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Arartekoaren 2022R-1113-20 Ebazpena, 2022ko uztailaren 12koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hartutako erabakia diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eskubide subjektiboa azkentzearen inguruan.  

 
 

Aurrekariak 
 

1. Herritar batek Arartekora jo zuen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak (hemendik 
aurrera, Lanbide) 2020ko urtarrilaren 22an hartutako erabakiaren inguruan zuen 
desadostasuna adierazteko. Izan ere, erabaki horren bidez Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta (aurrerantzean, DSBE) jasotzeko eskubide subjektiboa azkendu 
zuen, urte horretako urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.  
 
Aipatutako ebazpenean azaldutako arrazoiketa honako hau zen: 
 

- “147/2010 Dekretuaren 12.1.b artikuluan ezarritako betebeharra ez 
betetzea: Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen 
eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliaraztea, prestazioak irauten duen 
aldi osoan. 
 
18/2008 Legearen 28.1.h artikuluan ezarritakoaren arabera, aipatutako 
betebeharra ez betetzea prestazioa azkentzeko arrazoia da, eta titularrak 
ezin izango du berriz ere Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eskatu 
(modalitatea edozein izanik ere) eskubidea azkendu den unetik urtebete 
igaro arte, aipatutako legearen 28.3. artikuluaren arabera.”  

 
Gainera, aipatutako azkentzearen ondorioz, Lanbidek bidegabeki jasotako 
prestazioak erreklamatzeko prozedura hasi zuen, eta 2019ko maiatzaren 10eko 
ebazpenarekin amaitu zen. Ebazpen horren bidez, orduko Lanbideko zuzendariak 
582,73 € itzultzeko eskatu zuen.  
 

2. Hasiera batean, kexagileak ez zituen ezagutzen Lanbidek DSBEaren azkentzea 
ebazteko arrazoiak, beraz bulegora joan zen arrazoiak zehatzago ezagutzeko. 
 
Eskatutako informazioari emandako erantzunean, Lanbideren bulegoak kexagileari 
jakinarazi zion neurri hori hartzeko arrazoia honako hau zela: Bizigune Etxebizitza 
Hutsen Programak babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitza bat esleitu 
zion kexagileari, baina hark aukera hori atzera bota zuen. 
 

3. Erabilitako argudioarekin ados ez zegoenez, kexagileak idatziz adierazi zuen 
proposatutako etxebizitza atzera bota izanaren arrazoia irizpide ekonomiko 
hutsengatik izan zela. Ildo horretan, argudiatu zuen sozietate publikoak 
proposatutako etxebizitzaren errenta, teorian, bizi zen merkatu libreko 
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higiezinagatik ordaintzen zuena baino txikiagoa zela, baina Lanbidek ez zuen 
kontuan hartu sarrera gehigarri bat lortzen zuela logela baten 
azpierrentamenduagatik. Horri dagokionez, adierazi zuen bere bizikidetza-unitatea 
adingabe batek osatzen zuela, eta azpierrentaren helburua ordaindu beharreko 
errentaren kostua arintzea zela, nekez egin ziezaioketelako aurre etxebizitzarako 
prestazio osagarriarekin (aurrerantzean, EPO).  
 
Horrela, Lanbideren aurrean adierazi zuenez, bizi zen merkatu libreko etxebizitzaren 
errenta 400 €-koa bazen ere, logela bat azpierrentan ematen zuen, eta horren 
truke hilero 150 € ordaintzen zizkioten. Horrela, EPO gisa jasotzen zituen 250 
euroek errentamenduko gastuei aurre egiteko balio zuten. 
 
Aitzitik, gogorarazi zuen Alokabide sozietate publikoak 317,57 €-ko hileko errenta 
finkatu zuela babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitzarako. Ildo horretan, 
adierazi zuen higiezina onartzeak etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria 
azkentzea ekarriko lukeela, bai eta alokairuaren guztizko gastuei aurre egiteko 
azpierrentamendu bat izateko ezintasuna ere. 
 
Laburbilduz, kexagileak argudiatu zuen Alokabide sozietate publikoak 
proposatutako baldintzetan babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitza 
onartuz gero, bere bizikidetza-unitatearen egoera ekonomikoak nabarmen egingo 
lukeela okerrera.  
 
Azaldutakoa gorabehera, Lanbidek DSBEa azkentzeko erabakia berretsi zuen, eta, 
era berean, hura iraungitzen denetik urtebete igaro arte beste aitorpen bat 
eskatzeko ezintasuna ezarri zuen, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.1 h) eta 3. artikuluen arabera (hemendik 
aurrera, 18/2008 Legea), Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea 
aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketaren arabera. 
 

4. Arestian azaldutakoa ikusita, 2020ko uztailaren 24an Arartekoak lankidetza-
eskaera bat bidali zion orduko Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari. 
 
Idazkian, Arartekoak Sailaren lankidetza eskatu zuen, zehatz-mehatz jakiteko 
zergatik Lanbidek uste zuen kexagileak ez zuela bere eduki ekonomikoko 
eskubidea baliarazi. Era berean, kexagileak deskribatutako egoera azaldu zuen, bai 
eta erabakiak bizikidetza-unitatearen eta, batez ere, adingabearen bizi-baldintzetan 
izan zuen eragina ere.  
 
Azkenik, Arartekoak gogoeta batzuk helarazi zizkion sail horri. Horiek ez 
errepikatzearren, geroago jasoko dira. 
 

5. Hasierako informazio eskaeraren gaineko erantzunik jaso ez zenez, Arartekoak 
errekerimendu bat igorri zion sail horri, eta berariaz erantzun behar zuela 
gogorarazi zion. 
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6. Azkenik, Sailak erantzun bat lortzeko hainbat kudeaketa egin ondoren, eta 
hasierako lankidetza-eskaera egin zenetik gutxi gorabehera bi urte igaro ondoren, 
2022ko ekainaren 13an, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Saileko Kabineteko 
zuzendariaren erantzun bat sartu zen erakunde horren erregistro elektronikoan, eta 
Lanbideko zuzendari nagusiak egindako txosten bat erantsi zitzaion. 
 
Hortaz, bidalitako txostenak DSBEaren azkentzea berretsi zuen, eta horren arrazoi 
nagusia hau da: 

 
- “…Alokabide sozietate publikoaren bidez esleitutako pisuak (Etxebizitza 

Hutsen “Bizigune” Programaren bitartez) 317 euroko hileko errenta zu(en). 
 
Etxebizitza librearen alokairu-kontratuak egiaztatzen duenez, kontratu 
horretan finkatutako errentaren balioa 400 eurokoa zen hilean. 
 
Hori dela eta, ezin zaio salbuespenari heldu: `Ukatze horrek ez du DSBEa 
iraungiko eskubideak ez baliatzeagatik, alokairu libreko etxebizitza 
Etxebiderena baino merkeagoa denean´; izan ere, Alokabidek eskainitako 
higiezina merkeagoa zen etxebizitza libreko alokatzeko higiezina baino.” 

 
Hala eta guztiz ere, bidalitako txostenak ez du aipatzen kexagileak eta haren 
bizikidetza-unitateak logela baten azpierrentamenduagatik jasotzen zuten hileko 
diru-sarrera, alokairuaren guztizko ordainketaren ahalegin ekonomikoa arintzeko.  
 
Azkenik, Lan eta Enplegu Sailak Arartekoari jakinarazi zion 2020ko otsailaren 17an 
kexagileak aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri zuela Lanbidek DSBEa 
azkentzeko hartutako erabakiaren aurka. Era berean, adierazi zuen errekurtso hori 
atzera bota zela 2021eko urtarrilaren 4an. Hala ere, sail horrek ez du haren edukia 
aztertzeko ebazpenik erantsi.  
 

7. Beraz, beharrezkoak diren zuzenbideko iritzi-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Lehenik eta behin, Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari helarazi 
nahi dio bidalitako laguntza eskaerari behar bezala erantzuteak garrantzi handia 
duela, eta bere esku duen informazio interesgarri guztia jaso behar dela bertan, 
erakunde honetan jartzen diren kexak zuzen izapidetze aldera.  
 
Ildo horretan, herri-administrazioekiko harremanak zuzendu behar dituen 
kontraesanaren printzipioa aintzat hartuta, Arartekoak hasierako lankidetza eskaera 
bat egin zuen 2020ko uztailaren 24an. Nolanahi ere, hari ez zitzaion behar bezala 
erantzun 30 eguneko epean. Beraz, Arartekoak berriz ere aurkeztu zuen informazio 
eskaera – horren bidez, kexagileak azaldutako arazoaren berri eman zuen eta 
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jakinarazi zuen espedientean jasotakoa osatzeko informazioa eskuratu beharra 
zegoela–.  
 
Hori guztia gorabehera, Lanbidek ez du informazio eskaera behar bezala bete 
2022ko ekainaren 13ra arte, gutxi gorabehera bi urte geroago. 
 
Beraz, erantzuna igortzean izandako atzerapenaren ondorioz, Arartekoak ezin izan 
du behar bezain laster jardun. 
 
Arartekoak adierazi du bere eskaeretan azaltzen diren kontuei epean ez erantzutea 
edo erantzun eskasak ematea oztopo handia dela legez esleitutako eginkizunak 
behar bezala betetzeko; gainera, horrek modu larrian kaltetzen ditu erakunde 
honetara jotzen duten pertsonen eskubideak.  
 
Horri dagokionez, erakunde honek gogoraraziko du, otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen -erakunde hau sortu eta arautzekoak- 23. artikuluaren arabera, Eusko 
Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Saila “eskatu dakizkien xehapen, agiri, argipide edo 
garbitasun guztiak lehentasunez eta presaz ematea behartuta daude”. 
 

2. Helarazitako erreklamazioa testuinguruan jartze aldera, lehenik eta behin aipatu 
behar da diru-sarrerak eta gizarteratzea bermatzeko euskal sistemak erantzuna 
ematen diola bazterkeria prozesu edo egoerak bizi dituzten pertsona eta familiei 
bizitzeko gutxieneko diru-sarrera bermatzeko helburuari, haien oinarrizko beharrak 
asetzeko. Halaber, norberaren, gizarteren eta lanaren bazterkeria egoerak arintzeko 
helburuari ere erantzuten dio. Bestalde, herritartasun eskubideak baliatzeko 
beharrezkoak diren baliabiderik ez dutenei gizarteratzen eta laneratzen laguntzen 
die. 
 
Izan ere, haren ezaugarrietako bat unibertsaltasun-bokazioa da, ezarritako 
baldintzak eta betebeharrak betetzen dituzten pertsona guztiek aitorpena eta 
bermea jasotzen baitute. Bestalde, baldintza eta betebehar horiek 18/2008 Legean 
eta hura garatzen duen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuan (aurrerantzean, 147/2010 Dekretua) jasotzen dira. 
 

3. Espediente honetan, Lanbidek kexaren sustatzaileari egozten dio 147/2010 
Dekretuaren 12.1 b) artikuluan jasotako betebeharra oro har ez betetzea. 
Betebehar horrek, oro har, erreferentzia egiten dio prestazioaren iraunaldi osoan 
bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko 
oro ez baliatzeari. 
 
Arartekoak gogora ekarri nahi du Konstituzioaren 9.3 artikuluak administrazio 
demokratiko baten funtsezko elementuak ezartzen dituela, edozein arbitrariotasun 
saihestuko duen ordena juridikoa izatea ahalbidetzen dutenak. 
 
Hala, Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 15eko 46/1990 Epaiak dioenez, 
aipaturiko 9.3 artikulu horren eskakizunak nahitaez dakar araugintza-lanak ez duela 
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egoera nahasirik sortu behar. Beraz, ziurtasuna eta aurreikusgarritasuna sustatu 
behar ditu, ezar daitekeen arau-xedapenaren eta haren ondorioen inguruan1. 
 
Izan ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegia azpimarratzen ari da gobernantza 
onaren printzipioak garrantzi berezia duela, eta, horregatik, uste du agintari 
publikoek ahalik eta arreta handienaz jokatu behar dutela partikularrentzat 
berebiziko garrantzia duten gaiak direnean, hala nola gizarte-prestazioak eta 
jabetzako beste eskubide batzuk2. Ondorioz, gogorarazi du jabetza-eskubidearekiko 
interferentziak lege batek aurreikusi behar dituela, eta horrek nolabaiteko 
aurreikusgarritasuna eskatzen duela. Izan ere, aukera eman behar zaie herritarrei 
beren jokabidea arautzeko eta, zentzuzko maila batean, beren jarduera jakin batek 
izan ditzakeen ondorioak aurreikusteko3. 
 
Hala eta guztiz ere, 2020ko urtarrilaren 22ko ebazpenak ez zuen kexagileak 
erabaki horren benetako arrazoia ezagutzeko erreferentziarik jaso. Izan ere, lege 
horren bidez, garai hartako Lanbideko zuzendariak DSBEa azkentzea ebatzi zuen, 
eta hura aitortzea eskatzeko ezintasuna zehaztu zuen iraungitzen denetik urtebete 
igaro arte. 
 
Gainera, Arartekoak behin baino gehiagotan adierazi ahal izan du administrazio-
egintzak arrazoitzeko beharra, egitateen eta zuzenbideko oinarrien aipamen labur 
batekin, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 35. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz4.  
 
Zehazki, Arartekoak 2013an5egindako diagnostiko-txostenean, haren kezka agertu 
zuen Lanbidek emandako ebazpenak ez zeudelako behar beste arrazoituta. 
Gainera, ebazpen jakin batzuetan jasotako arrazoiei erreparatuta, esan zuen oso 
zaila zela errekurtso eraginkor bat egitea. Azkenean, berriro ere adierazi zuen 
kezkatuta zegoela, ahaleginak egin arren, hauteman zuelako Lanbidek jarraitzen 
zuela arrazoiketa argirik gabeko ebazpenak ematen, eta zuzenbide-oinarriak 
jasotzen ez zituzten forma estandarizatuak erabiltzen. 
 

                                                 
1 Konstituzio Auzitegia. Martxoaren 15eko 46/1990 Epaia. Laugarren oinarri 
juridikoa.ECLI:ES:TS:1990:46. 
2 Giza Eskubideen Europako Auzitegia. 2009ko irailaren 15eko epaia. Moskal Poloniaren aurka 
72. paragrafoa. 

3 Giza Eskubideen Europako Auzitegia. 2012ko ekainaren 7ko epaia. Centro Europa 7 S.R.L. eta 
Di Stefano Italiaren aurka 141. Paragrafoa. 
4Lehenago, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 54. artikulua. 
5Arartekoa. Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak 
jasotzen dituena. 
Hemen eskuragarri: https://www.ararteko.eus/es/diagnostico-con-propuestas-de-mejora-sobre-la-
gestion-de-la-rgi-y-pcv-por-lanbide  
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Ildo beretik, Arartekoak urtarrilaren 20ko 1/2014 Gomendio Orokorra egin zuen6; 
bertan ondorioztatzen zen eskubideak mugatzen dituzten ebazpen guztietan jaso 
behar dela hartutako neurria berariaz arrazoitzen duen legezko agindua eta, 
egitateen deskribapenari dagokionez, saihestu behar dira erreferentzia 
estandarizatuak.  
 
Azkenik, eskakizun hori Arartekoak aztertu zuen 2017ko7Diagnostiko-txostenean, 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituen agirian. 
Gainera, bertan labur-labur, eta berriz, ondorioztatu zen Lanbidek ebazpenak 
arrazoitzeko orduan hobetzeko tarte zabala zuela. 
 
Azaldutako guztiagatik, Arartekoak berriz ere azpimarratzen du Lanbidek ahalegin 
berezia egin behar duela bere ebazpenetan erabilitako motibazioa hobetzeko, 
prozeduran interesa duten pertsonek hartutako erabakiaren arrazoia jakin ahal izan 
dezaten.  
 

4. Espediente honetan sortutako gai juridiko materialei dagokienez, Arartekoa ez 
dator bat Lanbideko zuzendari nagusiak azaldutako argudioarekin, jarraian azalduko 
diren arrazoiengatik. 
 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legeak aurreikusten duen eduki 
ekonomikoko eskubide oro baliarazteak ez du esan nahi nahitaez babes publikoko 
etxebizitza bat esleitzeko proposamena onartu behar denik.  
 
Hain zuzen ere, garrantzitsua da gogoeta egitea legegile autonomikoak pertsona 
batek azpierrentamendu batetik lor litzakeen diru-sarrerei eman dien tratamendu 
juridikoari buruz. Izan ere, horiek ez dira errendimendu ekonomikotzat hartu 
behar,147/2010 Dekretuaren 21.1 e) artikuluaren arabera.  
 
Horrenbestez, kexagileak eta haren bizikidetza-unitateak 150 € jasotzen zituzten 
maizter gisa bizi ziren etxebizitzan logela bat azpierrentatzeagatik, eta horrek 
garrantzi handia izan behar du babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitza 
bat esleitzeagatik proposatutako errenta ekonomikoki egokia izango zen ala ez 
erabakitzeko orduan. Errealitate hori alde batera utzita, ukaezina litzateke 
eragindako familiaren benetako kalteberatasun-egoeraren balorazio partziala egitea.  
 

                                                 
6 Ararteko. Arartekoaren 1/2014 Gomendio Orokorra, urtarrilaren 20koa. Lanbidek arrazoitu 
egin behar ditu eskubideak mugatzen dituzten ebazpenak. Hemen eskuragarri: 
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-12014-gomendio-orokorra-urtarrilaren-20koa  
7 Arartekoa. Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak 
jasotzen dituena, 2017. Ondorioen eta gomendioen 4.1.2. puntua 35. or. eta 4. puntua, 
126. eta 127. or. Linean eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-
dsbe-eta-epo-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017 
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Ildo horretan, Arartekoak gogorarazi du Lanbidek 2017ko maiatzean onartutako 
irizpideen dokumentuak honako aurreikuspen hau jasotzen zuela: 
 

-  “…diru sarrerak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duen pertsona 
baten alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bati uko egiten badio, 
etxebizitzarako prestazio osagarria (betekizunak betetzen ez dituelako) eta 
diru-sarrerak bermatzeko errenta (eskubideak ez baliatzeagatik) iraungiko 
zaizkio”. Dena den, uko egite horregatik EZ DA diru-sarrerak bermatzeko 
errenta iraungiko eskubideak ez baliatzeagatik, baldin eta alokairu libreko 
etxebizitza Etxebidekoa baino merkeagoa bada.” 

 
Aurreikuspen hori modu berean errepikatzen da Lanbideren egungo irizpideen 
dokumentuaren 9.2 puntuan, zeina bere webgunean argitaratuta baitago8.  
 
Ondorioz, agerian geratu denez, Alokabidek 317,57 €-ko hileko errenta finkatu 
zuen babes publikoko etxebizitzaren pareko esleipen proposamenean, eta 
kexagileak eta haren bizikidetza-unitateak 250 €-ko zenbatekoa ordaintzen zuten 
etxebizitza libreagatik, hilean 150 €-ko prezioan alokatu baitzuten logela bat.  
 
Azken batean, Arartekoaren iritziz, kexaren sustatzaileak behar bezala frogatu 
zuen merkatu libreko etxebizitzagatik ordaintzen zuen hileko errenta txikiagoa zela 
sozietate publikoak babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitza bat 
esleitzeko egindako proposamena baino.  
 
Lanbidek adierazitakoa ez bezala, kexagilearen nahia izan zen une oro bere 
bizikidetza-unitatea, ardurapeko adingabe batekin, egoera ekonomiko okerragoan 
ez kokatzea. Beraz, eduki ekonomikoko eskubide bat gauzatu ez zuela egiaztatu 
beharrean, Arartekoak egiaztatu du egoera ekonomiko txarra saihesteko eska 
zekizkiokeen jarduera guztiak egin zituela.  
 
Azaldutako guztiagatik, Arartekoaren iritziz, Lanbidek baloratu behar zuen 
kexagileari eta haren bizikidetza-unitateari babes publikoko etxebizitzaren pareko 
etxebizitza onartzeak suposatzen zien gehiegizko ahalegin ekonomikoa, eta 
baloratu behar zuen azpierrentamendu bat ote zegoen, ohiko bizilekuaren 
errentamenduaren guztizko kostuari aurre egiteko. Era berean, DSBE eta EPO 
prestazioak azkentzeko erabakia hartzerakoan, adingabearen interes gorena hartu 
behar izan zuen kontuan. 
 

5. Gainera, Arartekoak egiaztatu ahal izan duenez, 2020ko otsailaren 17an DSBEa 
azkentzeko ebazpenaren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri zenean, 

                                                 
8 Lanbide. Lanbideren irizpideak diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez. Hemen 
eskuragarri:https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/C
riterios_RGI_20220121_EU.pdf  
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Lanbidek ez zuen Etxebizitzako sailburuordearen otsailaren 4ko 1/2020 
Instrukzioaren edukia ezagutu9. 
 
Instrukzio horren lehenengo puntuko 5. paragrafoaren arabera, EPO edo 
etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonek babes publikoko 
etxebizitza bat esleitzeko proposamenari uko egiteko ahalmena daukate, baina 
horrek ez du esan nahi Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan baja 
emango direnik. 
 
Horrenbestez, aurreikuspen hori txertatzeak baliorik gabe utziko luke Lanbidek 
orain arte defendatu duen interpretazioa, hau da, babes publikoko etxebizitza bati 
uko egiteak berekin dakarrela hartzaileak ez betetzea une oro berari legokiokeen 
eskubide edo prestazio ekonomiko oro.  
 
Horregatik, Arartekoak berriki proposatu du10 irizpideen dokumentuaren 9.2 eta 
10.2 atalak berrikustea, azaldu den bezala, otsailaren 4ko 1/2020 Instrukzioan 
jasotako edukiarekin talka egiteko.  
 

6. Are gehiago, Lanbidek gai honetan izan duen jardunak nazioarteko zuzenbidearen 
ikuspegitik ere kritika merezi du.  
 
Europako Gutun Sozial Berrikusiaren (EGSB)11 13 artikuluak gizarte-laguntzarako 
eskubidea ezartzen du. Horren garapenean, Gizarte Eskubideen Batzordeak12 
(hemendik aurrera Batzordea) adierazi du DSBEa bezalako prestazioak bere 
aplikazio-esparruaren barruan daudela. Errenta hori, bestelako diru-sarrera iturririk -
hala nola, soldatak, biziarteko errentak, elikagai pentsioak edo gizarte 
segurantzako prestazioak– ez duten, eta beraz, giza duintasunarekin bat datorren 
bizitza-maila koherentea lortzeko baliabiderik ez duten, pertsonei gutxieneko diru-
sarrerak bermatzeko da13. Egia esan, behar-egoera da EGSBak gizarte-laguntzarako 

                                                 
9 Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Etxebizitzako 
sailburuordearen otsailaren 4ko 1/2020 Instrukzioa, esleitutako babes publikoko etxebizitzei, 
berdinetsitako etxebizitzei eta zuzkidura bizitokiei uko egiteari buruzkoa. Eskuragarri hemen: 
www.legegunea.euskadi.eus  

10 Arartekoa. Arartekoaren 2022IR-974-21 Ebazpena, 2022ko maiatzaren 20koa. Horren 
bidez, Arartekoak amaitutzat eman du bere esku-hartzea Lanbidek etxebizitzarako prestazio 
osagarria eteteak eragindako desadostasunari lotutako kexa baten harira. Hemen 
eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-974-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-
20koa 
11 2021eko uztailaren 1ean sartu zen indarrean Espainian. Eskuragarri hemen: BOE, 139. zk., 
2021eko ekainaren 11koa. 
12 Europako Gizarte Eskubideen Batzordea da estatuek Gutuna betetzen dutela egiaztatzen 
duena. Europako Kontseiluko Ministro Batzordeak hautatzen dituen 15 kide independentek 
eta inpartzialek osatzen dute, sei urteko aldirako, eta behin berritu daiteke. 
13 Gizarte Eskubideen Europako Batzordea. European Roma Rights Centre Bulgariaren aurka, 
48/2008 erreklamazio kolektiboaren funtsari buruzko erabakia, 38. parag. Eskuragarri hemen: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-48-2008-dmerits-en  
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eskubidea izateko ezartzen duen baldintza bakarra14, beraz, behar-egoera hori 
egoten den bitartean ordaindu behar dira prestazioak15. Hori horrela, Batzordeak 
ezarri du, aipatutako 13. artikulu horren arabera, ezin dela utzi babesgabetasun 
egoera osoan behar-egoeran dagoen inor16. 
 
Hala ere, erreklamazio honetan, Lanbidek DSBE eta EPO prestazioak azkendu 
zituen, kexagilearen helburua babes publikoko etxebizitzaren pareko etxebizitza bat 
onartzeak zekarren egoera ekonomiko txarragoa saihestea zenean. Egiaztatu 
denez, erabaki hori hartu izanak erabateko babesgabetasuneko egoeran jarri zuen 
kexaren sustatzailea eta bere familia.  
 
Bestalde, Batzordeak adierazi du, gizarte-laguntzarako eskubidea mugatzeko 
arrazoia justifikatuta dagoen kasua bada ere, interpretazio murriztailea egin behar 
zaiola. Hori horrela, legezko oinarri garbia izan behar du, bidezko helburua lortu, 
eta gizarte demokratiko batean justifikatuta egon behar du.  
 
Azaldutakoa ez bezala, Arartekoak uste du kasu honetan Lanbidek ez duela 
interpretazio murriztailerik egin DSBEa jasotzeko eskubidean. Izan ere, kexaren 
sustatzailearen eta haren bizikidetza-unitatearen egoera ekonomikoari buruzko 
aipamenak alde batera utzi ditu, kexagileak eta bere familiak logela bat 
azpierrentan emateko beharra dutelarik etxebizitza bat alokatzearen ohiko gastuei 
aurre egiteko.  
 
Aitzitik, Arartekoaren iritziz, esan daiteke eduki ekonomikoko eskubide edo 
prestazio oro gauzatzeko betebeharrari buruz egindako interpretazioan gehiegizko 
zorroztasun formalistak erakunde autonomoaren erabaki bat ekarri duela, 
herritartasun-eskubideak baliatzeko beharrezko baliabiderik ez dutenei gizarteratzea 
errazteko helburuaren beraren aurkakoa.  
 

7. Orain arte azaldutakoaren harira, Arartekoak berriz esan du adingabearen interes 
gorena kontuan hartu behar dela. Hori aipatu izan da jadanik, eta honako 
gomendio honetan aztertu zen: Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorra, 
apirilaren 8koa17.Politika publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan 
hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman.” 
 

                                                 
14 Gizarte Eskubideen Europako Batzordea. Finnish Society for Social Rights Finlanden 
aurka, 88/2013 zenbakiko erreklamazio kolektiboa, 110, 111. parag. Eskuragarri hemen: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-88-2012-dmerits-en  
15Gizarte Eskubideen Europako Batzordea. European Roma Rights Centre... op.cit., 43. 
parag.; baita Espainiari buruzko XVIII-1 (2006) Ondorioak ere.  
16XIV-1 ondorioak, 1998, 13. artikuluaren interpretazio-adierazpena. 
17 Ararteko. Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa. Politika publikoetan 
adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak 
bermatzeko sisteman. Hemen eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-
22015-gomendio-orokorra-apirilaren-8koa-0 
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Gomendio horretan, Arartekoak araudiaren aplikazioa aztertu zuen, aintzat hartuta 
haurren gaietan hitzartutako 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. 
  
Halaber, gomendio horren bidez, Arartekoak Europako Batzordearen “Haurrengan 
inbertitzea: desabantailen zikloa haustea”18 gomendioa ere aipatu zuen. 
Dokumentu horrek gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sistemak haurren bizitzan 
garrantzi handia duela azpimarratzen du, besteak beste. Gainera, 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. 
 
Kexa-espediente honetan, Lanbidek egiaztatu zuen adingabe bat bizikidetza-
unitateko kide zela, baina dena den DSBE eta EPO prestazioak azkentzea ebatzi 
zuen, urtebeteko epean aitormena galaraztea erabaki zuen, eta 582,79 € 
itzultzeko betebeharra aitortu zuen.  
 
Hori guztia, kexaren sustatzaileak babes publikokoarekin parekatutako etxebizitza 
baztertzeko hartutako erabakia familiaren gastua handitzea saihestean oinarrituta 
egon arren.  
 
Egitate zehatz hori, oinarrizko gastuei aurre egiteko egoera ekonomiko zailaz gain, 
Lanbideri jakinarazi zitzaion, bizikidetza-unitatearen bizi-baldintzak larriagotzea 
saihesteko premiazko neurririk hartu gabe.  
 

8. Amaitzeko, Arartekoak egiaztatu du Lanbidek ez zuela ebatzi eta, beraz, ez zuela 
jakinarazi kexagileak jarritako aukerako berraztertze-errekurtsoa urriaren 1eko 
39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoa) 124.2. artikuluan ezarritako hilabeteko epean. 
 
Kontu horri dagokionez, Arartekoak gogorarazi nahi du Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 21. artikuluaren arabera 
administrazioa behartua dagoela ebazpen espresua ematera eta jakinaraztera 
prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua. Hori dela eta, 
berariaz ebazpenik ez ematea irregulartasun larritzat jotzen du legegileak. 
Zehazki:“el Tribunal Constitucional reitera que el deber de resolver entronca con la 

                                                 
18 Europako Batzordea. Batzordearen gomendioa, 2013ko otsailaren 20koa. Europar 
Batasuneko aldizkari ofiziala, 59/5 L. [Linean 
eskuragarri]:http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-
01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1  
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cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los valores que 
proclaman los arts. 24.1 y 106 de la Norma Suprema.”19  
 
Esan bezala, kexagileak aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri zion Lanbideko 
zuzendariari 2020ko otsailaren 17an. Hala ere, errekurtso horri erantzuna eman 
zaio ia urtebete beranduago, 2021eko urtarrilaren 4an.  
 
Adierazitako guztia aintzat hartuta, Arartekoaren iritziz, Lanbidek baliatutako epeak 
hobetzeko tarte zabala dago, kexagileak jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa ebazteko eta jakinarazteko garaian.  
 

9. Laburbilduz, Arartekoak egiaztatu du kasu honetan ez daudela Lanbidek 
adierazitako arrazoiak (etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzea justifikatu 
zutenak). Zehazki, Arartekoak egiaztatu du Alokabide sozietate publikoak 
eskainitako etxebizitzaren hileko errenta handiagoa zela kexaren sustatzaileak 
merkatu libreko etxebizitzan ordaindutakoa baino. Izan ere, Lanbidek ez zuen 
aintzat hartu 150 €-ko ordainketa logela bat azpierrentan emateagatik.  
 
Gainera, badirudi urte oso batean prestazioa eskatzeko ezintasun gehigarriak ere 
ez duela proportzio egokirik kexaren sustatzaileari egotz dakiokeen portaerarekin. 
Azken finean, familia egoera ekonomiko okerragoan ez jartzen saiatu zen, 
ordaintzen ari zena baino errenta handiagoa zuen etxebizitza bat onartzearen 
ondorioz. 
 
Gainera, Arartekoak egiaztatu du Lanbidek Etxebizitza sailburuordearen otsailaren 
4ko 1/2020 instrukzioaren edukia ezagutu ahal izan zuela errekurtsoaren fasean, 
eta horrela bi prestazioak azkentzea saihestu.  
 
Hala eta guztiz ere, instrukzio hori onartu zenetik denbora asko igaro den arren, 
Arartekoak egiaztatu du Lanbidek bere irizpideen dokumentuko 9.2 eta 10.2 
puntuetan defendatutako irizpideari eutsi zaiola. 
 
Horregatik guztiagatik, Arartekoak gomendio hau egiten du, otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta arautzekoak— 11.b) artikuluan 
ezarritakoaren arabera: 
 

                                                 
19 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier. “Administrazio isilune positiboaren gailurra eta krisia”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, 170/2015 zenbakia, Editorial Civitas, S.A. 
Epaietako batzuk: Konstituzio Auzitegiaren 6/1986 Epaia, urtarrilaren 21ekoa, 3. oinarri 
juridikoa; 204/1987 Epaia, abenduaren 21ekoa, 4. oinarri juridikoa; 180/1991 Epaia, 
irailaren 23koa, 1. oinarri juridikoa; 86/1998 Epaia, apirilaren 21ekoa, 5. eta 6. oinarri 
juridikoak; 71/2001 Epaia, martxoaren 26koa, 4. oinarri juridikoa; 188/2003 Epaia, urriaren 
27koa, 6. oinarri juridikoa; 220/2003 Epaia, abenduaren 15ekoa, 5. oinarri juridikoa; eta 
239/2007 Epaia, abenduaren 10ekoa, 2. oinarri juridikoa 
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GOMENDIOA 
 
Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Lan Sailari gomendatzen dio berrikus 
dezala 2020ko urtarrilaren 22ko ebazpena, DSBEa azkentzea erabakitzen duena. 
Izan ere, egiaztatu da, termino absolutuetan, babes publikoko etxebizitzarekin 
parekatutako etxebizitzak gainditu egiten zuela kexagilea eta haren bizikidetza-
unitatearen etxebizitza libreko hileko errenta.  
 
Ondorioz, azkentzea eragin zuen arrazoirik egon ez zela egiaztatzean, bidezkoa da 
582,79 € itzultzeko betebeharra deklaratu zuen ebazpena berrikustea. Era berean, 
Lanbidek gainerako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, kexagilearen 
eskubidea DSBEa jasotzeko berrezarriko da, atzerapenen ordainketarekin eta 
azkentzea modu desegokian erabaki zen egunetik aurrerako ondorioekin. 
 
Azkenik, Arartekoak proposatu dio Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari 
berrikus ditzala Lanbidek 2022ko urtarrilean argitaratutako irizpideen 
dokumentuaren 9.2 eta 10.2 atalak. Izan ere, ez datoz bat Etxebizitza 
sailburuordearen otsailaren 4ko 1/2020 Instrukzioaren edukiarekin. 
 
  


