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Aurrekariak 
 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta hari dagokion Etxebizitzako Gastuetarako 
Prestazio Osagarria eten ziotela eta, (…) kexa bat aurkeztu zuen Arartekoaren 
aurrean. Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, 2012ko urrian Lanbidek idazki 
bat igorri zion hainbat agiri aurkeztu behar zituela esanaz. Aurkeztu beharreko 
dokumentazioaren artean bizikidetza-unitateko kide guztien errolda historikoaren 
ziurtagiriaren kopia eskatu zioten. 
 
Dokumentazio guztia epe barruan aurkeztu zuen, errolda historikoaren ziurtagiria 
izan ezik, udalak hura emateari uko egin baitzion izena eman zuenetik udalerri-
aldaketarik egon ez denez beharrezkoa ez zelakoan. Lanbideri gertaera horren berri 
eman zion kexagileak. 
 
2012ko abenduan prestazioak ordaintzeari utzi zion Lanbidek, aldez aurretik 
inolako jakinarazpenik egin gabe. Gauzak horrela, Lanbideren bulego batera joan 
zen eta bertan ahoz jakinarazi zioten DBE eta EGPO bertan behera uztea erabaki 
zela errolda historikoaren ziurtagiria aurkeztu ez zuelako. 
 
Urtarrilaren 11n etenduraren jakinarazpena jaso zuen etxean. Etendurak 
abenduaren 28ko data zuen, hau da, ordainketak bertan behera geratu ziren data 
baino geroagokoa. Jakinarazpenean honako zioa agertzen zen bakarrik: 
“Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea”. 
 
Kexagileak berriro eskatu zion agiria udalari, eta errolda historikoaren ziurtagiria 
lortzeko orduan zeuzkan zailtasunen berri eman zion Lanbideri. 
 
Arazo hori ikusita Arartekoaren aurrean kexatzea erabaki zuen, eta halaxe egin 
zuen urtarrilaren 11n bertan. Gure erakundea udalarekin harremanetan jarri zen, eta 
hark adierazi zigun ez dutela errolda historikoaren ziurtagiririk emateko ohiturarik, 
baina hitzarmena dutela Lanbiderekin, eta hitzarmen horri esker Lanbidek erroldako 
datuak eska diezazkiola zuzenean, interesdunak hala eskatuta, eta beraz, ez dela 
beharrezkoa interesdunari inolako ziurtagiririk ematea. Halaber, azken aldian jende 
askok errolda historikoaren ziurtagiria eskatzen duenez errolda-bulegoak pairatu ohi 
duen gehiegizko lan-zamaren berri ere eman zigun. 
 
Azkenik, behin eta berriro eskatu ondoren, kexagileak ziurtagiria lortu zuen 
urtarrilaren 21ean eta Lanbidera eraman zuen biharamunean. 
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Hala ere, etendurak bere horretan jarraitu zuen eta, ondorioz, prestazioak bertan 
behera uzteko orduan jarraitutako izapideak zeintzuk izan ziren jakiteko informazio-
eskaera bidali zuen Arartekoak. Izapideez gain errolda historikoaren ziurtagiria 
eskatzeko arrazoia ere galdetu genuen, agiri arrunt bat nahikoa baita, eta are 
gehiago kasu honetan, udalak adierazitakoaren arabera Lanbidek berak zuzenean 
lor baititzake DBE kontuetarako pertsonen erroldaren inguruan behar dituen datuak. 
 
Apirilaren 26an jaso genuen informazio-eskaeraren erantzuna. Bertan eskatu 
genuen informazioa helarazi zigun Lanbidek, eta labur-labur adierazi zigun errolda 
historikoaren ziurtagiria eskatzearen arrazoia pertsona bat bizikidetza-unitate 
ezberdinetan izen emanda dagoen egiaztatzea dela eta, gainera, 2012ko urrian ez 
zegoela kasu honetan tartean den udalarekiko zuzeneko komunikazio-biderik. 
 
Espedienteari buruzko informaziorik helarazi ez zigunez, beste eskari bat igorri 
genion maiatzaren 8an. Bertan etendura egikaritzeko jarraitutako izapideen gaineko 
berariazko datuak eskatu genituen, eta baita errolda historikoaren ziurtagiria 
aurkeztu izanak etendura-espedientean izandako eraginaren berri ere. 
 
Azkenik, uztailaren 19an Lanbideren erantzuna jaso genuen, baina ez genuen 
ordura arte ezagutzen ez genuen datu berririk lortu, Lanbideri guk geuk igorritakoak 
baizik. Erakunde autonomoak errekurtsoak ebazteko dituen epeen inguruan 
diharduten 30/1992 Legearen 116 eta 117 artikuluak aipatu ondoren, idazkia 
honako esaldiarekin amaitzen da: 
 
“Planteatutako gaiei dagokionez, adierazi behar dugu lehen bidalitako erantzunak 

errata bat zuel.”[sic]. 
Gogoetak 

 
1. Adierazi bezala, udalarekin harremanetan jarri ginenean hark jakinarazi zigun 

izugarri hazi direla errolda historikoaren ziurtagiriak emateko eskariak. 
Errolden bulegoko harremanetarako pertsonaren iritzia geureganatuta, uste 
dugu ohiko errolda-agiriekin ongi baino hobeto frogatzen dela pertsona 
batek 18/2008 Legearen 16b artikuluko baldintza betetzen duen, hau da, 
prestazioa eskatzen den udalerrian erroldatuta dagoen eta benetan bertan 
bizi den egiaztatzea. Horixe zen DBE udalek eta foru aldundiek batera 
kudeatzen zutenean jarraitzen zen irizpidea, beraz, badirudi errolda 
historikoa aurkeztu beharra ez dela beharrezkoa eta, aitzitik, gehiegizkoa ere 
badela. 
 
Nolanahi ere, udalak jakinarazi digu kontu honetan Lanbiderekin elkarlanean 
aritzeko prest dagoela eta erroldako datuak zuzenean eman ahal dizkiola, 
Lanbidek hala eskatuz gero. Hori kontuan hartuta, gure ustez, litekeena da 
agiri “arrunt” bat eskatzeak berak ere honako artikulu hauetan xedatutakoa 
urratzea: 
 
- 30/1992 Legearen 35f artikulua:“Herritarrek herri-administrazioekiko 

harremanetan eskubide hauek dituzte: Ez dute aurkeztu beharrik kasuan 
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kasuko prozedurari aplika dakizkiokeen arauetan eskatzen ez den 

agiririk, ezta horretan diharduen administrazioak dagoeneko bere esku 

duen agiririk; 

 
- 18/2008 Legearen 63. artikulua: “Euskal administrazio publikoek 

bermatuko dute organismo eskudunek espedienteak izapidetzerakoan 

lortutako datuak isilpean gordeko dituztela, Datu Pertsonalak Babesteko 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako moduan. 

Aurrekoa horrela izanik ere, ulertu beharko da administrazio publikoek, 

herritarrak hobeto artatuko badituzte, beren artean lankidetzan aritu 

beharra dutela, eta, ildo horretatik, komeni dela komunikazio-bideak 

ezartzea, horiei esker informazioa emateko sistema arina eta etengabe 

eguneratua egon dadin eta euskal administrazio publikoek informazio-

mota jakin batzuk parteka ditzaten, betiere pertsona artatuaren oniritzia 

jaso ondoren eta beharrezkotzat jotzen diren segurtasuneko dispositibo 

guztiak aplikatuz”.. 

 
Udala halako kasuetan Lanbiderekin elkarlanean aritzeko guztiz prest agertu 
denez uste dugu oso deigarria suertatzen dela mota horretako agiriak 
eskatzea, horrek espedienteak izapidetzeko epeak areagotzea eta 
erakundearen beraren zein aipatutako udalaren lan-zama areagotzea baino 
ez baitu eragiten. 
 
Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema eraendu behar 
duten printzipioen inguruan 18/2008 Legearen 3. artikuluko bi paragraforen 
(h-i) edukia ekarri nahiko genuke gogora: “Baliabideen KALITATEA ETA 

OPTIMIZAZIOA. Antolatuko diren neurriak aplikatzerakoan, hiru irizpide bete 

beharko dira ezinbestean: baliabideek kalitatekoak izan behar dute, ahal den 

probetxu handiena atera behar zaie eta prozedurak etengabe hobetu behar 

dira. Horretarako, balorazio-tresna komunak ezarriko dira, eta tresna horiek 

aukera eman beharko dute informazioa elkarri pasatzeko eta datuak 

konparatzeko; orobat, emaitzen segimendua, ebaluazioa eta fiskalizazioa 

egiteko aukera eman beharko dute, gizarte-bazterkeriaren kontrako 

politikaren aplikazioa justua eta arduratsua izateko bidea sendotu baitaiteke 

ekintza horien bidez.  Euskal administrazio guztien KOORDINAZIOA ETA 

INPLIKAZIOA. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal 

Sistemaren barruan, euskal administrazio publikoek koordinatuta eta 

elkarlanean jardungo dute, erakundeen arteko adostasuna lortu behar baita, 

herritarrek beren eskubideak baliatzea bermatzeko neurri egokienak errazago 

har daitezen”. 
 

Horrenbestez, gure aburuz ez da bidezkoa Lanbidek kexagileari errolda 
historikoaren ziurtagiria aurkezteko eskatu izana. 
 

2. Ziurtagiria lortzeko zailtasunak izan zituen arren, azkenean kexagileak lortu 
zuen ziurtagiria entregatzea, baina epez kanpo egin zuen zailtasun horiexen 
ondorioz. 
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Kontu hori agerian utzi genuen Arartekoak Lanbideri igorritako bigarren 
informazio-eskarian, etendako prestazioak berriro ematen hastearen 
inguruan 18/2008 Legearen 26.3 artikuluak xedatzen duena gogorarazi 
baikenion: “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”. 

Prestazioa jasotzeko eskubidea agiri bat aurkeztu ez izanagatik eten zenez 
eta aurreko puntuan adierazitako gogoetak gorabehera agiri hori azkenean 
aurkeztu egin zenez, etendura eragin zuen arrazoia baliogabetuta geratu 
zen, beraz, uste dugu diru-laguntzak berriro eman beharko liratekeela 
errolda historikoaren ziurtagiria aurkeztu zen eguna erreferentzia gisa 
hartuta. 
 
Ondorioz, gure ustetan Lanbidek ez dauka diru-laguntzak gaur arte etenda 
mantentzeko inolako arrazoirik. 
 

3. Eskubidea eteteko jarraitutako izapideei dagokienean, Arartekoak 
eskatutakoari erantzuteko Lanbidek igorritako idazki bietako batean ere 
aipatzen ez direnez, eta kexagileak aurkeztutako dokumentazioa kontuan 
hartuta, ulertzen dugu honako hau egitezko bidean garatutako etendura 
kasua dela. 
 
Mota horretako izapideei buruzko zeharkako aipamen bakarra egin zigun 
Lanbidek, lehenengo erantzunean egin ere: “2013ko urtarrilaren 11n 

jakinarazi zitzaion interesdunari etete-prozedurari hasiera ematen dion 

ebazpena, dagokion errekurtso-oina emanez”. 

Lanbidek adierazitakoa ez bezala, ebazpen horrek ez du prozeduraren 
aipamenik egiten. Etete-ebazpena da.  
 
Zentzu horretan, badirudi Lanbidek ez dituela etendurei dagozkien eta 
147/2010 dekretuaren 53.2 artikuluak jasotzen dituen  prozedura-arauak 
errespetatu: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea 

aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, ofiziozko 

prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari 

adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan 

ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko 

epea eta 55. Artikulu an ezarritako epean esanbidezko ebazpenik ezak izan 

ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen 

dituzten alegazioak egin ditzaten”. 
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Kexagileari ez zitzaion inolako etendura-espedienterik jakinarazi, beraz, 
besteak beste, ez zuen etendura-ebazpena ekiditeko alegaziorik aurkezteko 
aukerarik izan. 
 
Gure ustetan, dagokion errekurtso-oina ematen duen ebazpena igortzea ez 
da nahikoa izan sortutako babesgabetasuna ekiditeko, izan ere, oro har, 
errekurtsoak ebazpenak onartu ondoren ezartzen dira, baina aldez aurretiko 
alegazioen helburua ebazpena hezurmamitzea ekiditea da, hain zuzen (beti 
ere onartu egiten badira, noski). 
 
Horrenbestez, kasu honetan 30/1992 Legearen 62.1 artikuluan xedatutakoa 
aplikatu beharko litzateke: “Erabat deusezak izango dira herri-

administrazioen egintzak baldin eta: Legez ezarritako prozedura erabat alde 

batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko 

arauak guztiz bazterturik eman badira”. 

 
4. Gainera, azpimarratu beharra dago ebazpen-idazkian ez dela aurkezteke 

geratu zen dokumentazioa zer-nolakoa den adierazten; “eskatutako 

dokumentazioa epe barruan ez aurkeztea”  da, besterik gabe, ematen den 
arrazoia. Gainera, informazio hori ahoz eman zioten interesdunari.  
 
Horrenbestez, uste dugu kexagileari alegazioak edo berraztertzeko 
errekurtsoa aurkezteko aukera eman izan balitzaio ere, horien 
eraginkortasuna zeharo murriztuta egongo litzatekeela interesdunak ez 
baitzekien diru-laguntzak zergatik eten ziren. Gure ustetan, mota honetako 
ebazpenak jasotzen dituzten idazkiek labur-labur aipatu beharko lituzkete 
egintzak eta horiek eragiten dituzten zuzenbideko oinarriak, 30/1992 
Legearen 54. artikuluak xedatzen duen legez.  
 
Informazio hori ematea ezin da Lanbideko bulegariek euren lana ongi 
egitearen araberakoa izan, jokabide horrek 30/1992 Legearen 54. artikulu 
horretan jasotako lege-betebeharra urratzeaz gain konparaziozko 
bidegabekeriak eta arbitrariotasuna ere eragin baititzake. 
 
Lanbidek aurkeztutako informazio apurraren eta kexagileak berak 
aurkeztutako informazioaren arabera ondoriozta daitekeenez, DBE jasotzeko 
eskubidea aldez aurretik inolako entzunaldirik eman gabe eta arrazoiak 
zehaztu gabe eten zen. Gainera, beste erakunde batzuek emandako datuak 
aintzat hartuta, litekeena da Lanbideren eskakizunek legezko oinarririk eduki 
ez izana. Nolanahi ere, etendura mugagabea izaten ari da, nahiz eta 
indarrean den araudiak argi zehazten duen zeintzuk diren kasu honetan 
errespetatu beharreko mugak. 
 

Horrenbestez, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11 b) artikuluan agindutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten dugu: 
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GOMENDIOA 

 
Gomendio honetan Lanbideri helarazten dizkiogun gogoetak kontuan hartuta, 
espedientea eskatutako dokumentazioa aurkeztu zen egunera atzera eraman dezala 
eta horren berri eman diezaiola kexagileari, hark beharrezko dokumentazioa epe 
barruan aurkezteko aukera izan dezan....    
 


