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Arartekoaren 2018R-2181-15 Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 3koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu genion 
berrikus zezala herritar batek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaeran atzera egin zuela zioen 
adierazpena.  
 
 

Aurrekariak 
 

1-. Herritar batek kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan, ez zetorrelako bat diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaeran 
atzera egin zuela zioen Lanbideren adierazpenarekin.  
 
2015eko urriaren 29an Lanbidek interesdunak diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaeran atzera egin zuela ebatzi zuen. 
Hona hemen ebazpenean jasotako arrazoia: “Eskatutako dokumentazioa epe 
barruan ez aurkeztea” 
 
2015eko abenduaren 9an, kexagileak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri 
zuen. Kexagileak adierazi zuen bere familia-egoeraren berri emana zuela behin baino 
gehiagotan. Halaber, haren esanetan, behar bezala egiaztatua zuen, Mauritaniako 
aktaren ziurtagiri laburtuaren bitartez, ezkonduta zegoela eta hiru seme-alaba 
zituela, eta bizileku-ziurtagiria aurkeztua zuela, emaztea eta seme-alabak herrialde 
horretan bizi zirela egiaztatze aldera.  
 
Alde horretatik, adierazi zuen ez zuela Espainiako nazionalitatea, eta, hortaz, 
Erregistro Zibilean ez dagoela jasota ezkonduta dagoela.  
 
Horrez gain, gaineratu zuen behin baino gehiagotan Donostiako Erregistro Zibilaren 
bulegora joana zela, eta horietan guztietan jakinarazi ziotela ezin ziotela dokumentu 
hori igorri Espainiako nazionalitatea ez baldin bazuen. 
 
2-. Interesdunak erakunde honi jakinarazitako gertaerei buruzko informazioa eskatu 
zion Arartekoak Lanbideri. Horri erantzute aldera, enplegu erakunde autonomoak 
zuzendari nagusiaren idatzia bidali zigun:  
 

“(…) Kexagileak 2015eko irailaren 9an aurkeztu zuen 2015eko abuztuaren 
19ko dokumentazio-errekerimenduan eskatutakoa; bere jaioterriko 
dokumentazioa aurkeztu zuen, baina ez, ordea, Espainiako egoera zibilarena. 
Hortaz, ez zuen bete dokumentazio-errekerimenduan eskatutako 
dokumentazio guztia aurkeztearen betebeharra. 
(…) 
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Arestian ikus daitekeenez, herritarrak aurkeztutako eskaeran atzera 
egindakotzat jo genuen ez zuelako Espainiako egoera zibilari buruzko 
dokumentazioa aurkeztu.” 
  

3-. Kexagileak Arartekoari bidalitako azken jakinarazpenetan jakinarazi zigun berriz 
ere eskatu zituela diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria eta Lanbidek dokumentu gehiago eskatu zizkiola; kasu horretan, hauxe 
zen entzunaldi-izapidea egiteko arrazoia: bazitekeela bi bizikidetza-unitate baino 
gehiago egotea eskatzailea bizi zen etxean.  
 
Kexagileak alegazio-idatzi bat aurkeztu zuen, eta Errenteriako Udalak igorritako 
errolda-ziurtagiria aurkeztu zuen; han, bi pertsona bakarrik ageri ziren erroldatuta: 
interesduna bera eta beste pertsona bat. 
 
Horrez gain, etxebizitza berean bizi zen eta prestazioak jasotzen zituen hirugarren 
pertsonaren baja eskatu izana egiaztatzen zuen agiria aurkeztu zuen. Dokumentu 
hori Lanbideren entzunaldi-izapidea egin baino urtebete lehenagokoa zen.  
 
Arartekoak ez daki herritar horri diru-sarrerak bermatzeko errenta onartu ote zaion. 
Izan ere, kexagileak ez dio erantzun erakunde honek 2017ko uztailaren 5ean 
helarazitako jakinarazpenari.  
 
Nolanahi ere, lehenengo eskaerari dagokionez (eskaera hori ezetsi egin zen 
eskatzaileak ez zuelako aurkeztu Espainian zuen egoera zibila egiaztatzen zuen 
dokumenturik), beharrezkoak diren egitate- eta zuzenbide-elementuak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 
1-. Diru-sarrerak bermatzeko errentari eta etxebizitzarako prestazio osagarriari 
buruzko araudiak ezartzen du ezkontza bidez edo ezkontideen antzeko harreman 
iraunkor baten bidez lotuta dauden pertsonek elkarrekin bizi behar dutela bizikidetza-
unitate bat izateko. Immigranteen kasuan, nahiz eta senarra/emaztea edo 
ezkontideen antzeko harreman iraunkorra duen pertsona Espainian ez bizi, 
bizikidetza-unitate bat osatzen dutela jotzen du araudiak, gehienez ere bi urtez. Hala 
ere, bi urteko epe hori igarotakoan, senarra/emaztea edo bikotekidea etxe berean 
bizi ez bada, ezin izango dute diru-sarrerak bermatzeko errenta berritu. 
 
Gauzak horrela, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5.1.a) artikuluan 
ezarritakoari jarraiki, honako hau dio bizikidetza-unitatearen inguruan, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta edo/eta etxebizitzarako prestazio osagarria onartzeari lotuta:  
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“Etorkinak direnean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko 
beste harreman iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko 
lurraldean ez denean bizi, betiere dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
aldeko gizarte-txosten bat dagoenean; kasu horietan, bizikidetza-unitate 
izaerari hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko izaera beste 
hamabi hilabetez luzatu ahal izango da.” 

 
Adierazi beharra dugu jatorriz Europar Batasuneko edo Europako Esparru 
Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duten estatuetako batekoak ez diren 
atzerritarrek zailtasun ugariri aurre egin behar izaten dietela aipatutako baldintza 
betetzeko; izan ere, 4/2000 Lege Organikoan, Espainian dauden atzerritarren 
eskubideei eta askatasunei, eta horien gizarteratzeari buruzkoan, ezarritakoa bete 
behar dute. Araudi hori dela-eta, atzerritarrek Estatuko Administrazio Orokorrari 
Espainian sartzeko, bizitzeko, lan egiteko edo jatorrizko herrialdean bizi den 
bikotekidearekin elkartzeko baimena eskatu behar diote. Kontua da bikotea 
atzerritarra denean, araudiak ezarritako zenbait baldintza bete behar dituela, hau da, 
familia berriz elkartzea ez dago familiaren esku soilik, hemen jaiotako bikoteen 
kasuan bezala.  
 
2-. Aztergai dugun kasuan, titularrak argi eta garbi esan du hauxe zela bere familia-
egoera: ezkonduta zegoela eta hiru seme-alaba zituela, eta senide horiek guztiek 
jatorrizko herrialdean zutela ohiko bizilekua. Espedientean jasotako dokumentazioari 
erreparatuta egiaztatu da Lanbiden Mauritaniako ezkontza-aktaren laburpena 
aurkeztu zuela kexagileak, baita emaztearen bizileku-ziurtagiria ere.  
 
Dena den, urriaren 29an interesdunak diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaeran atzera egin zuela jo zuen Lanbidek 
arrazoi hauek zirela tarteko: “Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea. 
Ea ezkonduta dagoen ala ez zihurtatzen duen zihurtagiria, bai Espainian eta 
Mauritanian.” 
 
Lanbidek ondorioztatu du pertsona horrek Espainian zuen egoera zibilari buruzko 
ziurtagiririk aurkeztu ez izana prestazioa ukatzeko arrazoi nahikoa dela.  
 
3-. Aurretik adierazi dugunez, kexagileak Donostiako Erregistro Zibilaren bulegoan 
eskatu zuen bere egoera zibilaren berri ematen zuen egiaztagiria igor ziezaioten. 
Ezetz erantzun zioten, pertsona horrek ez zuelako Espainiako nazionalitatea eta ez 
zelako Espainian ezkondu.  
 
Izan ere, Erregistro Zibilaren 1957ko ekainaren 8ko Legearen 15. artikuluak hau 
ezartzen du: “en el Registro constarán los hechos inscribibles que afectan a los 
españoles y a los acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros”. 
Kasu honetan, ezkontideek ez dute Espainiako nazionalitatea, horietako batek ez du 
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ohiko bizilekua Espainian, eta ez daude Espainian ezkonduta, Mauritanian baizik. 
Hortaz, gertaera hori ezin da erregistroan jaso.  
 
4-. Arartekoaren iritziz, Lanbidek bakarrik ezinbestekotzat jotzen dituen agiriak 
aurkezteko eskatu behar du; “Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto 
kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 2017” izeneko dokumentuak, kontu 
hori bera aztertzean, honako hau dio:  
 
“(…) zuzentzeari buruzko xedapenak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko Legearen 68. artikuluak eta maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 30.3. artikuluak, eskaeran egindako akatsak edo 
kontraesanak hautematearen inguruan dihardute, eta ezartzen dute, eskaera osatu 
gabe badago edo aipatutako dekretuaren 28. eta 29. artikuluetan jasotako 
baldintzak betetzen ez baditu, espedientea osatzeko edo zuzentzeko beharrekoa den 
beste edozein datu, dokumentu edo txosten eskatuko zaiela eskatzaileari berari 
nahiz beste erakunde publiko zein pribatu batzuei. (…) Nolanahi ere, administrazioak 
eskaera ebazteko ezinbesteko duen dokumentazioa izango da hori. Garrantzitsua da 
kontuan izatea Lanbidek ebazpena emateko nahitaezkoa den dokumentazioa soilik 
eska dezakeela.” 
 
Alde horretatik, Auzitegi Gorenaren (administrazioarekiko auzien salaren 6. atala) 
1997ko uztailaren 7ko epaia aipatu genuen. Hau jasotzen da epai horretan:  
 
“…la omisión de datos y errores exige, según el artículo 71, que el órgano 
administrativo competente se lo haga saber al interesado, señalando dichos errores 
y omisiones y concediéndole un plazo de diez días para la subsanación, con la 
advertencia de que si no lo hiciere se archivará el expediente con los efectos 
prevenidos en el artículo 42, pero como advierte la Sentencia de esta Sala (antigua 
Sala Cuarta) de 16 de marzo de 1988, la Administración no puede arbitrariamente 
exigir cualquier documentación, sino aquella que sea indispensable para fijar los 
datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución1 y esos datos han de ser 
ignorados por la Administración, ya que si ésta los conoce, por haber presentado el 
interesado los documentos que se le piden, no tiene alcance la indicada 
consideración, tratándose de datos suficientes para resolver y para dictar la 
correspondiente resolución…” (FD4).  
 
Horrenbestez, arrazoizko zalantzak daudenean bakarrik eskatu behar da 
dokumentazio gehiago aurkezteko, eta betiere prestazioen titularrek eskura 
ditzaketen agiriak eskatu behar dira.   
 

                                         
1 Guk azpimarratu dugu.  
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5-. Kasu honetan, Lanbidek Espainiako herri-administrazioak igorri ezin duen 
dokumentu bat eskatu dio interesdunari. Izan ere, pertsona hori atzerritarra da eta, 
eta jatorrizko herrialdean ezkondu zen.   
 
Kexagileak Mauritanian ezkonduta dagoela eta ezkontzako harremana indarrean 
dagoela egiaztatzen zuen agiria aurkeztu zuen; halaber, askotan jakinarazi izan dio 
Lanbideri ezin zuela eskatutako dokumentua eskuratu, Erregistro Zibilean ez baitiote 
bere egoera zibilari buruzko dokumentazioa ematen, Espainiako nazionalitatea ez 
duela-eta.  
 
Hala ere, interesdunak eskaeran atzera egin zuela jo zuen Lanbidek, erakunde 
horren ustez interesdunak ez zuelako bere egoera zibila zehazteko erabil zitekeen 
dokumenturik aurkeztu.  
 
Arartekoaren ustez, kexagileak eskaeran atzera egin duela jotzea eta hura 
artxibatzea, eskumena duen administrazioak hura igorri ezin duela-eta, ez dator bat 
zuzenbidearekin.   
 
Esandako guztiagatik, hona hemen gure gomendioa:  

 
 

GOMENDIOA 
 

Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren eskaeran atzera egin zuela adierazi zuen ebazpena berriz azter dezan 
gomendatzen dio Arartekoak sail horri.  
 


