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Arartekoaren 2018R-2491-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen 
zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea. 

 
 

Aurrekariak 
 

1. Arartekoaren esku-hartzea eskatu du herritar batek, ez zegoelako ados diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko 
Lanbidek hartutako erabaki batekin 
 

2. 2017ko otsailaren 23an, Lanbideko zuzendari nagusiak etxebizitzarako prestazio 
osagarria etetea erabaki zuen egiaztatu baitzuen kexagilea ez zegoela “Etxebide” 
Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emanda. Hala ere, horren 
aurretik (otsailaren 10ean), kexa aurkeztu zuenaren inskripzioari baja eman zion 
Bizkaiko lurralde mailako etxebizitza arduradunaren ebazpenaren aurrean jarritako 
gora jotzeko errekurtsoa onartu egin zuen Etxebizitza sailburuordeak. Etxebizitza 
sailburuordearen ebazpena Lanbideko bulegoan entregatu zen 2017ko otsailaren 
23an. 

 
Kexagileak hainbat izapide egin dituen arren, Lanbidek etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren etenari eustea ebatzi zuen 2017ko abuztuaren 23ko ebazpenaren 
bitartez. 

 
Hala, nahiz eta kexagileak “Etxebide” Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan izena emanda zeukala otsailetik egiaztatu, kexa Arartekoan aurkeztu 
zuen datan (2017ko urriaren 5ean), Lanbidek ez zuen etxebizitzarako prestazio 
osagarria berrabiarazi. 
 

3. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteari dagokionez, Lanbideko zuzendari 
nagusiak prestazioaren ordainketa eteteko erabakia 2017ko abuztuaren 23ko 
ebazpen bidez hartu zuen. Idazkian, honako arrazoi hauek adierazi dira: 
 

- “Euskal Autonomi Erkidegotik kanpo egondako DBEa jasotzeko denboraldia 
baino luzeagoa izateagatik. OSEa jasotzeko denboraldia, 2017(e)ko 
uztailaren 16(e)an(e)tik 2017(e)ko uztailaren 31(e)an(e)ra. DBEa jasotzeko 
gabeko denboraldia, 2017(e)ko abuztuaren 01(e)an(e)tik 2017(e)ko 
abuztuaren 21(e)an(e)ra. 

- Euskal Autonomi Erkidegotik kanpo egondako denboraldia esandako baino 
luzeagoa izateagatik. Ez du jakinarazi bulegoan itzulera adostutako datan , 
EAEtik irtengo zela jakinarazi zuenean: 2017(e)ko abuztuaren 15(e)an.” 

 
Erabaki horren aurrean, kexagileak Euskal Autonomia Erkidegotik (aurrerantzean 
EAE) kanpora joan izana behar bezala jakinarazi zuela azaldu zuen, dagokion 
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Lanbide bulegoan, 2017ko uztailaren 14an. Hain zuzen ere, gertaera hori erraz 
egiaztatu zitekeela argudiatu zuen, aurkeztutako ziurtagiriarekin. Laburbilduz, 
honako hau azaldu zuen: 
 

- “Comunica que viajara con su familia a (…) del 16/07/2017 al 
15/08/2017.” 

 
Azkenik, 2017ko abuztuaren 21ean kexagileak itzuliko zela jakinarazi zuen, 
pasaporte eta bidaia txartelen kopiak aurkeztuz. 
 

4. Azaldutakoa ikusita, 2017ko urriaren 23an Arartekoak laguntza-eskaera bidali zion 
Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari eta Lanbidek bi 
prestazioak eteteko arrazoi zehatzak azaltzeko eskatu zion. 
 
Horrez gain, Arartekoak aldez aurreko zenbait ohar jakinarazi zizkion sailari, EAEtik 
kanpo joatea jakinarazteko betebeharrari dagokionez; errepikakorra izatea 
saihesteko, ondoren azalduko dira. 
 

5. Horren erantzun gisa, etxebizitzarako prestazio osagarria eteteari dagokionez sailak 
honako hau jakinarazi du: 
 

- “Abenduan, espedientearen ofiziozko berrikuspena abiatu da, eta hartan 
ebatziko da Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren eskatzaileari otsailetik 
uztailera bitarteko hilabeteei dagokiena itzuliko zaion.” 
 

Horrez gain, diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez honako hau jakinarazi 
du: 
 

- “(…) Kobratzeko eskubideari eusten ez zaion aldia: 2017ko abuztuaren 
16tik 2017ko uztailaren 31ra. Kobratzeko eskubideari eusten ez zaion aldia: 
2017ko abuztuaren 1etik 2017ko abuztuaren 21era. Euskal Autonomia 
Erkidegotik kanpora irteteagatik, jakinarazitako epea gaindituta. Ez du 
jakinarazi bulegoan itzuli dela EAEtik kanporako irteera jakinarazi (…).”  
 

Hortaz, bukatzeko, Lanbidek honako hau azaldu du: 
 

- “217/11/24ko ebazpenaren bidez, ebatzi da DSBE-EPO berriro ordaintzen 
hastea, 2012ko iraileko ondorioetarako datarekin, ezarritako etenaldia 
amaitu ondoren.” 

 
6. Beraz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 

honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
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Gogoetak 

 
1. Lanbideko zuzendari nagusiak etxebizitzarako prestazio osagarria 2017ko 

otsailaren 23an eten zuen. Hala ere, espedientean jasotako dokumentazioan ikus 
daitekeen moduan, Arartekoak egiaztatu zuen etxebizitza sailburuordeak kexagileak 
aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoaren aldeko ebazpena eman zuela, otsailaren 
10ean. 
 
Horren haritik, Arartekoak egiaztatu du otsailaren 23an kexagileak “Etxebide” 
Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emanda izateko betekizuna 
betetzen zuela, bat etorriz Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 
23ko 18/2008 Legearen 32.1.c) artikuluarekin, azaroaren 24ko 4/2011 Legeak 
aldatutakoa, eta Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko 
urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuko 12.1.c) artikuluarekin.  
 
Hala ere, Lanbidek ez du prestazioa berrabiaraztea erabaki 2017ko azaroaren 24ko 
ebazpenera arte. 
 

2. Kontua da kexagileak 2014. urtetik izan duela izena emanda “Etxebide” 
Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan, etenik gabe.Horren ondorioz, 
Arartekoaren iritziz, Lanbidek ez zuen etxebizitzarako prestazio osagarria eten 
behar. 

 
Arartekoak ez du inolako justifikaziorik ikusten etxebizitzarako prestazio osagarria 
gehienez hamar hilabete inguruz etenda egoteko. 
 
Halaber, ordaindutako atzerapenak otsail eta uztail arteko aldira mugatzearekin ez 
dator bat Arartekoa, ondoren argudiatuko den moduan. 
 

3. Arartekoaren ustez, Lanbidek kexagileak aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoaren 
ebazpenaren berri izan behar zuen etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko 
erabakia hartu aurretik, are gehiago bizikidetza unitatean adingabe bat dagoela 
kontuan hartuta. Lanbidek aldez aurreko datu hori kontuan hartu behar zuen, eta, 
horrenbestez, adingabearen interes gorenari erreparatu ezaugarri horiek dituen 
pertsona baten ardura tartean dagoen kasuetan. 
 
Horrez gain, Arartekoak egiaztatu du Etxebizitza sailburuordearen ebazpena 
2017ko otsailaren 10ekoa dela, eta Lanbideren zuzendari nagusiaren erabakia, 
berriz, otsailaren 23koa. 
 

4. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eten izanari eta horretarako arrazoiei dagokienez, 
Arartekoak hainbat aldiz errepikatu du gizarte prestazioak arautzen dituen araudiak 
ez duela EAEtik atera eta berriz itzultzea jakinarazteko inolako betebeharrik 
jasotzen. Ez du, are gutxiago, baimendutako eperik ezartzen, titularrak lan 
jardueraren bat daukan ala ez aintzat hartuz. 
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Orain arte, aurreikuspen hori Lanbidek prestatutako irizpide dokumentuetan baino 
ez da ageri. 
 
Hala ere, ohar horiek ez dira ageri Lanbidek 2017ko maiatzean onartu eta 
argitaratutako irizpideen dokumentuan. 
 

5. Betekizun hori Arartekoak honako testu honetan aztertu du: “Diagnostiko-txostena, 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 
2017”: 6 

 
Hain zuzen, Arartekoak kontu honen gainean ekarri nahi izan zuen arreta: Lanbidek 
eginbehar bat bete dadin eskatzen duela, legegile autonomikoak hizpide dugun 
eskubide subjektiboa erregulatzen duen araudian halako baldintzarik jaso ez bazuen 
ere. 
 
Arartekoak duen ikuspegia bat dator Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. 
zk.ko Epaitegiaren martxoaren 4ko 44/2015 Epaiaren bigarren oinarri 
juridikoarekin. Horren bidez, EAEtik kanpora egindako irteerak ez jakinarazteagatik 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eteten duen ebazpen baten aurkako 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa balioetsi da, irteera horiek Lanbideren aurrean 
jakinarazi ez izanari dagokionez honako hau aipatuz amaitzen dena: “(…) no 
estamos ante incumplimiento de obligación alguna conforme al artículo 12, citado 
por la administración en la actuación impugnada, sin concretar la específica 
obligación incumplida y sin que el hecho referido pueda subsumirse dentro de la 
obligación contemplada en el citado precepto de comunicar cualquier cambio 
relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular, que es claro que no 
se ha modificado en el caso que nos ocupa.” 
 
Iritzi hori hainbat adierazpen judizialetan ageri da. Bestalde, Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiaren martxoaren 15eko 77/2016 Epaiak 
berariaz adierazi zuen ondorengoa: “la cuestión es que no existe ninguna 
regulación específica respecto de los plazos que puede o no durar una salida, sin 
perjuicio de los criterios internos que maneje la administración para valorarlo.” 
 

6. Kasu honetan, kexagileak behar bezala jakinarazi zuen EAEtik kanpora joango zela, 
eta, gainera, Arartekoaren ustez Lanbidek ezin du lotu EAEtik kanpora egindako 
irteera bat ez jakinaraztea eta enplegurako eskuragarri egoteko beharra, 
transkribatutako aginduak argi zehazten baitu eskuragarritasun horren edukia, eta 
ez baitu irteerak jakinarazteko betebeharra barne hartzen.  

 

                                                 
6 Ararteko. Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak 
jasotzen dituena, 2017. 5.3.2. p. 75 eta 137 puntuak (online eskuragarri).  
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf 
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Ikuspegi hori dagoeneko aztertu zuen 156/2016 Epaiak, uztailaren 11koak, 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2. zenbakiko Epaitegiarenak. Zehazki 
esateko, interesa eta garrantzia duelako, laugarren oinarri juridikoaren edukia jaso 
da: 

- “Tal y como se desprende del expediente administrativo, con fecha 
22/09/2015, XXX formula solicitud de renovación de RGI, aduciendo la 
administración demandada que no comunicó la salida efectuada entre 
01/06/2015 y 02/07/2015 fuera de la CAPV. La parte recurrente no 
contraviene el expresado fundamento fáctico, y así se corrobora en el folio 
8 del e.a. del examen de su pasaporte.  
 
Siendo éste el motivo sobre el que la administración demandada sustenta su 
resolución de no renovación hemos de concluir que no se comparte el juicio 
alcanzado por la misma, no sin antes expresar la insuficiente motivación de 
la resolución impugnada, en la que no se conecta normativamente el 
incumplimiento al parecer detectado con la concreta prescripción que habría 
sido inobservada por la actora, siendo el acto del juicio, el primer momento 
en el que la asistencia letrada de la administración demandada permite una 
concreta identificación de la normativa que a juicio de Lanbide ha sido 
vulnerada. Resultando incontrovertido que la parte actora ha efectuado la 
salida fuera de la CAPV a la que se hace referencia, hemos de concluir que 
nada más que una salida puntual constituye el hecho acreditado, sin que del 
mismo quepa inferir una modificación sobrevenida de las circunstancias 
sobre las que se sustenta la concesión de la prestación, ni en modo alguno, 
que la actora haya cambiado su lugar de residencia efectiva, ni que ésta no 
se hubiera encontrado disponible para el empleo. Del examen de las 
cuentas presentadas no se  deduce con  la exigible claridad a efectos de 
sustentar la decisión hoy combatida que la actora hubiera destinado el 
importe de la RGI a finalidad distinta que la de satisfacer sus necesidades 
básicas. No habiendo sido por tanto acreditado el incumplimiento de las  
obligaciones sobre  la  que se  residencia la  decisión administrativa, 
procede la  íntegra estimación del recurso contencioso administrativo.” 

 
Bidenabar, epai horrek aurreko bat aipatzen du, hain zuzen ere 2001/2015 Epaia, 
irailaren 30ekoa, argudio juridikoak emateko oinarri gisa erabili dena. Zentzu 
horretan, hauxe adierazi da: 
 

- “No encontramos en la legislación autonómica citada motivos o justificación 
para la retirada de la prestación subvencional por la ausencia de  la CAPV 
de cinco días, pues no contempla la legislación estatal ni autonómica que 
ante tal ausencia se le deba retirar la prestación. 
 
Por lo que respecta a la concreta obligación del perceptor de comunicar los 
cambios sobrevenidos y de residencia (artículo 19, letras f) y g) de la ley 
18/2008, de 23 de diciembre), se trata de cambios que se refieran a las 
condiciones para ser perceptor de las ayudas del art. 16 referidos a estar 
empadronado, tener residencia efectiva, tener necesidades sociales o 
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ingresos, todas las cuales se cumplen y se siguen cumpliendo con 
independencia de la ausencia de cinco días. En este sentido la 
administración está vinculada por el principio de legalidad, de tal manera 
que si una norma le habilita y le faculta para retirar la ayuda esta podrá y 
deberá hacerse efectiva, pero, si por el contrario no existe una norma que 
directa y claramente determine el cese de la asistencia, esta no podrá 
realizarse. 
 
Es la concreta regulación de las ayudas la que nos impide negar o retirar a 
quien se haya ausentado de la CAPV cinco días, por mucho que tenga que 
estar a disposición de Lanbide por posibles ofertas de empleo, 
manteniendo el empadronamiento y la residencia habitual, razón por la que, 
no podemos aceptar la retirada de la ayuda social, y debemos estimar el 
recurso.”7  

 
7. Horrenbestez, diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea eta etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren etenari eustea ekarri zuen Lanbideko zuzendari nagusiaren 2017ko 
abuztuaren 23ko ebazpenaren arrazoia Lanbidek baimendutako 15 egun baino 
gehiagoko tarte batean EAEtik kanpora ateratzea izan da.  

 
Hala ere, eskubide subjektiboa arautzen duen araudian, ezein artikulutan, ez da 
ezarri baimen bat lortzea beharrezkoa denik, eta ez zaio inolako erreferentzia argirik 
egiten kanpoan egoteko aldiari. 
 
Bukatzeko, Arartekoak ez du antzeman EAEtik kanpo joan izanak eta tarte horren 
iraupenak beste edozein betebehar urratzea dakarrenik. 
 
Horren haritik, espedientean jasotako dokumentazioan ez da antzeman bidaiak 
gehiegizko gastuak eragin dituenik garraio eta mantenuari dagokienez. 
 

8. Azkenik, Arartekoak berriz esan du adingabearen interes gorena kontuan hartu 
behar dela, honako gomendio honetan aztertu zen moduan: Arartekoaren 2/2015 
Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa.8 Politika publikoetan adingabearen interes 
nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 
sisteman. 

 
Bertan, Arartekoak araudiaren ezarpena aztertu zuen, aintzat hartuta haurren 
gaietan hitzartu diren nazioarteko tresnak. Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena 
barneko zuzenbidera sartzeak adingabearen interes gorena kontuan hartzea dakar, 
eta araudia Haurren Eskubideen Batzordeak ezarritako parametroei jarraituz 
interpretatu eta ezartzera behartzen ditu botere publikoak. 

                                                 
7 El énfasis es nuevamente del Ararteko. 
8 Ararteko. Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa. Politika publikoetan 
adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak 
bermatzeko sisteman [online]. Hemen eskuragarri: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3662_1.pdf 
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Halaber, gomendio horren bidez, Arartekoak Europako Batzordearen “Haurrengan 
inbertitzea: desabantailen zikloa haustea” gomendioa ere aipatu zuen9. Dokumentu 
horrek gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sistemak haurren bizitzan garrantzi 
handia duela azpimarratzen du, besteak beste. Gainera, hark nabarmentzen du, 
familiak jasotzen dituen prestazioak gurasoetako baten jokabidearen araberakoak 
direnean, gurasoen jarduketa aztertzean zuhurtasunez jokatu beharra dagoela eta, 
besteak beste, neurri horiek izan dezaketen eragin negatiboa ebaluatu behar dela.  
 

9. Laburbilduz, azaldutakoa ikusita, Arartekoaren ustez baimendutakoa baino denbora 
gehiago kanpoan egoteagatik prestazioa eteteko erabakiak ez dauka aski araudi 
babesik. Horrenbestez, Lanbidek bi prestazioak ordaintzen jarraitu behar zuela 
ondorioztatzen da, baita abuztuan ere. 
 
Bidenabar, etxebizitzarako prestazio osagarriaren ordainketa hamar hilabete inguruz 
etenda egoteko justifikaziorik ez du ikusten Arartekoak, nahiz eta ondoren etena 
berrikusi eta ordaintzeke zeuden prestazioak ordaindu. 
 
Azkenik, Arartekoak errepikatu nahi du azaldutako kasuan kexagileak EAEtik 
kanpora zihoala eta ondoren itzuli izana behar bezala jakinarazi zituela. 
 
Horregatik, Arartekoak berriz ere nabarmendu nahi du kexagilearen jokabidean ez 
duela etxebizitzarako prestazio osagarria eta diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eteteko inolako arrazoirik ikusten. 
 
Bidenabar, Lanbidek ez du frogatu bidaiak kexagileari neurrigabeko gastua eragin 
dionik, kexagileak eta bizikidetza unitateak nekez ordaintzeko modukoa. 
 
Hori guztia dela eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, honako gomendio 
hau egin dugu: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari eskatzen 
dio Lanbideren zuzendari nagusiaren 2017ko abuztuaren 23ko ebazpenaren etena 
baliogabetu dezan, horretarako aski araudi babesik ez dagoela frogatu baita.  
 
Horren ondorioz, etetea eragiteko arrazoirik ez dagoenez, aitortutako kopurua 
ordaintzea, baita 2017ko abuztuko hilabeteari dagokiona ere. 

                                                 
9 Europako Batzordea. Europako Batzordea. Batzordearen gomendioa, 2013ko otsailaren 
20koa. Europar Batasuneko aldizkari ofiziala, 59/5 L. [online].Hemen eskuragarri:  
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-
01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1  


