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Arartekoaren 2017R-2335-16 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 17koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten etetea berrikus dezala, etete horretarako arrazoirik ez baitago.

Aurrekariak

Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoan, eta haren arrazoia diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eten izana da.

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea etetea erabaki zuen 
2016ko irailaren 22an, ez baitzuen enplegu eskatzaile edo beste zerbitzu batzuen 
eskaera berritu 2011ko abuztuaren 22an eta, horrenbestez, 2016ko uztailaren 
14an behin betiko baja eman zitzaion. Kexagileak aipatu duenez, ez du enplegu 
eskaera berritu beharrik, salbuetsita baitago 2018ko apirilaren 20ra arte. Gaineratu 
du, 2013ko otsailaren 2an Lanbidek bazterkeria egoera larrian zegoela baloratu 
zuela, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egindako txostenarekin batera. 

Arartekoak, aurkeztutako kexa izapidetuz, lankidetza eskaera helarazi zion 
Lanbideri aurreko gertaerei lotuta, eta enplegu-eskaeraren berritzearen 
salbuespenari lotutako aurreko dokumentuen kopia erantsi zuen.

Lanbidek erakunde horretako zuzendari nagusiaren txostenaren bitartez erantzun 
dio Arartekoari.

Bertan, alde batetik, diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedienteari buruzko 
informazioa helarazi da, honako hau aipatuz: “1998/RGI/xxx zenbakiko DSBE 
espedientearen titularra da (ondoreak 1999/05/15etik aurrera). Haren bizikidetza-
unitatea pertsona bakarrekoa da. Hilean, guztira, 625,58 euro jasotzen ditu DSBE 
moduan. Ez du jasotzen eta ez dauka eskatuta etxebizitzarako prestazio osagarria".

Bestetik, hauxe azpimarratu du: 

“2016ko uztailaren 14an, (…) andrearen enplegu-eskaria iraungi egin zen, ez 
baitzen berritu egun horretan, eta kontuan hartu behar da hiru hilabete 
lehenago (2016-04-13) amaituta zeudela orduko orientatzailearen bidez izan 
zuen salbuespenaren ondorioak.

Horren ondorioz, 2016/REV/xxx espedientea hasi zen, eta entzunaldi izapide 
egokia eman zitzaion interesdunari. (…)  andrea ez zen bera zuzenean agertu, 
eta haren ordez etorri zenak zer egoeratan dagoen esan zigun: eskizofrenia 
paranoidea du, agorafobia, ez da kalera ateratzen... Baina une horretan ez zuen 
dokumentaziorik aurkeztu.
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Egoera horretan, 2016/09/22ko Ebazpenaren bidez amaiera eman zitzaion 
espedienteari, eta DSBE prestazioa jasotzeko eskubidea aldi batez etetea 
erabaki zen, enplegu-eskatzailearen eskaera ez berritzeagatik.

Geroago, erabakitako etenaldia igaro eta 2016/09/02an eskatzaile moduan 
berriz inskribatu ondoren, prestazioa berriz ematen hasi zitzaion, 
2016/10/01eko Ebazpenaren bidez. Hau da, pertsona horri hilabeteko etena 
egin zaio, 2016ko irailaren 1etik 31ra arte, hain zuzen ere.

2016/10/20an, dagokion orientatzaileak, mediku psikiatra batek 2016/10/11n 
eta 2016/10/17an emandako txostenak ikusita, egokitzat jo zuen beste 
salbuespen bat egitea; izan ere, medikuak egindako txostenaren arabera, 
hizpide dugun andreak eskizofrenia paranoidea du, horrek gizarte-bizitzan 
harremanak izatea eragozten dio, eta ez da gauza edozeren ardura bere gain 
hartzeko. Une honetan, eskaera 2018/04/20ra arte etenda dauka, nahiz eta 
orientatzaileak denbora honetan guztian daukan egoeraren jarraipen egokia 
egin”.

Gogoetak

1. Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea erabaki du, hilabetez 
enplegurako eskuragarri ez egoteagatik maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren, diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duenari 
buruzkoaren, 43.d) eta 45.2. artikuluak aplikatuz.  

Arartekoaren iritziz, etetea erabakitzeko arrazoirik ez zegoen bazterkeria egoera 
larrian baitago eta, beraz, enplegurako eskuragarri egoteko betebeharretik 
salbuetsita dago. 

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.b) artikuluak honako hau ezartzen 
du: bazterkeria larria pairatzen duten pertsonek eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
edota Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren iritziz lan merkatuan sartzeko 
moduan ez dauden pertsonek ez dutela enplegurako eskuragarri egoteko 
eginbeharra bete beharrik.

Kexagileak “Salbuespen Fitxa” izeneko dokumentua erantsi du, eta bertan 
adierazten denez, 2013ko otsailaren 20an “desde el Servicio de Orientación de 
Lanbide de Bilbao (…) se estima oportuno realizar una exención a (…) por estar en 
situación de alta exclusión con informe de los Servicios Sociales de Base”. 
Arartekoak dokumentu horren kopia Lanbidek helarazitako lankidetza eskaeran 
erantsi zuen.



 3
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 
 

2. Lanbidek erakunde honi erantzun dio salbuespenaren ondorioak amaitu egin zirela 
jakinarazten zitzaion alegazioen izapidera ez zela agertu, baizik eta beste pertsona 
bat azaldu zela haren ordez bere zailtasun-egoeraren berri emateko. Gainera, aipatu 
du psikiatra batek 2016/10/11n eta 2016/10/17an egindako txostenak ikusirik 
(haietan gaixotasun mentala duela diagnostikatzen da), egokitzat jotzen dela 
2016ko urritik 2018ko apirila bitarteko salbuespen bat egitea. Bestalde, 1999. 
urtetik diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra da.

Finean, Lanbidek bere espedientean bazterkeria egoera larriari buruzko informazioa 
zuen eta, horren ondorioz, enplegu eskaera berritzeko betebeharraren 
salbuespenari buruzkoa; salbuespen hori ondoren baieztatu egin da eta, hortaz, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko erabakia hartzeko arrazoirik ez zegoen. 
Arartekoaren aburuz, kexagileak ez zuen enplegu eskaera berritzeko betebeharrik 
eta, beraz, diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko ekintzarik ez du egin. 
Izapideren bat ez formalizatzeak ondorioren bat izan ahalko luke, baldin eta 
jokabide hori behar bezala tipifikatuta balego, baina horrek ez du esan nahi haren 
egoera prestazioa eten zitzaion epean bazterkeria larrikoa ez zenik. 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera 
gomendio hau egiten diogu Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari:

GOMENDIOA

Arartekoak diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko erabakia berriz azter dezan 
gomendatu dio Lanbideri, hura erabakitzeko arrazoirik ez baitago.


