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Aurrekariak 
 
Joan den abuztuaren 20an, erakunde honetan (…) andreak Lanbideren jarduera baten 
aurka sustatu zuen kexa jaso genuen. Kexak, zehazki, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eskaera bati buruzko ebazpenean jazotako atzerapena zuen hizpide.  
 
Lan-kontratua amaitu ondoren, 2012ko otsailaren 2an, Bilboko Errekalde auzoko 
Lanbide bulegoetara joan zen, haren langabezia egoeraren aurrean zituen aukeren 
inguruko informazioa jasotzeko asmoz. Esan duenaren arabera, adierazi zioten, haren 
egoera kontuan hartuta, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zezakeela. Hortaz, 
eskubidearen aitorpena eskatzeko beharrezko izapideen berri eman zitzaion. 
 
Eskaera apirilaren 10ean bulego berean egin zen.  
 
Horren inguruko berririk ez izatean eta eskaera ebazteko araudiak emandako bi 
hilabeteak baino gehiago igaro zirenez (diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 
18/2008 Legearen 62.2 artikulua), erreklamatzaileak Lanbiden ekainaren 11ko kexa-
idazki bat aurkeztu zuen eta bertan isiltasun positiboagatik prestazioa onar ziezaioten 
eskatu zuen. 
 
Egoeraren larritasuna kontuan hartuta, gizarte behar larrietarako laguntza eskatu zuen 
Bilboko Udalean etxebizitzako alokairuaren gastuak ordaintzeko. Ekainaren 28ko 
ebazpenaren bitartez, Bilboko Udalak azken laguntza hori ukatu zuen arrazoi hau 
baliatuta:”Tiene derecho a una prestación económica incompatible con la concesión de 

una Ayuda de Emergencia Social (RGI y/o PCV)”. 
 

Behin kexa izapidetzeko onartuta eta beharrezko agiriak lortuta, urriaren 2an Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera jo genuen eta erreklamatzaileak bere 
garaian Lanbiden egindako diru-sarrerak bermatzeko errenta eskaera zein egoeratan 
zegoen jakin nahi genuen. 
 
Egun horretan bertan (urriak 2), erreklamatzaileak adierazi zigun irailaren 22ko 
ebazpenaren bitartez Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea 
ukatu ziola “ez baitu baliatu Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik langabeziagatiko 

prestazioak jasotzeko eskubidea”. 
 
Azaroaren 6an errekerimendu bat bidali ondoren, azkenean gure informazio-eskaeraren 
erantzuna jaso genuen, hauxe: “Pertsona horri jakinarazi zaion bezala, ezezko ebazpen-

proposamena eman zen 2012ko ekainaren 26an; izan ere, ez du baliatu Estatuko 

Enplegu Zerbitzu Publikotik langabeziagatiko prestazioak jasotzeko eskubidea”, horren 
inguruan datu gehiago eman gabe. 
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Gogoetak 
 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko baldintzen artean, diru-
sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2012 Dekretuak 9.8 artikuluan, 
hauxe xedatzen du: “Espedientearen izapidetzea amaitu aurretik titularrari 

edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio 

ekonomiko oro baliatzea.”. 

 
Halaber, oro har, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 
35.g artikuluak hauxe ezartzen du: “Herritarrek herri-administrazioekiko 

harremanetan eskubide hauek dituzte:(…) Argibideak eta aholkuak lor 

ditzakete, hain zuzen ere, indarrean dauden xedapenen arabera, proiektuak, 

jarduna edo eskabideak egiterakoan zein baldintza juridiko eta tekniko bete 

behar dituzten jakiteko” 
 

Hala, hizpide dugun egoera bezalakoak saihesteko, legegileak ezarri zuen 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren prozedurak bideratzerakoan 
zeregin proaktiboa har zezan, 30/1992 Legearen 35.g artikulua garatuz. 
147/2010 Dekretuko 30.3 artikuluak hauxe dio: “Eskaeran errakuntzak edo 

kontraesanak aurkitzen badira, edo eskaera osatu gabe baldin badago edo 

ez baditu dekretu honen 28. eta 29. artikuluetako baldintzak betetzen, 

udalak1 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”. 

 

Hizpide dugun egoera honetan, erreklamatzailea, haren bertsioaren arabera, 
Lanbidera joan zen haren egoerari aurre nola egin jakiteko informazio eske; 
dirudienez, ez zioten langabeziako prestazioa eskatzeko zuen aukeraren berri 
eman, ezta prestazio hori ez eskatzeak diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eskaerari begira ekar ziezazkion arazoen berri ere. 

 
Beraz, uste dugu manu horien argitan, Lanbidek erreklamatzaileari hasiera-
hasieratik eman behar izan ziola aurretik langabeziagatiko prestazioa 
eskatzeko premiaren berri eta, hala egin ezean, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eskuratzeko traba bat izan zitekeela adierazi. Hori alde batera utzita 
Lanbidera joaterakoan haren asmoa informazioa biltzea edo ez biltzea zela. 

 
Lanbidek erreklamatzaileari informazioa eman eta hura orientatzeko duen 
betebeharra ez konplitzearen ondorioak larriagotu egingo lirateke kontuan 
hartzen badugu, erreklamatzaileak emandako bertsioaren arabera, Lanbidera 
gerturatu zenean haren hasierako asmoa zela pairatzen zuen lanik gabeko 
egoeraren aurrean zituen aukeren berri izatea. Gure ustez, nolanahi ere, 
langabeziagatiko prestazioa eskatzeko aukeraren berri eman behar izan 

                                        
1 147/2010 Dekretua oraindik ez dute egokitu 18/2008 Legea aldatu zuen 4/2011 Legera; 
horregatik, “Udalak” dioen tokian “Lanbidek” ulertu behar dugu. 
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zitzaion, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatzeko asmoa alde batera 
utzita. Erreklamatzaileak adierazitakoarekin bat etorriz, gorago aipatu dugun 
moduan, azken prestazio hori eskatzera bideratu zitzaion beste aukera 
batzuk egon bazeudela esan gabe. Nolanahi ere, aipatu dugunez, behin diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eskaera eginda, langabeziagatiko prestazioa, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko baldintza gisa, eskatzeko 
betebeharraren berri eman behar izan zitzaion. 

 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera hasiera-hasieratik 
erreklamatzaileak hori eskuratzeko trabak izango zituenean izapidetzeak eta 
horren berri eskaera ukatzeko idazkian bakarrik eta garaiz kanpo emateak, 
gure iritziz, erreklamatzailea babesik gabeko egoeran utzi du osatu gabeko 
informazioa jaso baitu, langabeziagatiko prestazioaren eskaeraren inguruan 
orientaziorik eman ez zaiolako eta, halaber, adierazi diote, hori egindakoan, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatzeko.  

 
2. Edozelan ere, ukatzeak konpon daitekeen kausa bat dauka oinarri. 

Horregatik, uste dugu hala ebatzi aurretik erreklamatzaileari 
langabeziagatiko prestazioa eskatzeko premiaren berri eman behar izan 
zitzaiola, hain zuzen, aipatu baldintza betetzeko –hori edozein unetan gauza 
daiteke-. Hori horrela, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu 
bategina onartzen duen 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren 
209.2 artikuluak hauxe dio: “Quienes acrediten cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 207, pero presenten la solicitud transcurrido el 

plazo de quince días a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, 

tendrán derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la 

solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha 

en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado 

en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hubiese formulado la 

solicitud”. 
 
Gure iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera ukatu baino lehen, 
informazioa eman eta orientatzeko betebeharren inguruan gorago 
adierazitako manuak aintzat hartuta, Lanbidek erreklamatzaileari 
langabeziagatiko prestazioa eskatzeko aukeraren berri eman behar izan zion, 
hainbat egun galduta -hasierako epearen hamabost egunak igarotzeagatik-, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko baldintzak betetzen direla 
bermatzeko.  
 

3. Azkenik, 30/1992 Legearen 71.2 artikulua, administrazio prozeduren 
hasierari buruzko xedapena, aipatu nahi dugu: Prozedura hasteko 

eskabidean betetzen ez badira aurreko artikuluko baldintzak edo aplikagarri 

den berariazko legedian eskatutakoak, interesdunari eskakizuna egingo zaio 

hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko 

agiriak eramateko. Era berean, jakinarazi egingo zaio, horrela egiten ez 

badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, horretarako ebazpena 42. 

artikuluan jasotako moduan eman ondoren”. 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

Horrez gain, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko berariazko araudiak 
hizpide dugun egoera bezalakoen inguruan aipamen berezia egiten du. Hala, 
147/2010 Dekretuko 31.2 artikuluak hauxe ezartzen du: Baldin eta 

eskatzaileak edo haren bizikidetza-unitateko kideek baliatu ez dituzten 

eskubide ekonomikoak hartzeke izango balituzte, udalak eskatuko dio 

eskatzaileari espedientearen instrukzioa amaitu aurretik bere eskubideak 

balia ditzala, indarrean dauden legeetan ezarritakoaren arabera. Ezkontzako 

bizikidetza, edo horren baliokidea, eten egin dela egiaztatzen den kasuetan 

mantenu-eskubidea sartuko da aipatu eskubide ekonomiko horien barne. 
 
Gure ustez, Lanbidek, langabeziagatiko prestazioa eskatu izanaren baldintza 
bete ez dela egiaztatu ondoren, erreklamatzaileari jakinarazi behar izan zion, 
baita 10 eguneko epea eman ere eskaera egin zezan, baldintzari lotutako 
falta konpontze aldera. 
 

Hala jardun zuenez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal 
sistemaren estalduratik kanpo utzi du hori lortzeko baldintza material guztiak bil 
zitzakeen pertsona bat eta, horren ondorioz, gizarte bazterkeria egoeran geratzeko 
arriskuan dago, Bilboko Udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuetan onartzen den 
moduan, hain zuzen, gizarte behar larrietarako laguntza ukatu baitzaio, erakunde 
honen iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko baldintzak konplitzen 
dituelako. Erreklamatzaileak ezin ditu eskuratu diru-sarrerak bermatzeko errenta, 
ezta gizarte behar larrietarako laguntza ere, Lanbidek izandako jardueraren ondotik 
eta, ondorioz, hark berez zuen egoera zaila larriagotu da. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 
 

1111/201/201/201/2013333    GOMENDIOA, GOMENDIOA, GOMENDIOA, GOMENDIOA, urtarrilarenurtarrilarenurtarrilarenurtarrilaren    10101010ekoa, Eusko Jaurlaritzaekoa, Eusko Jaurlaritzaekoa, Eusko Jaurlaritzaekoa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta ko Enplegu eta ko Enplegu eta ko Enplegu eta 

Gizarte PolitiketakoGizarte PolitiketakoGizarte PolitiketakoGizarte Politiketako    Sailari eSailari eSailari eSailari egina:gina:gina:gina:    

    

Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea onar dezan, hain zuzen, eskaera 
egin zenetik, Lanbidek informazio okerra eman baitzuen, interesdunari langabeziagatiko 
prestazioaren eskaera izapidetzeko eskaera egitearen kaltetan izan gabe. 
 
 
 
 
 
 
 


