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Arartekoaren 2177R-2177-13 Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa. Horren bidez 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriro azter dezala 
benetako bizilekuaren baldintza galdu izanagatik Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 
baten eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarri baten eskubidea ukatu izana. 
 
 

Aurrekariak 
 
2013ko ekainaren 30eko ebazpenaren bitartez, erreklamaziogileari, (…),  DBE bat 
(eta dagokion EPO) ukatu zitzaion, ”errolda gutxienekoa ez betetzeagatik”. 
 
Lanbidek bidalitako idazkiak dioenez, erreklamaziogileak bizileku efektiboa galdu 
zuen bere jaioterrira birritan hilabete baino iraupen luzeagoko irtenaldiak egin 
zituelako. Irtenaldi horiek prestazioak eskatu aurretik egin zituen, lanean ari zela. 
 
Kexa tramitatzea onartu ondoren, abuztuaren 20an Arartekoak Lanbideri 
informazioa eskatu zion. Aldi berean, gomendio-ebazpen honen barruko gogoetak 
azaldu zitzaizkion. Era berean, bere iritzia eskatu zitzaion, espedientea berrikusiz 
prestazioak ukatu izana berriro aztertu ahal zen ala ez. 
 
Ezarritako epean erantzunik jaso ez zenez, 2014ko otsailaren 12an errekerimendua 
bidali zen. 
 
Erantzuna maiatzaren 25ean sartu zen.  
 
Erantzunean Lanbidek aipatzen du barneko irizpide batzuk daudela. Irizpide horien 
arabera, erreklamaziogileak bere eskaria egin zuen datan, bizileku efektiboa hilabete 
baino iraupen luzeagoko irtenaldiengatik galtzen zen. Gure idazkiaren bitartez 
azaldu genituen gogoetetako batzuk modu positiboan baloratzen dira, baina ez da 
erantzunik ematen prestazioak eskatzeko espedientea berrikusteko aukerari buruz. 
 
 

Gogoetak 
 
Erreklamaziogilea bere jaioterrian egon zen epealdietan (zehazki, 2011ko 
abenduaren 23tik 2012ko urtarrilaren 28ra eta 2012ko abenduaren 22tik 2013ko 
otsailaren 26ra), argiketari aritu zen lanean (langabezian geratu ondoren, prestazioa 
jaso du martxoaren 17ra arte). Joan-etorri horiek egin arren ez zuen bizilekua 
aldatu, erroldan inskribatuta jarraitu zuen, bere familiako gainerako kideekin, eta 
gainera seme-alabak udalerri berean (…) zeuzkan eskolan. Hau da, dirudienez argi 
dago bere asmoa erroldatuta agertzen zen helbidean bizi izaten jarraitzea zela, eta ez 
bere bizilekua jaioterrira aldatzea. Garrantzitsua da kontuan hartzea benetako 
bizilekua galtzen dela bizileku hori aldatzen denean; beraz, bizilekua aldatu ez bada, 
bizilekua ez da galdu. 
 
Lanbideri askotan adierazi diogunez, erakunde honetakook uste dugu udalerritik 
kanpo hilabete baino gehiagoan egoteak (gaur egun, orokorrean, lanbideren 
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barneko irizpidearen arabera, epe hori hiru hilabetekoa da) ez duela esan nahi 
helbide batean benetan bizitzeari utzi zaionik.  
 
Jakina denez, erroldan inskribatuta egotea helbide horretan bizi izatearen iuris 
tantum presuntzioa da, eta baliteke presuntzio hor bertan behera geratzea bizilekua 
aldatu dela adierazten duten zantzu nahikoak daudenean. 
 
Gure ustez, garrantzizkoa da aipatzea –erreferentzia izan dakigukeelako- 
etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko babes publikoko etxebizitzen eta finantza-
neurrien gaineko araubide juridikoari buruzko 39/2008 Dekretuak dakarrena, 
bizilekuari dagokionez. Hauxe dio 18.4. artikuluak: “Kasu guztietan, erroldatuta 
egoteaz gain, ezinbesteko baldintza izango da bertan benetan bizi izatea. Hala, 
kontrakoa frogarik ezean, erroldako etxebizitza joko da egiazko bizilekutzat. 
Ondorio hauetarako, egiazko bizilekutzat joko da Dekretu honen 2.2 artikuluan 
ezartzen den ohiko bizilekuaren kontzeptua. Bestalde, hauxe dio 2.2. artikuluak: 
“(…) ohiko bizileku iraunkortzat joko da okupatzaileen etxebizitza- premia zuzenean 
eta berehala asebetetzen dituena, eta, gainera, legezko bizilekua dena, eskubideez 
baliatzeko eta obligazioak betetzeko lekua delako. Nolanahi ere, berariazko 
kontrako araurik ezean, 3 hilabete baino gehiagotan jarraian hutsik dagoen 
etxebizitza bat ohiko bizileku izateari utzi diola pentsatuko da, etxebizitzak ohiko 
bizileku iraunkorra izaten jarraitzen duela arrazoituta dagoenean izan ezik.  
 
2009ko azaroaren 11ko AGEk uste duenez, bi osagai ditu bizilekuaren 
kontzeptuak; honela definitzen da laugarren oinarri juridikoan Con independencia de 
lo anterior, conviene dejar claro el concepto de "Residencia" y su alcance. De un 
lado, se exige un elemento espiritual, la "intención" de residir en un lugar 
determinado. De otra parte, es necesario que se de un elemento material, la 
residencia efectiva. La doctrina de la Sala 1.ª sobre este problema ha vacilado 
entre dar relevancia al elemento subjetivo o al objetivo. En materia fiscal y para el 
legislador de 1978 no ofrece dudas que el elemento relevante es el elemento 
objetivo. Por eso el artículo sexto, alude al elemento objetivo de la "permanencia" 
como rasgo definidor de la residencia (…)”. 
 
Nahiz eta hitzez hitz emandako testuan, termino espezifikoetan, ohiko bizilekua 
aipatu zerga egoitza zehaztearen ondorioetarako, argi da jarraituriko irizpide 
orokorra: egiazko bizilekuak toki jakin batean bizitzea esan nahi du, non ohiko 
jarduerak egiten diren (kasu honetan bezala, lana edo seme-alaben eskolatzea), 
baita toki hori ohiko bizileku izateko borondatea ere (bi hilabetez familia bisitatzera 
joateak ez dakar, jakina, borondate horren kontra egitea).  
 
 
Osagai materialarekin (corpus) eta espiritualarekin (animus) batera, aintzat hartu 
beharko da denbora iragaiteak egiazko bizilekuaren inguruan izan dezakeen 
ondorioa. Gai hori Gizarte Gaietarako Salaren 2012ko urriaren 18ko beste AGEn 
batean ezarri zen. 
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 Honelaxe dio hirugarren oinarri juridikoak: "“El concepto jurídico de "residencia" 
pertenece a una familia en la que se encuentra emparentado con los conceptos de 
"domicilio" y de "estancia". Por otra parte, el sustantivo "residencia" viene 
acompañado a menudo en las distintas ramas legislativas que lo utilizan de 
diversos adjetivos: "residencia habitual", "residencia temporal", "residencia 
permanente" o "residencia de larga duración". Es de notar, además, que la 
determinación de la residencia en sus diferentes modalidades se puede graduar con 
cierta elasticidad mediante la aplicación de umbrales o criterios, que no son 
exactamente los mismos en las distintas ramas o sectores del ordenamiento (…) 
Ahora bien, en todos estos sectores o ramas del derecho podemos detectar una 
nota común en las distintas concreciones del concepto: la residencia implica un 
asentamiento físico en un mismo lugar y por un tiempo mínimo, superior en 
cualquier caso a los quince días (…) El señalado vacío de regulación puede 
colmarse, sin embargo, mediante el instrumento de la interpretación sistemática, 
proporcionando la legislación de extranjería una delimitación bastante ajustada a 
las exigencias del ordenamiento social. Para el artículo 31.1 de la Ley Orgánica de 
Extranjería la residencia temporal se distingue de la estancia, empezando a partir 
de los 90 días de permanencia. Y, como ya se ha dicho, este umbral es 
prácticamente el mismo al de los tres meses de estancia fuera del territorio del país 
miembro que abona la prestación utilizado en artículo 64.1.c) del Reglamento 
Comunitario 883/2004 (LCEur 2004, 2229 y LCEur 2007, 1369), como límite o 
tope normal para conservar el derecho a la protección por desempleo (…)”. 
 
Beraz, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak onartu egiten du egiazko bizilekua 
definitzen duten irizpide diferente batzuk daudela, eremua kontuan hartuta, eta 
alde horretatik, orokorrean, bizilekua ezin da galdu atzerrian hiru hilabete baino 
gutxiagoko egonaldiak egiteagatik. Beraz, gure iritziz, kasu honetan ez da galdu 
egiazko bizilekua. Lanbideri lehenago beste batzuetan azaldu diogunez, gure ustez, 
DBEren onuradun izanik Euskaditik irteten diren pertsonen kasuetan, baliteke urratu 
izana DBE aldi horretan onartu zeneko xedeetarako erabiltzearen betebeharra, 
ondasunak onuradunaren egoera ekonomikoa ez larriagotzeko administratzearen 
betebeharra, eta horregatik, baliteke, akaso, prestazioaren ordainketa etetea 
atzerrian dagoen denboran (betebehar horiek 18/2008 Legean ageri dira, hurrenez 
hurren 19.1 artikuluko a] eta c] puntuetan). Kasu horregatik egiazko bizilekua galdu 
dela epaitzea, kontzeptuaren interpretazio murriztaileegia izan liteke. Gainera, 
kontuan hartzen da interpretazio horrek ondorio oso larriak ekartzen dizkiola 
eragindako pertsonari. 
 
Kasu honetan, gainera, gure ustez funtsezkoa den elementu bat hartu behar da 
kontuan: erreklamaziogileak irtenaldiak lanean ari zela egin zituen, prestazioaren 
eskaria artean egin ez zuela. 
 
Irizpide hori orokorrean aplikatuko balitz, Euskaditik ez irteteko betebehar 
horregatik, pertsona guztiek ez lituzkete horrelako joan-etorriak egingo, DBEren 
titularrak izan ez arren, beren egoera ekonomikoak txarrera egiteagatik prestazioa 
eskatzera behartuta egon arren, betebehar hori betetzearren. 
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Ondorio gisa, gure ustez, atzerrirako irteerekin kontuz ibiltzeko eskatu ahal zaie 
DBEren titularrei, errenta hori onartu zirenez bestelako helburu batzuetarako erabili 
ez dezaten, edo euren egoera ekonomikoa okertu ez dezaten (18/2008 Legearen 
19.1 artikuluko a] eta c] puntuetako betebeharrak betetzearren), edo gehienez, 
DBEren funtsezko zeregin den gizarteratze prozesuan parte hartu ez dutela uste 
izateagatik; baina betebehar hori ezin zaie eskatu Lanbiderekin inolako harremanik 
ez duten eskatzaileei, erreklamaziogile honekin gertatu den bezala. 
 
Horrenbestez, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten dugu: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Erreklamaziogilearen DBE eta EPO suntsiarazteko 2013ko ekainaren 30eko 
ebazpena ondoriorik gabe uztea. 
 
Espedientea berriro aztertzea, bizileku efektiboa galdu ez dela uste delako. 
 
 


