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Arartekoaren 2022R-4-22 Ebazpena, 2022ko abenduaren 20koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzaren prestazio osagarria iraungi duen 
kasu bat, ez baita iraungitzeko kausarik egon, indarraldian ez delako egon diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eten bikoitza eta urratu egin direlako bai 
proportzionaltasunaren printzipioa, bai adingabearen interes gorena. 
 
 

Aurrekariak 
 
Herritar batek Arartekoak esku hartzeko eskaera egin zuen, ez zegoelako ados 
Lanbideren ebazpen batekin; ebazpen horren bidez, bere bizikidetza unitateari (BU) 
iraungi egin zitzaizkion aitortutako diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO), prestazioaren indarraldi berean prestazio 
horien eten bikoitza egon zelako; urtebeteko epean berriz eskatzeko ezintasuna 
ezarri zioten. 
 
Kexagilea Senegaleko jatorriko emakume migratzailea da; guraso bakarreko BU 
osatzen du 9 urteko seme adingabearekin. 2021eko martxoaren 24ko ebazpen 
bidez, Lanbidek interesdunaren DSBE/EPOa jasotzeko eskubidea aldi baterako 
etetea ebatzi zuen, arrazoi hauek direla tarteko: 
  

-“XXX–k ez du berriztatzen 2020ko azaroaren 24an bere izen emantea enplegu 
eta beste zerbitzu batzuen.” Eskatzaile gisa 

 
Kexagileak ez zuen erabaki horren aurkako errekurtsorik aurkeztu. 
 
Ondoren, 2021eko maiatzaren 20an, Lanbidek dokumentazioa eta azalpenak 
emateko bi errekerimendu jakinarazi zizkion kexagileari, zehazki: 
  

“-NIE y PASAPORTE original y en vigor de XXX PASAPORTE original y en vigor 
de XXX.  
Deberá entregar la documentación en la oficina de Lanbide Miribilla para su 
cotejo. 
-MOVIMIENTOS BANCARIOS desde el 01/09/2018 hasta el 19/04/2020 y 
desde 07/07/2020 hasta la actualidad de la cuenta *0357. 
-CONTRATO DE ALQUILER principal de la vivienda en VIGOR. El contrato de 
alquiler entregado junto con su renovación de RGI/PCV el13/07/2020 está 
caducado. 
-BIZILAGUN. Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda, es obligatorio el registro de contratos de arrendamiento urbano y el 
depósito de fianzas derivados de los mismos en el Gobierno Vasco, por medio 
de su servicio BIZILAGUN. Deberá presentar el justificante/certificado de 
inscripción en el registro del contrato de arrendamiento y/o resguardo del 
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depósito de la fianza en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas del contrato principal de la vivienda. 
 
-CONTRATO DE SUBARRIENDO en VIGOR de YYYY.  
AUTORIZACIÓN DE SUBARRIENDO firmada por la persona propietaria. 
NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD de la vivienda. 
-Aporte contrato de arrendamiento /anexo al contrato de alquiler /escrituras de 
propiedad o cualquier otro DOCUMENTO LEGAL en el que se determinen 
expresamente las CARACTERISTICAS de la vivienda (habitaciones disponibles). 
NO se admiten más unidades de convivencia que habitaciones disponibles.”  
 

Kexagileak errekerimendu horri erantzun zion, eta egokitzat jo zuen dokumentazioa 
aurkeztu zuen. Hala eta guztiz ere, 2021eko ekainaren 26ko ebazpenen bidez, 
Lanbidek kexagileari jakinarazi zion bi prestazioak aldi baterako etenda 
mantenduko zituela, arrazoi hauengatik: 
 

 -“Incumplimiento de la obligación establecida en el art. 12.1.1 del Decreto 
147/2010: Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 
cuando sea requerida para ello, sin perjuicio de las especificidades que se hayan 
previsto en el Convenio de Inclusión. No ha entregado la siguiente 
documentación requerida: 
 
- NIE en vigor de XXXX 
-MOVIMIENTOS BANCARIOS desde el 07/07/2020 hasta la actualidad de la 
cuenta *0357. En los movimientos bancarios entregados no consta el número 
de cuenta al que pertenecen. 
-BIZILAGUN. Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda, es obligatorio el registro de contratos de arrendamiento urbano y el 
depósito de fianzas derivados de los mismos en el Gobierno Vasco, por medio 
de su servicio BIZILAGUN. No ha presentado el justificante/certificado de 
inscripción en el registro del contrato de arrendamiento y/o resguardo del 
depósito de la fianza en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas del contrato principal de la vivienda actual. 
- Ha presentado un contrato de alquiler de habitación realizado por la propietaria 
a YYYYY. Este contrato no es válido, ya que usted dispone de un contrato de 
alquiler de la vivienda completa.”.  
 

2021eko uztailaren 14an, kexagileak adierazi zuen ez zegoela ados erabaki 
horrekin; horretarako, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri zuen Lanbiden. 
Kexagileak honako hau adierazi zuen bertan: 
 

 -Alde batetik, Lanbidek bere eta alabaren indarreko AIZa aurkezteko 
errekerimendua egin zion, eta, horren haritik, kexagileak eskatu egin zuen 
arren, soilik adingabearena iritsi zen berrituta erakunde publikoak eman 
zizkion hamar laneguneko epea bukatu aurretik. 
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 2020ko uztailetik hona eskatutako kontuko mugimenduei dagokienez, 
Lanbideri epe barruan entregatu izana adierazi zuen, baina erakunde 
publikoaren ustez ez ziren behar bezala irakurtzen, eta kopia osatuago eta 
irakurgarriago bat eskatu zuen; berriz ere epez kanpo aurkeztu zuen. 

 
 Azkenik, etxebizitzaren alokairu kontratua Bizilagunen erregistratzeko 

eskaerari dagokionez, adierazi zuen etxeko jabeari eskatu zion arren, hark 
uko egin ziola, arazoak jarri zizkiola eta etxetik alde egin behar zuela 
ohartarazi ziola, baina ez zuen aurkitu bere alabarekin etxez aldatzeko 
aukera irisgarririk. 

 
Gai hauek guztiak alegazioen idatzian errepikatu zituen, hain zuzen ere prestazioen 
indarraldi berean eten bikoitzagatik prestazioak iraungitzeko prozedura hasi 
izanaren jakinarazpena jaso ondoren (2021eko uztailaren 06koa) aurkeztutako 
alegazioen idatzian. Alegazioetan azaldu zuenez, prestazioen bi urteko aurreko 
berrikuntzatik soilik aldi baterako etenaren ebazpena eta ondoren mantentzea 
jakinarazi zitzaion, eta ez bi eten, iraungitzeko ebazpenaren prozedura hastea 
eragin zuen motibazioan azaldutakoaren aurka. 
 
Hala eta guztiz ere, 2021eko abuztuaren 21eko ebazpenen bidez, Lanbidek bi 
prestazioak (DSBEa eta EPOa) iraungitzea erabaki zuen, arrazoi honetan 
oinarrituta: 
 

-“18/2008 Legearen 28.1e artikuluan ezarritakoaren arabera: Prestazioaren 
indarraldian (bi urtez) betebeharrak ez betetzeagatik bi aldiz eten izana. 
Prestazioa aurrez aipatutako arrazoiengatik azkentzen bada, titularrak ezin 
izango du berriz ere DSBE eskatu (modalitatea edozein izanik ere) eskubidea 
azkendu den unetik urtebete igaro arte, aipatutako legearen 28.3 artikuluaren 
arabera” 
 

Ebazpen horiek jakinarazi ondoren, kexagileak aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu zuen, erabaki horrekin desadostasuna agertuz eta, ondoren, erakunde 
honen aurrean kexa aurkeztuz. Diru-sarrerak bermatzeko errenta berrabiaraztea ere 
eskatu zuen. 
 
Kexa izapidetzeko onetsi eta gero, Arartekoak aurreko gertaerei buruzko 
informazioa eskatu zuen Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegua Sailari helarazitako 
idazki batean. 
 
Eskaera horretan, erakunde horrek, laburbilduz, DSBEa eta EPOa iraungitzeko 
argudioei lotutako bi gai interesgarri aipatu zituen: 
 

 Alde batetik, ordura arte kexagilearen kexa espedientean soilik agertzen zen 
aldi baterako eteteko ebazpen bat eta aldi baterako etena mantentzeko 
beste bat, iraungitzea jakinarazi aurretik, ez bi eten; izan ere, azken kasu 
horretan prozedura tratamendua desberdina izango litzateke araudi 
aplikagarriaren arabera, eta ez luke DSBEa iraungitzea ekarriko. 
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 Beste aldetik, azpierrentariek errentamendu kontratuak Bizilagunen 

inskribatzeko betebeharrari dagokionez, gogorarazi da Arartekoak beste aldi 
batzuetan gai hau hizpide hartu duela, nabarmenduz ez dela aurkitu ez 
DSBEaren eta EPOaren araudi erregulatzailean, ez martxoaren 15eko 
42/2016 Dekretuan, fidantzak jartzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari buruzkoan (aurrerantzean 
42/2016 Dekretua) kexagileari leporatu ahal zaion inolako betebeharrik, 
kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu 
Kontratuen Erregistroan inskribatzeari dagokiona.  

 
Lankidetza eskaerari erantzunez, Lanbidek txosten xehatua igorri zuen, eta bertan 
hasierako posizioari eutsi zion1, erakunde honek aipatutako gaien inguruan honako 
hau adieraziz: 
 

“(…) Arartekoaren ustez, etenaldietako bigarrena berez ez da etenaldi bat, 
baizik eta lehen etenaldiaren luzapena. Ondorioz, ez litzateke egokia bi 
etenaldiren zioz azkentzea eskubidea. Ez gaude ados argudio horrekin. Izan ere, 
etenaldiaren ziozko bi ebazpen independente daude, hilabete desberdinetan 
ezarritakoak, betebehar desberdinak ez betetzearen zioz, Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errentaren maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12. 
artikuluaren arabera. Etenaldietako bigarrena lehen etenaldia mantentzea izateak 
ez du esan nahi kontuan hartu behar ez denik 18/2008 Legearen 28.1,e) 
artikulua aplikatzeko.     
 
 
(…) Hirugarrenik, errentamendu-kontratuak Bizilagunen inskribatzeko 
betebeharrari dagokionez, Arartekoak azpimarrátu du DSBE eta EPO arautzen 
dituen araudian ez dela betebehar hori eskatzen denik antzeman. Dena den, 
DSBE eta EPOren Dekretuek ez badute ere eskakizun hori jasotzen, Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuaren irizpideen 3.1. atalean aipatutako dokumentazioa 
aurkezteko betebeharra ezartzen bada. Gainera, Hiri Errentamenduei buruzko 
azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 36.1. artikuluak, Etxebizitzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 54.1. artikuluan ezarritakoaren arabera, 
2015eko irailaren 26tik aurrera sinatutako errentamendu-kontratuetako fidantza 
jartzeko betebeharra ezartzen du, bai eta data hori baino lehen sinatutako 
kontratuak berritzeko ere. Gure ustez, Eusko Jaurlaritzan erregistratzeak hainbat 
berme eskaintzen ditu errentamendu-kontratuaren legezkotasunari buruz. Hori 
sarritan, baita kasu honetan ere, DSBE eta EPO eskuratzeko funtsezko 
elementua da.” 
 

Lankidetza txostenarekin batera, kexagileak aurkeztutako errekurtsoak ezetsi 
zituzten Lanbideren ebazpenen kopia jaso zen, hain zuzen ere DSBE/EPOa 
jasotzeko eskubidea etetea mantentzearen aurka eta eskubidea iraungitzearen 

                                                 
1 Geuk jarri diogu enfasia. 
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aurka aurkeztutakoak, hurrenez hurren. Ebazpen horietan espediente hau 
aztertzeko intereseko informazio osagarria jaso zen.  
 
2022ko urriaren 06ko ebazpenean erantzuna eman zitzaion kexagileak 2021eko 
uztailaren 22an aurkeztutako errekurtsoari; ebazpen horretan Lanbidek honako hau 
azaldu zuen zuzenbideko oinarrietan: 

 
QUINTO: “Aporta ahora, fuera de plazo, un documento, fechado en febrero de 
2021, según el cual su nuevo NIE se encontraba tramitándose cuando le fue 
requerido. Se constata, por tanto, que cuando presentó el NIE caducado, 
disponía de un justificante que acreditaba la tramitación del nuevo NIE, y que, 
no lo aportó, aun habiéndosele requerido, y estando obligada a ello…” 
 
(…) 
 
“En cuanto a los movimientos bancarios, si bien cuando aportó el certificado 
requerido no constaba en el mismo el número de la cuenta bancaria, se ha 
podido comprobar posteriormente que, los movimientos aportados coinciden 
con los requeridos, por lo que entendemos que, en este caso, sí cumplió con lo 
requerido…” 
 
(…) 
 
“..en cuanto al contrato de alquiler de habitación realizado a YYY, la interesada 
aportó un contrato de arrendamiento de habitación, formalizado entre la 
propietaria y el subarrendado. Dicho contrato no resulta válido, en tanto en 
cuanto, la recurrente y arrendataria dispone de un contrato de alquiler de la 
vivienda completa. No fue hasta después de que se le notificara la resolución 
aquí recurrida cuando la administrada presentó el contrato requerido; esta vez 
sí, formalizado entre el subarrendado y la propia recurrente…” 

 
Hortaz, beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

Espediente honen helburua da aztertzea ea DSBE eta EPO prestazioen titularra den 
eta adingabe baten ardura duen BUak DSBEa iraungitzeko kausaren bat ote duen: 
 

1. DSBE/EPO prestazioak Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 
23ko 18/2008 Legeak arautzen ditu (18/2008 Legea), eta eskubide subjektibo 
gisa konfiguratzen dira, eta beraien xedea da bazterketa pertsonal, sozial eta 
laboraleko egoerak arintzea, eta baliabide pertsonal, sozial edo ekonomiko 
nahikorik ez dutenen gizarteratzea erraztea, modu horretan herritarren gizarte 
eskubideak eraginkorki egikaritu daitezen. 
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Zehazki, kexagilearen BUren osaera bereziari dagokionez, 18/2008 Legearen zioen 
adierazpenean ageri den moduan, eta DSBE/EPOren maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuan islatu den moduan: “Txirotasuna emakumeek jasatea nagusiki, eta 
guraso bakarreko familiek. Txirotasun-moduetakoren bat bost aldiz gehiagotan 
agertzen da emakume baten ardurapean dauden familietan2, eta, gainera, joera 
horrek azken urteetan zertxobait gora egin duela ikusten da. Era berean, 
txirotasun-modu bat edo beste sarriago ageri da guraso bakarreko familietan; izan 
ere, familia-mota horiek dira, batez ere emakume baten ardurapean daudenean, 
ondorengo ezaugarriak dituztenak gainontzeko ereduekin alderatuta: langabezia-
tasa bereziki handiak, lan-prekarietatea, erreferentziako pertsonek diru-sarrerarik ez 
izatea, etxebizitza lortzeko arazo larriak, eta diru-sarrera gutxi izateak sortutako 
arazo larriak.” 
 
Aztertu beharreko auzia da DSBE eta EPO prestazio biak iraungitzeko ebazpenaren 
motibazioa Zuzenbidearekin bat datorren ebaztea eta espediente honetan aztertzen 
den kasuan iraungitzeko kausa den prestazioaren bi urteko indarraldian ez 
betetzeen ondorioz bi eten izan zirelako. Baita iraungitze datatik urtebetean DSBEa 
berriz ere eskatzeko ezintasuna ere, 18/2008 Legearen 28.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketan, 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatu zuena (4/2011 Legea). 
 

2. Indarrean dagoen esparru araudiarekin, iraungitze ebazpena aztertzetik honako hau 
ondorioztatzen da: 
 
DSBEa iraungitzea Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen 28.1.e artikuluan oinarrituz ebatzi zen; DSBE prestazioa 
iraungitzea babesten du prestazioa indarrean dagoen bi urteko epean ez 
betetzeagatik bi eten badaude, 4/2011 Legeak emandako idazketan.  
 
DSBE prestazioaren indarraldi tarte berean Lanbideren aldi baterako etete ebazpena 
ageri da, 2021eko martxoaren 24koa, eta ondoren etena mantentzeko 
jakinarazpena, 2021eko ekainaren 26koa.  
 
Arartekoaren aburuz, ezin dira parekatu, batetik, DSBE/EPOren onuradun gisa 
betebehar bat ez betetzea antzeman ondorengo etete ebazpen bat eta, bestetik, 
etendako prestazioa berrabiatzea ukatzen duen eta DSBEa jasotzeko eskubidea 

                                                 
–Adecco 2022 fundazioa: https://fundacionadecco.org/notas-de-prensa/533-las-familias-
monoparentales-se-encuentra-riesgo-exclusion-pobreza-frente-al-279-general/ 
–Haur pobreziarako goi komisarioaren txostena, 2021: https://www.eldiario.es/nidos/no-hablar-
hogares-monomarentales-monoparentales-riesgo-pobreza-familias-rostro-mujer_1_7276099.html 
-Pobreziaren aurkako Borrokarako Europako Sarearen (EAPN) txostena, “Gutxieneko errenta jasotzen 
duten guraso bakarreko familiei buruzko 
azterketa”.https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1568715475_estudio-familias-
monoparentales.pdf 
https://srpoverty.org/wp-content/uploads/2020/07/spain-final-report-es.pdf 
-Covid-19ak emakume eta neskatoengan izan dituen ondorioei buruzko Nazio Batuen txostena: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_mujeres.pdf 
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etenda mantentzea ebazten duen prozedura bat.  Bi prozedurak egoera desberdinei 
emandako erantzunak dira. Lehenengo ebazpena indarrean dagoen prestazio bat 
eteteari dagokio, eteteko gutxienez kausa bat existitzen dela egiaztatu baita. 
Bigarren ebazpena etenda zegoen prestazio bat berrabiarazteko eskaera bati 
dagokio. 
  
Horrenbestez, ez da bete 18/2008 Legearen 28.1 e) artikuluan jasotako agindua, 
4/2011 Legeak emandako idazketan, indarraldi berean DSBE prestazioa ez baita bi 
aldiz eten. 
 
Zehatzago, DSBE/EPOa eten ondoren, kexagileak DSBE prestazioa berrabiarazteko 
eskatu zuen, eta Lanbidek agiri jakin batzuk eskatu zizkion; agiri horiek ez 
aurkeztea eteteko beste kausa batekin parekatu zuen Lanbidek. Ezin da ulertu de 
facto DSBEa eteteko egoera juridiko batean izanik nola sortu ahal izan den 
betebehar bat ez betetzea. Nolanahi ere, betebeharrak ez betetze hori lehen 
etenarekin lotu beharko litzateke.  
 
Bestalde, berrabiatzeko eskaera izapidetzean, Lanbidek agiri jakin batzuk eskatu 
zizkion, ulertuz ez zuela bete 147/2010 Dekretuko 12.1.i artikuluan ezarritako 
betebeharra: “Administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, 
hori eskatzen bazaie; nolanahi ere, kontuan izango dira Gizarteratze Hitzarmenean 
jasotako kasu bereziak”.  
 
Aldi berean, Lanbidek behar ziren agiri aurkeztu gabeak berriz eskatzeko aukera ere 
bazuen, 39/2015 Legearen 73.2 artikulua zela bide. 
 
Hala ere, kexagileak egiaztatu du Lanbiden bertaratu zela eta kolaboratu zuela, 
erakunde autonomoaren dokumentazio errekerimendua jaso ondoren: 
 
-Alde batetik, bere eta alabaren indarreko AIZa aurkezteko errekerimenduaren 
haritik, kexagileak jakinarazi zuenez, eskatu arren, soilik adingabearena iritsi zen 
berrituta eman zizkioten hamar eguneko epea bukatu aurretik. Kexagileak ez 
zekien Atzerritarren Nortasun Txartela berritzeko eskaera aurkeztu behar zuenik, 
eta, horregatik, une horretan zeukan dokumentazioa aurkeztu zuen. 
 
Izan ere, Lanbideren 2022ko urriaren 06ko ezespen ebazpenean erantzuna eman 
zitzaion kexagileak 2021eko uztailaren 22an aurkeztutako errekurtsoari; ebazpen 
horretan Lanbidek honako hau azaldu zuen zuzenbideko bosgarren oinarrian: 
“Aporta ahora, fuera de plazo, un documento, fechado en febrero de 2021, según 
el cual su nuevo NIE se encontraba tramitándose cuando le fue requerido. Se 
constata, por tanto, que cuando presentó el NIE caducado, disponía de un 
justificante que acreditaba la tramitación del nuevo NIE, y que, no lo aportó, aun 
habiéndosele requerido, y estando obligada a ello…”. Aipatutako agiria errekurtso 
fasean aurkeztea erabat baliagarria dela alde batera utzita, izan daiteke ziurtagiria 
ez aurkeztea ez zekielako Lanbideren errekerimendua ziurtagiriari buruzkoa zela; 
hortaz, ez da zentzuzkoa pentsatzea ziurtagiria edukiz gero aurkezteko 
borondaterik ez zuenik. 
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-2020ko uztailetik hona eskatutako kontuko mugimenduei dagokienez, Lanbidek 
eskatutakoa, kexagileak epe barruan aurkeztu izana adierazi zuen, baina erakunde 
autonomoaren ustez ez zirenez behar bezala irakurtzen, kopia osatuago eta 
irakurgarriago bat eskatu zuen; berriz aurkeztu zuen. Gertaera hori Lanbidek berak 
berretsi zuen kexagileak aurkeztutako errekurtsoa ezetsi zuen 2022ko urriaren 
06ko ebazpenean, honako hau adierazi baitzuen: “En cuanto a los movimientos 
bancarios, si bien cuando aportó el certificado requerido no constaba en el mismo 
el número de la cuenta bancaria, se ha podido comprobar posteriormente que, los 
movimientos aportados coinciden con los requeridos, por lo que entendemos que, 
en este caso, sí cumplió con lo requerido…”. 
 
Azkenik, etxebizitza alokatzeko kontratua Bizilagunen erregistratzeko eskaera ez 
aurkezteari dagokionez, kexagileak prozeduraren hasieratik jakinarazi zion 
Lanbideri, etxearen jabeari eskatu zion arren, jabeak ezetz esan ziola, arazoak jarri 
zizkiola eta etxetik alde egin behar zuela ohartarazi ziola.  
 
Errentamendu kontratuak Bizilagunen inskribatzeko betebeharrari buruz, 
Arartekoak beste batzuetan ere eman du iritzia, eta azpimarratu du betebehar hori 
ez dela ikusten diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria arautzen dituen araudian. Hain zuzen ere, 42/2016 Dekretuak 
(aurrerantzean, 42/2016 Dekretua) dio errentamendu kontratua inskribatzea 
errentatzailearen betebeharra dela.  
 
Zehazki, 42/2016 Dekretuko hitzaurrean berariaz aipatu denez, “Fidantza jartzeko 
eginbeharra eta hiri-finken errentamendu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroan inskribatzekoa bi betebehar 
ezberdin dira, biak alderdi errentatzailearen eginbeharrak badira ere..”.  Horrez 
gain, 42/2016 Dekretuko 27.1 artikuluak ezarri zuenez, “ Kontratuen inskripzioa 
alderdi errentatzaileak eskatuta gauzatuko da..”3.  
 
42/2016 Dekretuak berak ezarri zuen inskripzioa derrigorrezkoa dela pertsona 
errentatzailearentzat eta soilik modu subsidiarioan pertsona errentariaren 
borondatekoa. Are gehiago, Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzek kontratuak ofizioz 
inskribatzeko aukera aurreikusi da.  Alde errentariarentzat betebeharrik ez 
egotearen adierazgarri da ez dela inolako zehapenik ezarri, alde errentatzailearen 

                                                 
3 ARARTEKOA. Arartekoaren 2018R-1648-17 Ebazpena, 2018ko maiatzaren 24koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio 
ondoriorik gabe utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria ukatzeko erabakia. Hemen eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu  
ARARTEKOA. Arartekoaren 2020R-1406-19 Ebazpena, 2020ko urriaren 22koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatu zitzaion berrikus zezala 
etxebizitzarako prestazio osagarri gisa jasotako prestazioen erreklamazioa, Arartekoak uste 
baitzuen kexagileak egiaztatu zuela alokairu-errenta ordaindu zuela eta etxebizitza baten 
errentari gisa eska dakizkiokeen betebehar guztiak betetzen zituela. Hemen eskuragarri: 
https://www.ararteko.eus/eu  
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kasuan ez bezala, kasu horretan isunak aurreikusi baitira (eta ekainaren 18ko 
3/2015 Legera jotzen du, Etxebizitzarena). 
 
Zinez, herritar batek araudian ezarritako betebehar bat betetzen ez duenean, 
ulertzea betebehar hori ez duen beste ez-betetze bat egin duela, eta, ondorioz, 
oinarrizko premiei erantzuteko prestazio ekonomikoa ematen duen eskubide 
subjektibo bat eskuratzeko edo mantentzeko mugak jartzeak ez dirudi arau babesik 
duenik.  
 
Hala ere, eragin handia izan dezake, kontuan hartuta, gizarte bazterkeriako 
arriskuan dauden kolektiboak izanik, zeinek etxebizitza librearen merkatuan 
sartzeko zailtasun larriak dituzten, alderdi ahulenetik indartsuenera norabide 
horretan egindako edozein eskaera txarto hartu daitekeela, eta, ondorioz, jabe edo 
errentatzaile horiek errentamendu edo azpierrentamendu kontratuak etetea ekar 
dezaketela, interesdunak alternatibarik gabe utzita eta gizarte bazterkeriara eta 
bizitegi bazterketara bultzatuta. Egoera are larriagoa da adingabeak ardurapean 
badituzte, kexa espedientearen kasuan bezala. 
 
Izan ere, Lanbidek berak Arartekora igorritako lankidetza txostenean gertaera horri 
erreferentzia egin zion, berretsiz eta aipatuz “Dena den, DSBE eta EPOren 
Dekretuek ez badute ere eskakizun hori jasotzen, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren irizpideen 3.1. atalean aipatutako dokumentazioa aurkezteko 
betebeharra ezartzen bada…”. 
 
DSBEa eta EPOa kudeatzeko hobekuntza proposamenen Arartekoaren txosten 
diagnostikoan (2017) eta hainbat ebazpenetan aipatu dugun moduan, ez da 
onargarria eskubide subjektu bat ukatu, eten edo iraungitzean eragina daukaten 
erabakiek ez izatea araudi babesik, araudia interpretatu edo aplikatzeko Lanbideren 
eskuliburuan (Irizpideen dokumentua izenez ezaguna) jasotako irizpidea zentzuzkoa 
izan arren. 
 
Azkenik, errentamendu kontratu baliagarria ez aurkezteari dagokionez, pisu 
osoaren alokairua islatu beharrean logela baten alokairua islatu baitzuen, 
kexagileak aurkeztutako errekurtsoa ezesteko ebazpenean bertan Lanbidek azaldu 
zuenez, “No fue hasta después de que se le notificara la resolución aquí recurrida 
cuando la administrada presentó el contrato requerido; esta vez sí, formalizado 
entre el subarrendado y la propia recurrente…” 
 
Aurretik aipatutakoaren ondorioa da kexagileak eskatu zitzaionean Lanbiden agertu 
eta lankidetzan aritzeko betebeharra betetzeaz gain, erakunde publikoaren arabera 
aurkeztu ez zituen lau dokumentuetatik: 
 

 Atzerritarren Nortasun Txartela berritzeko eskatu zuen eta errekurtso 
fasean izapidea egin izanaren ziurtagiria aurkeztu zuen. 

 Horrez gain, eskatutako banku mugimenduen kopia epe barruan aurkeztu 
zuen. 
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 Errentamendu kontratu baliagarria aurkeztu zuen aukerako berraztertzeko 
administrazio errekurtsoaren fasean. 

 Ez zeukan errentamendu kontratua Bizilagunen inskribatzeko lege 
betebeharrik, eta, horrenbestez, ez zuen betebehar hori urratu. 

 
Horrenbestez, Arartekoaren iritziz Lanbidek DSBE/EPO prestazioak berrabiatzea 
ebatzi behar luke. 
 

3. Ararteko honek, halaber, dokumentazioa administrazio errekurtso fasean aurkeztu 
izana baliagarria dela nabarmentzen jarraitu behar du. 
 
Administrazio errekurtsoak, administratuarentzako berme bat izateaz gain, 
administrazioaren jardueraren barne kontroleko tresna dira ere; organo goren batek 
—edo berdinak, berraztertzean— besteak egindakoa osorik berrikusten du, eta ez 
dago nahitaez lotuta azken horrek kontuan hartu zituen edo hartu ahal zitzakeen 
egitate edo zuzenbide elementuak aztertzeari. Errekurtsoekin honako hau lortu nahi 
da: interes orokorrak objektibotasunez errespetatuko dituen ahalik eta erabaki 
egokiena hartzea, eta hori lortzeko aukera handiagoa izango da, ahal diren irizpen 
elementu gehiago jartzen direnean aurkaratzearen gainean erabaki behar duenaren 
esku.  
 
Errekurtsoa ebazten duen organoa ez da mugatzen jatorrizko ebazpenean jasotako 
datu hutsetara. Hasierako erabakiaren ondoren, administrazio errekurtsoaren bidea 
baliatuz alega daitezke era guztietako egitate, elementu edo dokumentuak, baita 
haren ondorengokoak ere, baldin eta haietatik espedientea hobeto ebazteko 
ondorio juridiko aipagarriak ondorioztatzen badira.  
 
Administrazioko errekurtsoak berrikusteko xede den arazoa guztiz berriz aztertzen 
uzten du, inolako murrizketarik gabe, errekurtsogilearen hasierako egoera 
kaltetzeko adostasunaren eta ezintasunaren mugak gainditu ondoren 
(39/2015 Legearen 119. artikulua). Izan ere, ezin da bestela ulertu benetako 
babes judizialerako eskubidea, Espainiako Konstituzioaren 24.2 artikuluan 
xedatutakoa. Hala, artikulu horren edukitik ondorioztatzen da interesdunak 
eskubidea duela bere interesak eta eskaerak babesteko behar diren frogabideak 
erabiltzeko. 
 

4. Aurreko gogoetetan Arartekoaren posizioa argi geratu da, ulertzen baitu ezin direla 
parekatu DSBE prestazioa ez berrabiatzeko ebazpena eta iraungitzeko bigarren 
ebazpena, 18/2008 Legearen 28.3 e) artikuluaren ondorioetarako, 4/2011 Legeak 
emandako idazketan. Horrez gain, arrazoiak eman dira azaltzeko zergatik Arartekoa 
ez datorren bat DSBEa berrabiatzea ezetsi eta etena mantentzearekin, eta agerian 
utzi da etena mantentzea erabakitzeko kausa bakarra izan zela maizterrak 
errentamendu kontratua erregistratu ez izana.  
 
Gertaera hori betebehar bat ez betetze modura ulertzeak ekarri dituen ondorioak 
berariaz nabarmendu nahi ditu Ararteko honek: errentariak egin beharrean jabeak 
alokairu kontratua ez inskribatzearen ondorioz DSBEa iraungi egin da eta 
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prestazioa urtebetez eskatzea debekatu zaio, prestazioa ordaintzea 2021eko 
martxotik 2022ko irailera arte etenez.  
 
Horretan oinarrituz, erakunde honek ulertzen du proportzionaltasunaren printzipioa 
ez dela bete.  
 
Printzipio horrek erakundeak behartzen ditu neurririk aproposenak edo egokienak 
eta gutxien murrizten duten neurriak hartzera, arauan adierazitako interes 
orokorreko helburua lortzeko eskura dauden tresna egokien artetik. Printzipio hori 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
4. artikuluan jasotzen da. 

  
“4. artikulua. Administrazio publikoen eskuhartzeko printzipioak, jarduerak 
egiteko. 1. Administrazio publikoek, haien eskumenen barruan dihardutela, 
eskubide indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak 
ezartzen badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 
eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 
beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 
justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak 
baztertuz. (…)”. 

 
Proportzionaltasunaren printzipioa Espainiako Konstituzioaren 106.1 artikulutik 
dator; artikulu horrek administrazioaren jarduna justifikatzen duten helburuen 
mende jartzea du hizpide; hala, helburu bat lortzeko hainbat baliabideren artean 
aukeratu ahal denean, pertsonen eskubide eta interesei kalterik txikiena eragingo 
dien aukera hautatu behar da, eta horretarako bide bakarra badago, ulertzen da ez 
litzatekeela beteko, larriegia bada aztertutako kasuaren ezaugarriei dagokienez. 
 
Europako Gutun Sozialaren (berrikusia) 13. artikuluan ere jaso da, 2021eko 
uztailaren 01ean berretsitakoa; Europako Kontseiluaren arau tresna hau eskubide 
sozialen nazioarteko itunik osatuena da gaur egun, eta 2021eko uztailaren 1ean 
sartu zen indarrean, Berreste Tresna argitaratu ondoren4. 
 
Besteak beste, estatu kideek laguntza soziala emateko betebeharra dutela ezarri 
zuen. Horrez gain, legediak murrizketa parametro jakin batzuk ere ezarri beharko 
lituzke, legezkotasun, zilegizko helburu eta proportzionaltasun irizpideak betetzeko. 
Kasu zehatz honetan aplikatzean parametro hauek ere bete beharko dira: arau 
gaitzailearekin bat etorriz egitea, kasu bakoitzean arau horrek abstraktuan lortu 
nahi dituen helburuak lortzen saiatzea eta kasu zehatzaren inguruabarretara 
proportzionatua izatea. 
 

                                                 
4 1980ko apirilaren 29ko Berreste Tresna, Europako Gutun Sozialarena, Turinen egina 1961eko 
urriaren 18an. Hemen eskuragarri: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-13567 
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Horrenbestez, galdetu beharko genuke maizterrak errentamendu kontratua ez 
inskribatzeak, espediente honetan horrek eragin duen irismenarekin, guraso 
bakarreko familia bati erasaten diolako, proportzionaltasunaren printzipioa betetzen 
ote duen eta jarduketa hori bat ote datorren aplikatu beharreko araudiaren 
helburuekin, 18/2008 Legearen 1. artikulua:  
 

“Lege honen xedea da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistema arautzea, eta, horren barruan, beharrezko prestazio ekonomikoak eta 
tresnak izateko eskubidea arautzea, herritar izateak dakartzan eskubide 
sozialak benetan baliatzeko orduan behar beste baliabide pertsonal, sozial 
edo ekonomiko ez dutenei laguntzeko, bai bazterkeria-arriskuari aurre egiten, 
bai bazterkeria pertsonala, soziala eta laborala arintzen, bai gizarteratzea 
errazten”. 

 
5. Espediente honetan hizpide den kasuan, erakunde honek berriz ere gogorarazi 

behar du oso garrantzitsua dela adingabearen interes gorena, gure ordenamendu 
juridikoan ageri baita (Nazio Batuen 1989ko Konbentzioa, Haurren Eskubideei 
buruzkoa; haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko uztailaren 22ko 
8/2015 Lege Organikoa, adingabearen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 
1/1996 Lege Organikoan adingabearen interes gorenari dagokionez ezarritako 
araudia aldatzen duena). Ardurapean adingabeak dauden kasuetan, haur 
pobreziako prozesuak eta gizarte bazterkeriako egoera larriak hastea saihestu 
beharko litzateke. Arartekoak printzipio horren aplikazioa aztertu zuen 
Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorean.  
 
Politika publikoetan adingabearen interes gorena kontuan hartzeko betebeharra, 
bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman5. 
 
Aurreko guztia dela medio, bere egoera ere gogoan izatea interesgarria izango 
litzateke, aintzat hartuz Lanbideren jardunak urtebete baino gehiagoz erasan diola 
adingabe baten oinarrizko beharrizanak estaltzeari. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11. b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hau egin nahi 
diogu sail horri 
 

                                                 
5 ARARTEKOA. Arartekoaren  apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorra. Politika publikoetan 
adingabearen interes gorena kontuan hartzeko betebeharra, bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 
sisteman. Hemen eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu  
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GOMENDIOA 

 
Azaldutako gogoetak aintzat hartuz, Arartekoak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari 
gomendatzen dio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzaren prestazio osagarria iraungitzeko erabakia, ez delako iraungitzeko 
kausarik egon, indarraldian ez delako egon diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eten bikoitza eta urratu egin direlako bai proportzionaltasunaren printzipioa, bai 
adingabearen interes gorena.  
  


