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Arartekoaren 2023S-1254-21 Ebazpena, 2023ko otsailaren 7koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari iradokitzen zaio diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaera batean 

atzera egiteko ebazpena berrikus dezala eta baldintzak betetzen diren azter dezala, 

horri buruzko ebazpen arrazoitua emanez.  

 

 

Aurrekariak 

 

1.- Herritar batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen ez zegoelako ados 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) eskaeran atzera egiteko 

adierazpenarekin.  

 

Aurretik, hainbat prestazio-eskaera egin zituen, baina, hainbat arrazoirengatik, 

artxibatu edo ukatu egin ziren. Ildo horretan, kexagileak jakinarazi du aurretik 

egindako eskaera ere artxibatu egin zela 2021eko urtarrilaren 11ko ebazpenaren 

bidez. Ebazpen horretan, atzera egitea aitortu zen aurrez eskatutako hainbat 

dokumentu epe barruan aurkeztu ez zirelako1.  

 

Kexa-espediente honen xede den eskaera 2021eko apirilaren 15ean egin zen 

(erreferentzia: 2021/RGI/008273). Enplegu erakunde autonomoak artxibatzea 

ebatzi zuen, urte bereko ekainaren 2ko ebazpenaren bidez, eta adierazi zuen atzera 

egitea aitortu zuela eskatzaileak eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez zuelako.  

 

Aldez aurretik, 2021eko apirilaren 30eko jakinarazpenaren bidez, Lanbidek honako 

dokumentazio hau aurkezteko eskatu zion: 

 

“- Certificado de bienes en el país de origen, o certificado de que lo han 

solicitado a espera de su llegada de las personas nacidas fuera del territorio 

nacional2.  

 

                                        
1  Zehazki:  

-Bizi diren etxebizitzaren Jabetza Erregistroaren ziurtagiria.  

-Egungo erroldatze kolektiboaren ziurtagiria eta/edo agiria.  

-Bizikidetza-unitateko kide guztien kontu guztien egoerari buruzko banku-ziurtagiriak, 

2020/04/01etik aurrerako mugimenduekin. Indargabetuta badaude, indargabetu aurreko sei 

hilabeteetako mugimenduak.  

-EPOren justifikazioa. 2020ko uztailetik gaur egun arte egindako ordainketen egiaztagiriak aurkeztu 

beharko dira. 
2  Eskatzailearen bizikidetza-unitateko kide bati buruz; zehazki, atzerritar jatorriko bikotekideari buruz.  
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- Certificado bancarios relativos al estado de todas las cuentas (menos las 

presentadas), con los movimientos de los últimos 6 meses. Si estuvieran 

canceladas, movimientos de los 6 meses previos a la cancelación.  

- Declaración responsable de no existencia de parentesco. Declaración 

responsable de no existencia de parentesco entre los miembros de la UC y el 

resto de convivientes. Deberá explicar en qué régimen residen en la vivienda 

la persona que está empadronada.  

- Documento identificativo (pasaporte) con copia de todas las hojas que 

contengan anotaciones.  

- Certificado de prestaciones. Solicitud IMV. 

- Tarjeta Lanbide en todas las personas que conforman la UC.” 

 

Interesdunak kexa-idazkian adierazi zuen eskaeran eskatutako gai guztiei erantzun 

ziela. Era berean, erreferentziako bulegoak emandako bi egiaztagirien kopiak erantsi 

zituen, dokumentazioa entregatu zuela egiaztatzen zutenak. Egiaztagiriek honako 

zenbaki hauek zituzten: 2021eko apirilaren 15eko 2021/129516 zenbakia eta 

2021eko maiatzaren 25eko 2021/178561 zenbakia. Biak artxibatze-ebazpenaren 

aurretikoak dira. Egiaztagiri horietako bakar batek ere ez zuen interesdunak kasu 

bakoitzean eman zuen dokumentazio zehatzaren zerrendarik; aitzitik, honako 

erreferentzia orokor hau baino ez zuten: “Introduzca la tramitación sobre la que se 

requiere documentación o sobre la que se alega: 2021/RGI/008273”.  

 

Honako hau da atzera egiteko ebazpenean jaso den arrazoia:  

 

“Declarar desistida a la persona interesada en su solicitud para el 

reconocimiento de la RGI de conformidad con la normativa aplicable y en 

base a los motivos que se exponen a continuación: (…) 

No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había 

requerido:  

 

- Certificados bancarios relativos al estado de todas las cuentas (menos las 

presentadas), con movimientos de los últimos 6 meses. Si estuvieran 

canceladas, movimientos de los 6 meses previos a la cancelación. No ha 

aportado datos de la cuenta xxxxx xxxxx3.  

 

- Declaración responsable de no existencia de parentesco entre los miembros 

de la UC y el resto de convivientes. Deberá explicar en qué régimen residen 

en la vivienda las personas que están empadronadas. Se desconoce el 

régimen de residencia y el parentesco que mantienen con xxx xxx xxx y xxxx 

xxxx4.”  

                                        
3  Banku-erakundea eta kontu-zenbaki baten azken zifrak.  
4  Bizikidetza-unitatekoak ez diren bi pertsona, kexagilearen eta bikotekidearen DSBE eta EPO 

eskaeretan sartuta ez daudenak.  
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Interesdunak gora jotzeko errekurtsoa5 jarri zuen 2021eko ekainaren 30ean, atzera 

egitea erabaki zuen ebazpenaren aurka. Errekurtso horretan, zegozkion alegazioez 

gain, dokumentazio zehatza erantsi zuen. 

 

Hala, banku-ziurtagiriak ez aurkezteari dagokionez, adierazi zuen bere banku-

kontuak ez zuela mugimendurik izan duela hainbat hilabete; horrela, errekurtsoan 

mugimenduen laburpen bat gehitu zuen, azken sei hilabeteetan (2020ko 

abenduaren 30etik 2021eko ekainaren 30era) mugimendurik egon ez zela 

egiaztatzeko.  

 

Etxean erroldatutako pertsonei eta haiekin izan zezakeen ahaidetasunari 

dagokienez, interesdunak alegatu zuen ez zirela bere bizikidetza-unitateko kide eta 

ez zirela etxebizitzan bizi. Errekurtsoarekin batera, bi pertsonen erroldan baja 

emateko eskaeren kopiak aurkeztu zituen. Eskaera horiek Sestaoko Udalean egin 

ziren 2021eko martxoaren 2an eta maiatzaren 24an, hurrenez hurren.  

 

2-. Kexa izapidetzea onartu ondoren, Arartekoak informazio-eskaera bat igorri zion 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari, eta, aldez aurretik, zenbait gogoeta 

mahaigaineratu zizkion. Errepikakorrak ez izateko, aurrerago bildu dira. 

 

3.- Lan eta Enplegu Sailak, bere erantzunean, kexagileak jarritako errekurtsoaren 

ebazpena transkribatzen du, hau da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 

nagusiaren 2021eko urriaren 29ko Ebazpena, zeinaren bidez ezesten baita 

interesdunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko 

ekainaren 2ko Ebazpenaren aurka aurkeztutako errekurtsoa, 2021eko ekainaren 

30ean.  

 

Laburbilduz, sailak adierazi du hasierako eskaera zuzentzeko izapide-aldia gaitu 

zutela, baina zuzentzeko errekerimenduaren testua argia izan arren, interesdunak 

ez zituela eskatutako dokumentuak aurkeztu. Horrela, errekurtsoaren ebazpenak 

azpimarratzen du dokumentu hori errekurtso-fasean aurkeztea garaiz kanpokotzat 

jo behar dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan ezarritakoaren arabera. Zehazki, 

administrazioak bosgarren zuzenbideko oinarriari begira duen jarrera garatzen du:  

 

“A este respecto, siguiendo la línea establecida en el artículo 68 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, se pronuncia el artículo 30.3 del Decreto 

                                        
5  Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartzen dituen Dekretua aldatzen duen ekainaren 

29ko 156/2021 Dekretua onartzearen bidez (2021eko ekainaren 30ean jarri zen indarrean, 

kexagileak errekurtsoa jarri zuen egun berean), Prestazioen Zuzendaritza sortu zen, eta lehen 

berraztertzeko errekurtsoa zena gora jotzeko errekurtso bihurtu zen.  
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147/2010 disponiendo que, en el caso de que se detecten errores o 

contradicciones en la solicitud, o en el supuesto de que la misma esté 

incompleta o no cumpla con los requisitos de los artículos 28 y 29 de dicho 

Decreto, se concederá a la persona solicitante un plazo de diez días para 

subsanar o completar la solicitud en el sentido requerido, teniéndole por 

desistido, si no lo hiciera. A esta prescripción normativa debe añadirse el 

artículo 73.3 de la Ley 39/2015, en virtud del cual, se admiten, produciendo 

efectos legales, las actuaciones de los interesados producidas antes o dentro 

del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el 

plazo.  

 

Por el contrario, presentar, en vía de recurso, la documentación cuya 

aportación se hubiese obviado hasta el mismo día de la notificación de la 

resolución de desistimiento, máxime tratándose de un documento o 

aclaración que se pudo y se debió aportar, no convalidará la actuación del 

administrado, ni, consecuentemente, invalidará la declaración de 

desistimiento, toda vez que el recurso de reposición versa en la revisión de la 

resolución con arreglo a los elementos de hecho y de derecho obrantes ya en 

el expediente. Todo lo cual, conlleva, per se, la desestimación del recurso 

presentado y la confirmación de la resolución recurrida.”  

 

4-. Gaur egun, kexagileak hiru kideko bizikidetza-unitatea osatzen du 

bikotekidearekin eta bi hilabeteko haurtxoarekin batera. Duela gutxi, erakunde honi 

jakinarazi dio DSBE jasotzeko eskaera onartu diotela. Eskaera 2022ko maiatzaren 

17an egin zuen. Hala ere, bizikidetza-unitateak ez du DSBE gisa diru-sarrerarik jaso 

aztertutako eskaera egin zutenetik –2021eko apirila– orain arte –2022ko azaroa– 

igaro diren hilabete guztietan.  

 

Hortaz, beharrezko egitateak eta zuzenbide-elementuak ditugula uste dugunez, 

honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1-. Azaldutako gaiaren azterketa une honetan indarrean dagoen Gizarteratzeko eta 

Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen (18/2008 Legea) 

arau-esparruan kokatu behar da. Lege horren 1. artikuluak gizarteratzeko eta diru-

sarrerak bermatzeko euskal sistemaren baitan onartutako prestazioen azken xedea 

definitzen du: “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 
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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.” 

 

Era berean, DSBEaren xedea Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 2.1 artikuluak definitzen du (147/2010 

Dekretua): “Diru-sarrerak bermatzeko errenta aldizkako prestazio ekonomiko bat 

da, oinarrizko premiei lotutako gastuetarako eta gizarteratzeko eta/edo laneratzeko 

prozesu batetik eratorritako gastuetarako bideratzen dena, eta gastu horiei aurre 

egiteko diru-sarrera nahikoak ez dituzten bizikidetza-unitatetan barne hartuta 

dauden pertsonei zuzendua.” 

 

Hala, DSBEa eskubide subjektiboa da prestazioa jasotzeko berariaz araututako 

baldintzak betetzen dituzten pertsona guztientzat –147/2010 Dekretuaren 3. 

artikulua–, eta haien gizarte- eta ekonomia-inklusioa erraztera bideratuta dago.  

 

Baldintza horiek betetzen direla egiaztatzeko, 147/2010 Dekretuko 29. artikuluaren 

m) letraren arabera, administrazioak ezinbestekotzat jotzen dituen dokumentuak 

eska ditzake, “baldintzak betetzen direla egiaztatzeko”; hala ere, betebehar edo 

baldintza bat betetzearekin zerikusia izan behar dute.  

 

Kasu honetan, Lanbidek prestazioen eskatzaileari eskatu zion bikotekidearen 

titulartasuneko banku-kontu bateko banku-mugimenduak aurkezteko. Bestalde, 

zinpeko adierazpen bat aurkezteko eskatu zion, bizikidetza-unitatearen etxebizitza 

berean erroldatuta zegoen pertsona batekin zer harreman zuten argitzeko. 

Eskakizun hori, hurrenez hurren, nahikoa baliabiderik ez edukitzeko baldintzaren 

barruan dago –147/2010 Dekretuaren 9.3 artikulua–, bai eta bizikidetza-unitate 

bat eratzeko baldintzaren barruan ere –147/2010 Dekretuaren 9.1 artikulua–.  

 

Kexagilearen arabera, entzunaldi-fasean aurkeztu zituen kontu guztietako banku-

mugimenduak. Bere etxean erroldatuta zeuden bi pertsonarekin zuen harremanari 

dagokionez, azaldu zuen ez zirela bere bizikidetza-unitatearen parte, eta 

azpimarratu zuen udalari jakinarazi ziola biek erroldan baja eman behar zutela.  

 

Erakunde honek ezin du baieztapen horien egiazkotasuna egiaztatu, ez baitago 

dokumentazio-errekerimenduari erantzun zionean aurkeztutako dokumentuen 

banakapena justifikatzen duen ordainagiririk.  

 

Kexagileak kexa-espedienteari erantsi dion dokumentazioa ere ezin da egiaztatu; 

izan ere, bertan ez da banketxeak kexagileak errekurtsoa jarri baino lehenago 

emandako egiaztagiririk agertzen, Lanbidek dokumentazio-errekerimenduan 
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adierazitako kontuari buruz. Kexagileak 2021eko ekainaren 30ean jarri zuen 

errekurtsoa, eta, hain zuzen ere, dokumentua data horretan aurkeztu zuela jaso da.  

 

Bestalde, puntu honetan aipatzekoa da aipatutako dokumentuaren ezinbesteko 

baldintza; hau da, bizikidetza-unitateko kide guztien kontuetako banku-

mugimenduak Lanbidek kontsultatu behar dituen edozelan ere, DSBEaren 

eskatzaileek baldintzak edo betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzeko.  

 

Ildo horretan, gogorarazi behar da Lanbidek berak 2022ko urtarrileko irizpideen 

dokumentuan6 zehaztu duela zeintzuk diren DSBEaren eskaerekin batera aurkeztu 

behar diren nahitaezko dokumentuak, eta horien artean ez dagoela banku-

mugimenduena. Horrela, honako hau dio: “Bizikidetzako unitateko edozein kideren 

baliabideak agiri hauen bidez egiaztatuko dira:  

 

-Kontuen egoerari buruzko banku-ziurtagiriak, kontuen titularrak eta baimenduak 

jasotzen dituztenak.  

-Besteren kontura diharduten langileen kasuan, hileko nominen fotokopia, eta, 

hala behar badu, baita lan-kontratuarena ere.  

-Aldian aldiko beste prestazio edo pentsio batzuen kasuan, azken ordainketaren 

ordainagiria, laguntza arautzen duen hitzarmena, edo laguntza horri dagokion 

ebazpena.” 

 

Etxean erroldatuta zeuden gainerako pertsonei dagokienez, esan behar da bi 

pertsona horien erroldako baja-eskaerak 2021eko martxoaren 2an eta maiatzaren 

24an eskatu zirela Sestaoko Udalean, eta, beraz, kexagileak eskaera ebatzi aurretik 

aurkez zitzakeela aurrekarien atalean aipatutako entzunaldian.  

 

Nolanahi ere, arestian adierazi den bezala, ezin da egiaztatu eskatzaileak noiz 

aurkeztu zituen dokumentu horiek. Hala, ezin da egiaztatu Lanbidek 2021eko 

apirilaren 30ean egindako dokumentazio-errekerimenduaren ondoren aurkeztu 

zituen; izan ere, erakunde autonomoak, eskaera artxibatzeko ebazpena eman 

aurretik, 2021eko apirilaren 15ean –2021/129516 erreferentziako egiaztagiria– 

eta maiatzaren 25ean –2021/178561 erreferentziako egiaztagiria– emandako bi 

egiaztagirietako batek ere ez du kasu bakoitzean aurkeztutako dokumentuen 

zerrenda zehatzik. Egiaztatuta dago, ordea, dokumentazioa aurkezteko 

errekerimenduari erantzun ziola, eta birritan aurkeztu zuela dokumentazioa, eskaera 

artxibatzeko ebazpena eman aurretik. 

 

                                        
6  Eskuragarri hemen: 

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Criterios-

octubre-22-euskera.pdf  

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Criterios-octubre-22-euskera.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Criterios-octubre-22-euskera.pdf
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Ildo horretan, komeni da gogoratzea 2017ko Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-

sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 

prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena7 adierazitakoa, 

Lanbideren bulegoetan espedienteari erantsitako dokumentuei eta dokumentu 

horiek jaso ondoren emandako egiaztagirien deskribapen-atalean egiten zen 

deskribapenari dagokienez. Arartekoak azpimarratu zuen entregatutako 

dokumentazioa jasota egotea bereziki garrantzitsua dela erakunde autonomoaren 

eta interesdunen artean desadostasunik egonez gero, eta nabarmendu zuen 

desadostasun horiek prestazioak atzera egiteko, eteteko edo ez berritzeko ebazpen 

askoren eta erakunde honetan jarritako kexen oinarrian zeudela eta daudela.  

 

Defentsa erakunde honen iritziz, erregistro-funtzioa bete da aurkeztutako 

dokumentuak jasotzean eta dokumentu horien zerrenda zehatza jasotzen duen 

egiaztagiria ematean.  

 

Egia da azken urteetan Lanbideren bulegoen lana hobetu egin dela gai horri 

dagokionez. Hala ere, orain aztergai dugun kasua bezalakoetan, gabezia bera 

gertatu da, interesdunak ezin izan baitu egiaztatu administrazioak eskatutakoa 

emateko betebeharra bete duenik. 

 

Era berean, erakunde honen iritziz, komenigarria litzateke eskatu diren 

dokumentuen edukiari buruzko gutxieneko aholkularitza ematea, batez ere 

prestazio-eskaera ugari aurkeztu direnean. Kontuan izan behar da, bestela, 

emandako dokumentuak zehatz-mehatz ezagutzeko modu bakarra espedientearen 

kopia eskatzea izango litzatekeela. 

 

Alde batetik, araudi asko daude eta baldintzak eta betebeharrak ulertzea zaila da, 

eta, bestetik, eskubideak eta zerbitzu emateak arautzen dituzten irizpideak ulertzea 

zaila da; horren guztiaren ondorioz, langile publikoek jasotzen duten prestakuntza 

eta ematen duten arreta hobetu beharra dago, herritarrei oinarrizko betebeharrak 

betetzeko ezinbesteko eskubideak erabili ahal izatea errazteko. 

 

Azaldutakoagatik, Arartekoak arestian aipatutako diagnostiko txostenean jasotako 

4. gomendioa azpimarratu nahi du. Honela dio: “Espedientean aurkezten diren 

dokumentuak zehaztu beharko lirateke herritarrei ematen zaien egiaztagirian edo 

aurkeztutako dokumentuen zigilatutako kopia eman”. 

 

Kasu honetan, eskaera atzera egitea erabaki zuen ebazpena eman zen, nahiz eta 

interesdunak, dokumentazio-errekerimenduari erantzutean, behar ziren jarduketak 

                                        
7  Eskuragarri hemen: https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-

bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-

proposamenak-jasotzen-dituena-2017 

https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
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egin zituen funtsari buruzko ebazpena eman ahal izateko. Bestalde, ezin izan da 

aurkeztutako dokumentazioaren edukia berrikusi; izan ere, kexagileak 

espedientearen kopia osoa eskatu duen arren, eman ez diotela adierazi du. 

 

2-. Bestalde, enplegu erakunde autonomoak dio herritarrak ez zuela eman eskatu 

zitzaion dokumentazioa, eta, ondorioz, bai hasierako ebazpenean bai berraztertzeko 

errekurtsoaren ebazpenean ondorioztatu zuen hasierako eskaeran atzera egin zuela, 

eta hura artxibatzea erabaki zuen; hau da, ondorioztatu zuen DSBE eta EPO 

prestazioak izapidetzen ez jarraitzeko asmoa zuela.  

 

Ildo horretan, Arartekoak gogora ekarri behar du atzera egite hori administrazio 

prozedura bat bukatzeko ezohiko modua dela, eta, interesdunak hala eskatuta 

abiarazitakoetan, prozedurari uko egitea edo hori bertan behera uztea dakarrela. 

Horrenbestez, hortik ondorioztatzen da atzera egiteko ezinbestekoa dela pertsonak 

prozedura amaitu nahi izatea. 

 

Gogoeta horretan oinarrituta, ez dirudi igarri daitekeenik, kasu honetan, kexagileak 

prozedura bertan behera utzi nahi zuenik edo hari uko egin nahi zionik. Besteak 

beste, ez dagoelako zalantzarik administrazioaren eskaerari erantzun ziola, birritan 

joan baitzen erreferentziako bulegora, Lanbidek 2021eko apirilaren 30ean 

dokumentazioa eskatu ondoren.  Kexagileak, era berean, horren aurretik hainbat 

prestazio-eskaera egin zituen, eta, beraz, ez dirudi arrazoizkoa denik ulertzea ez 

zitzaiola interesatzen eskaeraren ebazpena lortzea, edo ez zuela borondaterik 

beharrezko dokumentazioa aurkezteko.  

 

Bestalde, ez da zalantzan jartzen kexagileak errekurtso-fasean eskatutako 

dokumentazioa aurkeztu zuela; zehazki, 2021eko ekainaren 30ean Lanbiden 

jarritako errekurtsoarekin batera –2021/230005 erreferentzia-zenbakiko 

egiaztagiria–. Hala, errekurtsoari bikotekidearen banku-kontuko banku-

mugimenduak erantsi zizkion, bai eta atzera egiteko ebazpenean aipatzen ziren bi 

pertsonek erroldan baja emateko eskaeren kopiak ere. Egia da, Lanbidek 

errekurtsoaren ebazpenean adierazten duen bezala, kexagileak ez zuela bizikidetza-

unitatearen osaerari buruzko zinpeko aitorpenik aurkeztu. Dena den, erakunde 

honen iritziz, erroldan baja emateko eskaerek aipatutako aitorpena ordezten dute, 

eskaeretatik ondorioztatzen baita pertsona horiek ez direla eskatzailearen 

bizikidetza-unitatearen parte.  

 

Horri dagokionez, Lanbidek errekurtsoaren ebazpenean adierazi du, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

(39/2015 Legea) 68. artikulua aplikatuta eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari 

buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 30.3 artikulua aplikatuta, 
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errekurtsoarekin batera eskatutako dokumentazioa emateak “ez duela herritarraren 

jarduketa baliozkotzen, eta, ondorioz, ez duela atzera egiteko aitorpena 

baliogabetzen, berraztertze-errekurtsoa ebazpenaren berrikuspenean oinarritzen 

baita, espedientean jada jasota dauden izatezko eta zuzenbidezko elementuen 

arabera”.  

 

Hala, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legeak (APEL) honako hau xedatzen du 68. artikuluan, Eskaera zuzendu 

eta hobetzeari buruzkoa: 

 

“1. Prozedura hasteko eskaeran ez badira betetzen 66. artikuluko betekizunak eta, 

hala badagokio, 67. artikuluan adierazitakoak edo aplikagarri den legeria 

espezifikoan eskatutako beste batzuk, interesdunari errekerimendua egingo zaio 

hamar eguneko epean falta zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko 

dokumentuak eramateko, eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaeran 

atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena 21. artikuluan jasotako 

moduan eman ondoren (…)”. 

 

Eta, ildo beretik, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuak honako hau xedatzen du 30. artikuluan, Prozedura 

izapidetzeari buruzkoa:  

 

“3.– Eskaeran errakuntzak edo kontraesanak aurkitzen badira, edo eskaera osatu 

gabe baldin badago edo ez baditu dekretu honen 28. eta 29. artikuluetako 

baldintzak betetzen, udalak espedientea osatzeko edo konpontzeko beharrezkotzat 

jotzen duen beste edozein datu, agiri edo txosten eskatuko dio eskatzaileari edo 

beste edozein erakunde edo entitate publiko edo pribaturi. Edonola ere, 

eskatzaileak hamar eguneko epea izango du eskaera udalak eskatutako moduan 

konpontzeko edo osatzeko, eta ez badu hori egiten, eskaeran atzera egin duela 

joko da, udalak aztergai den zirkunstantzia, izandako gertakariak eta aplikatzekoak 

diren arauak adierazten dituen ebazpen bat eman ondoren.” 

 

Arartekoak antzeko gaiei buruzko beste kexa-espediente batzuk izapidetzean jakin 

duenez, Lanbideren jarrera 39/2015 Legearen 118.1 artikuluaren bigarren 

paragrafoan oinarritzen da. Paragrafo horren arabera: “Errekurtsoak ebaztean, ez 

da kontuan hartuko errekurtso-jartzaileak alegazioen izapidean aurkeztu ez duen 

egitate, dokumentu eta alegaziorik, alegazioen izapidean aurkezteko aukera izan 
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bazuen. Ezin eskatuko da frogak egiteko, orobat, ebazpen errekurritua eman zen 

prozeduran ez egin izana interesdunari inputa dakiokeenean.”8.  

 

Erakunde hau ez dator bat Lanbidek arau horiek interpretatu dituen moduarekin, 

batez ere administrazio-errekurtsoak ebazten dituzten administrazioen berrikuspen-

izaera hutsa gainditzen lagundu duten hainbat ebazpen judizialetatik urrun 

dagoelako; izan ere, ebazpen judizial horiek administrazioei benetako gaitasuna 

eman diete ebazteko unean eskura duten dokumentazio guztia baliatzeko, 

baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.  

 

Hori bat dator Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salaren jarrerarekin; 2010eko 

martxoaren 17ko 1228/20109, Epaian islatua. Horren bidez, aitortu zen mota 

guztietako elementuak, egitateak edo dokumentuak gehitzeko zilegitasuna, baldin 

eta horrekin interes orokorrak hobeto bermatzen dituen erabaki bat hartzea 

ahalbidetzen den. 

 

Hori horrela, epai horren seigarren oinarri juridikoan, auzitegiak honako hau 

zehazten du: 

 

“(…) en la resolución judicial recurrida se sostiene una tesis errónea sobre la 

función de los recursos administrativos, a resultas de la cual no cabría 

introducir en éstos "elementos nuevos" sobre los que no hubiera podido 

pronunciarse el órgano que dictó la resolución impugnada. Es errónea la tesis, 

decimos, y parte de una concepción no aceptable del "carácter revisor" de 

los recursos administrativos que difiere de la que preside los artículos 107 a 

119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común10. En 

contra de lo afirmado por la resolución que examinamos, es lícito introducir 

en los recursos de alzada o de reposición hechos, elementos o documentos 

nuevos, no recogidos en el expediente originario11. La posibilidad está 

expresamente prevista en el artículo 112.1 de la Ley 30/1992 (e implícita 

asimismo en el apartado tercero del artículo 113) y es coherente, por lo 

demás, con la función propia de estos mecanismos de revisión de la actividad 

administrativa.  

                                        
8  Jatorrizko espedientean jasota ez dauden dokumentu berriak onartzeko muga hori indargabetutako 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 

Legearen 112.1 artikuluan ere islatuta zegoen. 
9  ECLI:ES:TS:2010:1228. Eskuragarri hemen: 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7aa2eb783af8ffdf/20100331. 
10 Xedapen hori bera jasotzen da gaur egun 39/2015 Legearen 118. eta 119. artikuluetan.  
11 Arartekoak azpimarratu du.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'.',%20'RCL+1992+2512',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'.',%20'RCL+1992+2512',%20'spa');
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7aa2eb783af8ffdf/20100331
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Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, son 

también un instrumento de control interno de la actividad de la 

Administración en la que un órgano superior -o el mismo, en reposición- 

revisa en toda su extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente 

vinculado al análisis de los meros elementos de hecho o derecho que este 

último hubiera tenido o podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los 

recursos es posibilitar una mejor decisión que sirva con objetividad los 

intereses generales, y ello será tanto más factible cuantos más elementos de 

juicio se pongan a disposición de quien ha de decidir finalmente sobre la 

impugnación. 

 

El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 

presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse 

en vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo 

tipo, también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen 

consecuencias jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. El 

recurso administrativo, salvados los límites de la congruencia y la 

imposibilidad de gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine 

de la Ley 30/1992), permite una reconsideración plena, sin restricciones, del 

asunto sujeto a revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden 

alegar los impugnantes cualesquiera hechos o elementos de juicio, también 

los que no se pudieron tener en cuenta originariamente pero sean relevantes 

para la decisión final.”  

 

Puntu honetan, egoki da azpimarratzea interpretazio judizial hori bat datorrela 

administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren arauketarekin, zeinak aukera ematen 

baitio interesdunari, eskaerarekin batera, bere eskubidea egiaztatzeko daukan 

dokumentazio guztia aurkezteko ─hala ezarrita dago Administrazioarekiko Auzien 

Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 56.3 artikuluan─. 

 

Bestalde, Arartekoak nabarmendu nahi du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 

artikuluak eta 147/2010 Dekretuaren 30.3 artikuluak ez dutela inolako mugarik 

ezartzen errekerimenduen kopuruari dagokionez, ezta eskatzaileek baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko administrazioak has ditzakeen entzunaldiei 

dagokienez ere. Defentsa erakunde honen ustez, lehen zuzenketa-fasea amaitu 

ondoren kexagileak aipatutako baldintzak betetzen zituela behar bezain argi geratu 

ez balitz, gizarte-babesaren eta diru-sarrerak bermatzeko sistemaren helburuetara 

gehien egokitzen den jokabidea beste entzunaldi-izapide bat irekitzea izango 

litzateke. Izapide horretan zehar, administrazioak zehatzago zehaztuko luke betetze 

hori hobekien egiaztatzen duen dokumentua zein den.  
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Prestazioen eskatzaileak entzunaldi-izapideari erantzuteko, bi gaiei lotutako 

dokumentuak bidali zituen, zeinak, hurrenez hurren, bizikidetza-unitatearen osaerari 

eta zituzten baliabideei buruzkoak ziren. Beraz, horrek agerian uzten du 

administrazioarekin kolaboratzeko borondatea zuela, baina ziurrenik ez zekiela 

zehazki zer dokumentu aurkeztu behar zuen Lanbidek dokumentu horietako 

bakoitza eskatu ondoren zegokion baldintza betetzen zela egiaztatzeko. Inguruabar 

horiek kontuan hartuta, ez dirudi eskaera atzera egin duela ulertzen delako 

artxibatu behar denik. 

 

3. Komenigarria da labur aipatzea administrazio eta gobernu onerako eskubidea, 

hain zuzen ere, horrek ezartzen baitu botere publikoek demokrazia aurreratuko 

sistemetan nola arautu behar duten bere jarduketa. 

 

Horri dagokionez, jurisprudentziak adierazi egin du eskubide horrek erakunde 

eskudunari eskatzen diola, besteak beste, aztertzen den kontuaren elementu 

nabarmen guztiak aztertzeko, modu zehatz eta inpartzialean12. 

 

Kasu zehatz honetan, aurrekarietan deskribatu dira, Arartekoaren iritziz, gora 

jotzeko errekurtsoa ebazterakoan Lanbidek kontuan hartu behar zituen 

inguruabarrak: lehenik eta behin, prozedurarekin jarraitzeko borondatea. Borondate 

hori eskatzailearen ekintzen bidez egiaztatuta gelditu da, birritan joan baitzen bere 

erreferentziako bulegora, Lanbideren dokumentazio-eskaerari erantzuteko asmoz. 

Bigarrenik, ezin dira egiaztatu aldi bakoitzean aurkeztu zituen dokumentuak, 

Lanbidek emandako egiaztagirietan ez delako entzunaldi-fasean aurkeztutako 

dokumentu guztien zerrendarik jasotzen. Eta, azkenik, interesdunak baliatu nahi 

zuen eskubidearen izaera; hau da, DSBEa aitortzea, bere oinarrizko beharrak eta 

gizarte-inklusioko beharrak ordaintzera zuzendutako prestazioa. Ildo horretatik, 

kexagileak eta haren bizikidetza-unitateak —berak, bikotekideak eta hiru hilabeteko 

haurtxo batek osatua— ez zuten baliabide ekonomikorik haien beharrei aurre 

egiteko, eta, beraz, 2021eko apiriletik 2022ko azarora bitarteko hilabeteetan, soilik 

bikotekidearen lanetik eratorritako 600 euroko diru-sarrerak jaso zituzten hilean.  

 

Garrantzitsua da kontuan hartzea, DSBEaren eskaera ukatzeko ebazpenek bezala, 

atzera egiteko ebazpenek ere berekin dakartela DSBEaren eskatzaileen interesen 

aurkako emaitza.  

 

                                        
12 Ikusi, besteak beste, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai hauek: 2009ko urriaren 15eko 

Epaia, Enviro Tech (Europe), C-425/08, 47. eta 62. atalak; 2002ko irailaren 11ko Epaia, Pfizer 

Animal Health/Consejo, T-13/99, 166. eta 171. atalak eta 2013ko irailaren 16koa, ATC eta beste 

batzuk/Batzordea, T-333/10, 84. atala. 
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Kexa izapidetzean, egiaztatuta gelditu da kexagilearen asmoa ez zela eskaeran 

atzera egitea; aitzitik, birritan erantzun zion Lanbidek egindako errekerimenduari. 

Ildo horretan, kasu zehatz honetan, Arartekoak uste du herritarraren eskubideak 

betetzen zirela bermatzeko jarduketa bere eskaera ez artxibatzea zela, eta, horren 

ordez, beste entzunaldi-izapide bat irekitzea edo beste dokumentazio-errekerimendu 

bat egitea, eskatu zitzaizkion eta kexagileak aurkeztu ez zituen dokumentuak 

zeintzuk ziren azpimarratzeko. Azken beltzean, eta modu subsidiarioan, eragindako 

kaltea konpontzeko modua gora jotzeko errekurtsoa ebaztea izango litzateke, 

Lanbidek une hartan zituen dokumentu guztiak kontuan hartuta, eta ez bakarrik 

jatorrizko espedientean zeudenak.  

 

Horregatik guztiagatik, honako iradokizun hau egiten diogu Eusko Jaurlaritzako Lan 

eta Enplegu Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11.b) artikuluan xedatutakoaren arabera: 

 

 

Iradokizuna 

 

Azaldutakoa kontuan hartuz, iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaeran atzera egitea erabakitzen duen 

ebazpena berrikus dezala, eta, izapidetzean eta errekurtsoarekin batera 

aurkeztutako dokumentazioa kontuan hartuta, baldintzak betetzen diren azter 

dezala, horri buruzko ebazpen arrazoitua emanez.  

  


