeko eskatu zitzaion prezioa izan zen, onartu zuena. Gainera, egiaztatu du 
ez duela prezio hori ordaindu, beraz, ez da irregulartasunik eman.

5. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
4. Artikuluak, Herri-Administrazioek jarduera batean egin beharreko esku-
hartzeak arautzen dituen aldetik: “Administrazio publikoek, haien eskumenen 
barruan dihardutela, eskubide indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten 
duten neurriak ezartzen badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak 
eskatzen badituzte, proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta 
murrizketa txikiena eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes 
publikoa babesteko beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren 
helburuetarako egokia dela justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten 
tratu-desberdintasunak baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta emaitzak 
ebaluatu beharko dituzte aldizka. 

Horregatik, Arartekoak uste du Lanbidek betebehar hori bete ez dela adieraztean 
eduki ekonomikoko eskubide bat balioztatzeko betebeharraren interpretazio 
zabala egiten ari dela, pertsonak diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko 
duen eskubidea mugatzen duen neurri hertsatzaileago bat aukeratuz eta 
proportzionaltasun printzipioa urratzen duena, agindu hori ezartzeak diru-
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sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioak 
iraungitzea eta etxebizitzarako prestazio osagarria urte batez ezin eskatzea ekarri 
duelako (abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.3. art.).

Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste du adierazitako aginduen arabera eta 
18/2008 Legearen zentzuaren arabera, kasu honetan Lanbidek egindakoa ez den 
beste interpretazio bat egin daitekeela eta, horrenbestez, otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11. b) artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, iradokizun hau egiten du:

IRADOKIZUNA

Arartekoak iradoki du Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren iraungitzea adostu zuen ebazpena 
berrikusteko, prestazioak iraun bitartean dagokion edo bizikidetza unitateko edozein 
kideri dagokion eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio oro balioztatzeko 
betebeharra ez betetzea eman ez delako.




