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Aurrekariak 
 

Maiatzaren 25ean (…) andreak aurkeztu zuen kexa izapidetzeko onartu genuen. 
Kexagileak (…) bere senarraren ordezkaritzan jardun zuen, senarrak diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eskatu baitzuen Lanbidek Gasteizko San Martin auzoan duen 
bulegoan. 
 
Kexaren arrazoia zen eskaera hori erantzuteko atzerapena, izan ere, eskaera 
martxoaren 9an egin zen, horrek esan nahi du araudi erregulatzaileak ebazteko 
ezarri duen bi hilabeteko epea igaro zela. Zehazki eskatu zuen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta aitor ziezaioten isiltasun positiboaren ondorioz, diru-sarrerak 
bermatzeko eta gizarteratzeko 18/2008 Legearen 62.2 artikuluak ezarri duen 
moduan: “Ebazpena emateko eskuduna den organoak prestazioa emateko edo 

ukatzeko ebazpena gehienez ere bi hilabeteko epean emango du, dagokion 

eskabidea aurkeztu denetik kontatzen hasita. Epea berariazko ebazpena eman gabe 

amaitzen bada, eta eskatutakoa diru-sarrerak bermatzeko errenta, edozein izanik 

ere modalitatea, eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria badira, eman 

egin direla ulertuko da eta gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatu badira, berriz, 

ukatu egin direla.” 
 
Hala, ekainaren 4an Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari 
informazio eskaera bat bidali genion. Horren bidez, erreklamatzailearen senarraren 
espedientea izapidetzeko atzerapenen inguruko informazioa eskatzeaz gain, goian 
transkribatutako agindua gogorarazi genion, prestazioa isiltasun positiboaren 
ondorioz aitortzeari buruzkoa. 
 
Erreklamatzaileak, ez zuenez Lanbideren eskutik inolako informaziorik jaso, idazki 
berri bat aurkeztu zuen erakunde honen aurrean abuztuaren 30ean, hau da, 
eskaera egin zuenetik bost hilabete baino gehiago igaro ostean. Gure aldetik, 
urriaren 9an, hau da, informazio eskaera egin eta lau hilabete pasa ostean, 
errekerimendu bat bidali genuen Ararteko erakundearen informazio eskaerei epe 
barruan erantzuteko beharra gogoraraziz. 
 
Ondoren, erreklamatzaileak azaldu zigun urriaren 17an Lanbideko bulegoan 
jakinarazi ziotela eskaera gaitzetsi egin zutela baina ez ziotela inolako ebazpen 
idazkirik eman, arreta eskaini zion pertsonaren ordenagailuko pantailan agertzen 
den informazioaren kopia besterik ez baitzioten eman. Kopia horretan ageri denari 
jarraiki, ukapenaren arrazoia hauxe da “dirua oinarrizko beharrak asebetetzearekin 

loturarik ez duten xedeetarako erabiltzea (gimnasioa eta telefonoa)”. 
 
Azkenean, gure informazio eskaeraren erantzuna jaso genuen. Erantzuteko 
idazkiaren bidez (irteera data: azaroaren 6a) ondorengoaren berri izan genuen: 
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Gutun honen bidez erantzuten diogu 2012ko ekainaren 4ko zure idazkiari eta 

urriaren 9ko errekerimenduari. Idazkiaren gaia: (…) jaunak jarritako kexa, Diru-

sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria 

eskatzeko Lanbideko bulegoetan martxoaren 9an aurkeztutako eskaerari erantzuten 

berandutzeagatik. 

 

Irailaren 19an eman zen EZESTEKO ebazpen proposamena, Diru-Sarrerak 

Bermatzeko Errenta oinarrizkoak ez diren premiak ordaintzeko erabiltzeagatik 

(gimnasioa edota telefonoa). Urriko nomina izango ditu ondorioak”. 

 

Gaur egun erreklamatzaileak oraindik ez du ukatzeko ebazpenaren jakinarazpenik 
jaso. 
 

Gogoetak 
 

1. Gomendio honen helburua ez bada ere, gure ustez garrantzitsua da 
nabarmentzea Lanbidek premiazko neurriak hartu behar dituela haren 
espedienteen ebazpenean egon ohi diren atzerapenak saiheste aldera. Esku 
artean dugun kasuan eta antzerakoetan, hau da, behar egoera larrian 
dauden pertsonen kasuan, ohikoa da zortzi hilabete edo gehiago itxaron 
behar izatea diru-sarrerak bermatzeko errentaren aitorpenari lotutako 
ebazpenari buruzko informazioa eskuratu ahal izateko. Hori dela-eta arazo 
zehatz horren ondorioz Ararteko erakundean aurkeztu diren kexen kopuruak 
modu nabarmenean egin du gora 2012. urtean zehar.  
 
Kasu honetan, ebazteko atzerapenari 30/1992 Legean (edo diru-sarrerak 
bermatzeko errenta erregulatzen duen araudian) xedatutako jakinarazpenik 
eza gehitu behar zaio; izan ere, Lanbideko langileek modu zuzenean 
jakinarazi zioten. Zentzu horretan, adierazi nahi dugu kezkatuta gaudela gai 
horren ondorioz, hainbat kexa jaso baititugu ebazpenak jakinarazteko 
arazoei lotuta; kasu honetan ez da inolako idazkirik bidali eskatzailearen 
etxebizitzara. 

 
2. Erantzunaren testua irakurri ostean, ondorioztatu daiteke eskatzailea diru-

sarrerak bermatzeko errentaren titularra dela. Azaldu da ukatzeko 
ebazpenak (gogoratu dezagun, oraindik jakinarazi gabea) urriko soldatatik 
aurrera ondorioak edukiko dituela eta ukatzeko arrazoi gisa hauxe argudiatu 
da “utilizar dinero para fines que no sean cubrir necesidades básicas”. 
 
i) Beraz, lehenik eta behin ulertzen dugu, logikoa denez, ez bada 

prestazioaren titularra diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatzen duen 
pertsona batek soldata-orrian ez duela inolako aldaketarik antzemango 
ukatzeko ebazpenaren ondorioz. Horrek, aurrerago aipatuko dugun 
motibazioarekin batera, prestazioaren titulartasun posible bat agerian 
jarri zuen (pentsatu genuen beharbada eskatu zuena diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa berritzeko zela eta ez zela eskaera 
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berri bat). Horregatik, Lanbideko langileengana jo genuen zuzenean, 
alderdi zehatz hori argitzeko asmoz. Jakinarazi ziguten 
erreklamatzailearen senarrak (gogora ekarri dezagun bera izan zela diru-
sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuena eta erreklamatzaileak bere 
ordezkaritzan jardun duela) laguntza jakin batzuk jaso zituela (ez ziguten 
zehaztu zeintzuk) 1996. urtera arte eta gaur egun ez dela diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularra. 
 
Gure ikuspuntuaren arabera, helarazitako datu horiek kontuan hartuta, 
nahasmenduren bat egon da eskaeraren izaerari lotuta eta, dirudienez, 
Lanbidek prestazioaren berritzetzat jo duen arren, erakunde horretako 
langileek baieztatu duten moduan, eskaera berri baten aurrean gaude. 
 

ii) Ukapena eragin duen motibazioari dagokionez, kasu honetan aplikagarria 
ez dela uste dugu. 
 
18/2008 Legearen 19.1.a artikuluak zera dio: “Diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titularrek prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea 

baliatzen dutenean, modalitatea edozein dela ere, honako betebehar 

hauek izango dituzte: a. Prestazio ekonomikoa bizikidetza-unitateko kide 

guztien oinarrizko premiei aurre egitera bideratzea, eta, hala badagokio, 

haien gizarteratze- eta/edo laneratze-prozesuak eragindako gastuak 

ordaintzea”. 
 
Hala, egia da diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jasotzen den 
zenbatekoa gastu jakin batzuei aurre egiteko erabili behar dela baina, 
logikoa denez, eginbehar hori eskubidearen titularrei dagokie, ez 
eskatzaileei. Hortaz, ematen du nahasmendu bat egon dela prestazioa 
eskuratzeko baldintzen (18/2008 Legearen 16. artikulua, bertan ez da 
aipatu ere egin ukapena eragin duen arrazoia) eta diru-sarrerak 
bermatzeko errenta behin onartuta titularrak gain hartu behar dituen 
betebeharren artean. 
 
Izan ere, erreklamatzaileak jakin zuenean zeintzuk ziren ukapenaren 
arrazoiak, bere semeari gimnasioan baja eman zion eta telefono 
konpainia aldatu zuen prezio merkeagoak zituen beste bategatik. 
Dirudienez, jarduera horiek ez dute inolako eraginik eduki ukatzeko 
ebazpenean. 
 

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

-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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Gizarte PolitiketakoGizarte PolitiketakoGizarte PolitiketakoGizarte Politiketako    Sailari egSailari egSailari egSailari egina:ina:ina:ina: 

 

Erreklamatzailearen senarrari ukatu dioten diru-sarrerak bermatzeko errenta 

berriro azter dezala eta, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratu ahal 

izateko baldintzak betetzen dituela egiaztatuz gero, eskubidea aitor diezaion 

eskaera egin zuen unetik aurrera (2012ko martxoaren 9a). 

 

 

 


