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Arartekoaren 2014R-1442-13 ebazpena, 2014ko uztailaren 9koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio 
ondorerik gabe uzteko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa ez berritzea 
erabakitzen zuen ebazpen bat. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.- XXX kexa bat aurkeztu zen erakunde honetan, Lanbideko zuzendari nagusiaren 
2013ko apirilaren 21eko ebazpen bat jaso izanagatik. Ebazpen horren bidez, 
erabaki zen diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa ez ziotela berrituko. 
Ebazpen horrek arrazoi hauek zituen oinarri: prestazioa ez erabili izana oinarrizko 
beharrak asetzeko eta diru-sarrerak bermatzeko errentarekiko baliabideak arduraz 
ez administratzea. 
 
Era berean, jakinarazi zuen errekurtso bat egin zuela. Horren ondoren, jakinarazi 
zigun errekurtso hori ezetsia izan zela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 
nagusiaren 2013ko abenduaren 19ko ebazpenaren bidez.  
 
2.- Ebazpen horretan, Lanbidek espedientean zegoen dokumentazioa aztertzen 
zuen, eta dokumentazio hori autobideetako ordainlekuetan egindako gastuei 
buruzko banku-mugimenduez osatuta zegoen. Iritzi zuen ez zegoela behar bezala 
ziurtatuta joan-etorri horien arrazoiak hainbat udalerritan curriculumak ematera 
joatea izan zela, ez baitzuen hori ziurtatzen zuen enpresa bakar baten ere 
egiaztagiririk aurkeztu. Horrez gainera, adierazi zuen joan-etorri horiek larunbatetan 
izan direla, eta batzuk baita nazio mailako jaiegunetan ere, hala nola urriaren 12an 
eta azaroaren 1ean. Egun horietan, enpresa gehienak itxita egoten dira, eta adierazi 
zuen Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egin zen bidaia bat ez zela aldez aurretik 
jakinari, ez eta irteera egiteko unean eta ondoren ere. 
 
Horren ondorioz, balioetsi du diru-sarrerak bermatzeko prestazioa arautzen duen 
147/2010 Dekretuko 12. Artikuluan aurreikusitako betebeharrak ez direla bete: 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa bizikidetza-unitateko pertsona kide 
guztien beharrak asetzeko erabiltzea; eskura dauden baliabideak arduraz 
administratzea eta prestasunez jokatzea, egoera ekonomikoa edo bazterketa-egoera 
ez larriagotzeko; bizikidetza-unitatearen eraketari eragin diezaiokeen edozein 
gertaeraren edo prestazioa aitortzeko beharrezkoak diren betekizunetako baten 
behin-behineko edo behin betiko galera ekar dezakeen edozein gertaera edo egoera 
jakinaraztea. 
 
3.- Arartekoak hainbat aldiz eskatu zuen informazioa Lanbidek betebehar horiek 
bete ez zirela irizteko arrazoi jakinei buruz, eta aldez aurretik hainbat gogoeta 
helarazi zituen, gerora adieraziko ditugunak, errepikakorrak ez izateko. 
 
2014ko maiatzaren 27an, erakunde honetan informazio-eskaerari emandako azken 
erantzuna sartu zen, eta funtsean, errekurtsoaren ezesteak oinarri izan zituen 
argudio berak jasotzen ditu erantzun horrek.  



  2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 

 

 
 

Gogoetak 
 
1.- Lanbideko zuzendari nagusiaren 2013ko apirilaren 21eko ebazpenaren arabera, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa arautzen duen 147/2010 Dekretuko 
12. Artikuluan aurreikusitako betebeharrak ez betetzea eragin duten gertaerak, 
funtsean, autobideko gastu batzuk egiteari buruzkoak dira. Gastu horiek oso 
zenbateko txikikoak dira, 23,51, 60,02 eta 14,44 eurokoak, 2012ko abuztuan, 
irailean eta urrian egindakoak, hurrenez hurren. Zenbateko horiek ibilbide 
laburrenak dira, eta horietako gehienak, ordainlekuetako zenbatekoei erreparatuz.  
 
Arartekoaren ustez, aipatu zenbatekoen hileko gastuak ez dakar berekin familiaren 
aurrekontua desorekatzea, eta ezin da iritzi gizarte-bazterketarako arrazoia izatea 
edo gizarte-bazterketa areagotzen laguntzea. Bi hilabetetan, 14,44 edo 23,51 
euroko gastua egiteak ez du kaltetzen familiaren ekonomia, ez eta hilabete batean 
60,02 euro gastatzeak ere. Gastu horiek ez lukete behar adina garrantzi izango, 
gaur egun Lanbide aplikatzen ari den irizpideen arabera.  
 
Bestalde, argudiatzen da Euskal Autonomia Erkidegotik irten zela eta irteera hori ez 
zela jakinarazi, baina ez da adierazi zer iraupen izan zuen irteera horrek. Lanbidek 
aplikatzen dituen irizpideei jarraiki, irteera horrek, bere iraupenaren arabera, 
prestazioa etetea ekar dezake berarekin, baina ez diru-sarrerak bermatzeko 
prestazioaren berritzeari uko egitea, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioaren onuraduna izateko betekizunak betetzen jarraitzen baitu. 
 
Horren ondorioz, ez zaio utzi aipatu Dekretuko 12. artikuluan aurreikusitako 
betebeharretako bakar bat ere betetzeri, Ebazpenean aipatzen direnak, hain zuzen. 
Izan ere, egin den gastuak ez du behar adina garrantzia, irizteko prestazioa ez dela 
erabili bizikidetza-unitateko kide guztien beharrak asetzeko. Familia horrek 
prestazioa aitortzeko behar diren betekizunak betetzen jarraitzen du oraindik. 
 
2.- Araudiak aurreikusten du prestazioa ematen berriz hastea, prestazioa ematea 
eragin zuten kausek bere horretan jarraitzen badute, baldintza ekonomikoak edo 
prestazioa eskuratzeko behar den beste edozein baldintza betetzen bada, eta diru-
sarrerak bermatzeko prestazioa arautzen duen 147/2010 Dekretuko 38. artikuluan 
jasotako betebeharrak betetzen badira. Diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
(modalitatea edozein dela ere) eskubidearen onarpenak iraungo du hura emateko 
arrazoiek badiraute, prestazioa lortzeko eskatutako baldintza ekonomikoak edo 
beste edozein motatakoak betetzen badira eta dekretu honetan aurreikusitako 
betebeharrak betetzen badira, bi urteko aldi baterako emanez, eta aldi hori bi 
urterako berritu ahal izango da arrazoi horiek badiraute eta aipatu baldintzak eta 
betebeharrak betetzen jarraitzen bada”.   
 
Espedientean dagoen dokumentazioa eta Lanbidek igorritako informazioa aztertu 
ondoren, ez dago jasota baldintza ekonomikoetan aldaketarik izan zenik edo beste 
edozein aldaketa motarik izan denik, prestazioa ez berritzea eragingo zuena. Era 
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berean, ez dago jasotako betebeharrak ez direnik bete. Lanbidek aipatzen dituen 
gertaerek, Arartekoaren ustez, ez dute behar adina garrantzi, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa ez berritzeko. Ohiko joan-etorriak dira edozein 
familiatan, bai gizarteratzeko (gizarte-harremanak), bai laneratzeko (lana bilatzea). 
Kontuan izan behar da 5 adingabe dituen familia bat dela. Hori dela eta, horren 
ondorio larriak dituen erabaki batek (Izan ere, beharrik oinarrizkoenei aurre egiteko 
eta gizarteratzeko-laneratzeko prozesutik eratorritako gastuak ordaintzeko 
erabiltzen da) behar bezala oinarrituta egon beharko luke eta erabaki hori 
justifikatzen duten arrazoien bidez argudiatua. 
 
Hori dela eta, 3/1985 Legearen, otsailaren 27koaren, Arartekoa sortu eta arautzen 
duenaren, 11.b) artikuluan agindutakoari jarraiki, hau aurkezten da: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2013ko apirilaren 21eko 
ebazpena ondorerik gabe uztea. Ebazpen horren bidez, erabaki zen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa ez zela berrituko. 
 


