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Arartekoaren 2017S-265-16 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 22koa. Horren bidez, 
jaso behar ez ziren prestazioak, diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jasotakoak, 
itzultzea eskatzen duen erreklamazioa berriz aztertzea iradokitzen da.  
 
 

Aurrekariak 
 

1-. Herritar batek kexa aurkeztu du erakunde honetan, ez baitago ados Lanbideren 
erabakiarekin. Izan ere, Lanbidek ez dio berritu diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
jasotako zenbatekoak erreklamatu dizkio.  
 
2015eko azaroaren 5ean, kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta (modalitatea: 
laneko diru-sarrerak osatzeko errenta) berritzeko eskaera egin zuen. Lanbidek 
eskubidea ez berritzea erabaki zuen, abenduaren 19an. Ebazpenean ageri den 
arrazoia honako hau da: “Disponer el titular y/o el miembro/s de la UC de ingreso 
por trabajo superiores a la cuantía mensual de la Renta de Garantía de Ingresos que 
pudiera corresponder en función del número de miembros y tipo de unidad de 
convivencia.” 
 
Kexagileak jakinarazi duenez, dagokion Lanbide bulegora jo zuenean, arreta eman 
zion pertsonak esan zion enplegurako pizgarriak agortzeagatik azkendu zela bere 
eskubidea.  
 
Interesduna gaitzespena erakutsi du, bere ustez, erakunde autonomoak emandako 
motibazioa nahikoa ez delako; era berean, ez dago ados Lanbidek erabilitako 
arrazoiarekin, batez ere, eskubidearen titularra 2013tik izan delako. 
 
Bestalde, kexagileak jakinarazi digu lehenago Lanbidek prestazioa eten zitzaiola, 
ondasun higiezin baten salmentaren ondoriozko ezohiko diru-sarrerak antzeman 
zituelako. Azaldu duenez, higiezin hori saldu ondoren jasotako diru-sarrerak, 
dibortziatu eta gero, hipoteka kitatzeko eta etxebizitza berri bat erosteko erabili 
zituen.  
 
2-. Arartekoak informazio-eskaera bidali zion Lanbideri kexaren arrazoiarekin 
loturiko inguruabarren gainean. Zehazki:  
 

a) Lanbidek laneko diru-sarrerak osatzeko errenta ez berritzeagatik berau 
iraungitzea ebazteko arrazoi zehatzak. 
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b) Ebazpen ezberdinetan erabili duen arrazoiketaren gaineko iritzia, bai eta 
arrazoiketa hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 54.1. artikuluko eskaerei egokitzeari 
buruzkoa ere.  

c) Kexaren xederarekin erlaizonatuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria 
izan daitekeen beste edozein inguruabar. 

 
3-. Azkenean, erakunde honetako erregistroan Lanbideren idazki bat jaso zen, 
honako hau azaltzen zuena:  
 

“(…) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez du kexagilearen Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentarako eskubidea azkendu, izan ere, eskubide hori ez 
berritzea baino ez du ebatzi. Arrazoia da kexagileak ez zituela DBEren 
eskubidearen titularra izateko baldintza guztiak betetzen, zegokion DBEren 
kopurua gainditzen baitzuen; horixe da 2015eko abenduaren 19ko ebazpenak 
oinarri izan zuen zioa. 
Lanbidek erabilitako arrazoiketa zuzena delakoan gaude, horiek modu 
laburrean idatzi badira ere, funtsean ebazpenen datuak eta arrazoiak biltzen 
dituztelako; ebazpenok 30/1992 Legearen 54. Artikuluak xedatutakoa 
betetzen du. Hala ere, hobetzeko ahaleginak egiten darraigu eta saiatzen gara 
azalpen gehiagarriak txertatzen arrazoietan. Horren adibide da 2015eko 
urriaren 24ko ebazpenaren arrazoia, zeinak honakoa zioen: ‘Percibir ingresos a 
los que no se aplica estímulos al empleo. Fin de estímulos al empleo’.”  

 
4-. Txostenari atxikita, 2016ko ekainaren 29ko ebazpena heldu zen, interesdunak 
aurkeztutako aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezetsi zuena. Era berean, 
txostenak ohiko etxebizitza saltzearen ondorioz eskuratutako ezohiko diru-sarrerak 
aipatu zituen:  
 

“(…) Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el 
expediente se constata que la alegación referente a que Lanbide revise los 
ingresos atípicos, debemos recordar que dichos ingresos atípicos se 
establecieron por la resolución del director general de Lanbide del 
expediente 2014/REV/016041 (…) y fue desestimado por resolución de 26 
de marzo de 2015. Por ello, dichas resoluciones son firmes, por lo que 
contra las mismas sólo cabría la interposición del recurso extraordinario de 
revisión, tal y como establece el artículo 118.1 de la Ley 30/1992. (…) 
Dado que no se da ninguna de dichas circunstancias ni tampoco se ha 



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

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
presentado el mencionado recurso extraordinario de revisión, no procede 
revisar dichos ingresos atípicos.” 

 
Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 
1-.2016ko ekainaren 29ko ebazpenean bertan, Euskal Enplegu Zerbitzuak zehaztu 
egin zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa berritzeko eskaera ezetsi 
aurretik egindako kalkulua:  
 

“(…) ello porque su nómina correspondiente a octubre de 2015 (…) y 
sumando el cálculo de los ingresos atípicos, la ahora recurrente superaba la 
cuantía de RGI a la que tendría derecho en ausencia total de recursos.  
El cálculo es el siguiente:  
660.07 euros de la citada nómina, a la que se han restado las deducciones a 
la Seguridad Social (31.02 y 10.89) y las retenciones de IRPF (13.20), lo 
que daba un total de 604.27 euros; a los ingresos de trabajo se les han 
sumado los 127.32 euros de ingresos atípicos. Esto es, da un total de 
731.59 euros, una suma mayor a la cuantía de RGI que le correspondería 
para unidad de convivencia unipersonal.”  
  

Lanbidek 147/2010 Dekretuaren 38.1. artikulua aplikatu zuen, prestazioa ez 
berritzeko erabakia hartzeko orduan. Manu horrek honela dio: “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.”  
 
Enplegurako pizgarriak aplikatzeko aldia amaitu ostean diru-sarrerak berriro 
zenbatzeari dagokionez, erakunde honek azpimarratu behar du, azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 53.2. 
artikuluarekin eta maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 21.3. artikuluarekin 
bat, enplegurako pizgarriak aplikatzeko aldiaren iraupena gehienez ere hogeita lau 
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hilabetekoa dela, eta beste hamabi hilabetez luza daiteke, Lanbidek ildo horretan 
esanbidezko irizpena ematen badu.  
 
Aztertzen ari garen kasuan, Lanbideren erabakia –enplegurako pizgarriak emateko 
denbora automatikoki eta kasu guztietan, salbuespenik gabe, beste hamabi 
hilabetez luzatzeko1– kontuan hartuta, Arartekoak azalpenak eskatu zituen 
xedapen hori aplikatu izanaren inguruan. Erakunde autonomoak baietz esan zuen; 
interesdunak, berriz, azaldu du 2013an hasi zela laneko diru-sarrerak osatzeko 
prestazioa jasotzen eta hori ez berritzeagatik eskubidea azkentzeko erabakia 
2015eko abenduan hartu zela. 
 
Espedientean jasotako agirien artean, erakunde honek ikusi ditu Lanbideko 
bulegoetan dokumentazioa aurkeztu izanaren egiaztagiri batzuk, hain zuzen, 
2012ko otsailaren 6ko agiria, Bilboko Errekaldeko Lanbide bulegokoa. Interesdunak 
baieztatu duenez, 2012 eta 2013. urteen bitartean etxez aldatu zuen (Bilbotik 
Barakaldora) eta izapideak egiteko bulegoa ere aldatu egin zuen; hortaz, baliteke 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren espediente berri bat ireki izana.  
 
Informazio hori kontuan hartuta, Arartekoaren iritziz, badaude frogak kexagilea 
prestazioaren titularra 2012. urtearen hasieratik zela esateko. Hori dela eta, ezin da 
egiaztatu Lanbidek oker jokatu duenik, enplegurako pizgarriak emateko aldia beste 
12 hilabetez luzatzeko aukera aplikatzeko orduan.  
 
Dena den, “Diagnostiko-txostena, lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko 
proposamenak jasotzen dituena, 2017” izenburuko agirian aipatutakoarekin bat, 
Arartekoaren proposamena izango litzateke oraingo denbora-mugaketa handitzea; 
izan ere, oraingo lan-egoeran, gehienez ere, hiru urte aurreikusten dira eta argi 
dago hori ez dela nahikoa. Handitzen bada, enplegu zerbitzuaren irizpenaren bidez, 
kasu batzuetan, Laneko Errenta Osagarria emateko aldia dekretuan adierazitakoa 
(36 hilabete) baino luzeagoa izan ahalko zen. 
 
2.- Kexagileak idazkian azaldutako bigarren kontuari dagokionez, Lanbideko 
zuzendari nagusiaren ebazpen berean –lehenago aipatutakoan– ukatu zen ondasun 
higiezinaren salmenta ezohiko diru-sarreratzat jotzeko prozedura berrikusteko 

                                         
1 Lanbide‐Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2014ko abenduko irizpideen dokumentua (43. irizpidea, 30. or.); 
2017ko apirileko irizpideen dokumentua (6.7. irizpidea, 35. or.) 
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aukera. Hori horrela zen 2015ko martxoaren 26an emandako ebazpen irmoa zela 
ulertu zelako.  
 
Hala ere, erakunde honek komenigarria deritzo horren inguruko gogoeta batzuk 
helarazteari, diru-sarrerak bermatzeko errenta ez berritzea –hemen aztertzen den 
kexa-espedientearen arrazoi nagusia– ezin baita ulertu Lanbideren erabakia –
etxebizitza saldu ondorengo diru-sarrera ezohiko diru-sarrera balitz bezala 
zenbatzea– kontuan hartzen ez bada, horrek nabarmen handitu baititu kexagileak 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izateko baldintzak betetzen dituen 
jakiteko aintzat hartu diren diru-sarrerak.  
 
Kexagileak aipatu duenez, aurreko etxebizitza saldu ondoren jaso zuen dirua 
hipoteka-kreditua (etxebizitza horri ezarritakoa) ordaintzera eta beste etxebizitza bat 
erostera bideratu zuen. Azaldu du, gainera, beste etxebizitza alokairuan hartu zuela, 
ondoren erosteko eskubidearekin; kontratua sinatu bezain laster aurkeztuko zuela 
Lanbide bulegoan eta duela gutxi amaituko zuela ordaintzen. Hori dela eta, orain bai 
egiaztatu ahalko luke jasotako zenbatekoa ohiko etxebizitza erosteko erabili duela.  
 
Enpleguko erakunde publikoak 2015/REC/001256 errekurtsoari buruzko 2015eko 
martxoaren 26ko ebazpenean adierazi du bere iritzia. Hain zuzen, laugarren atalean, 
honako gogoeta hauek azaldu dira:  
 

“La venta del inmueble propiedad de la titular de la prestación por importe de 
205.000 euros. Por otro lado, figura un contrato de compra de vivienda. 
Según las estipulaciones de dicho contrato, el importe total de la venta es de 
185.900 euros. No obstante, a fecha de la suspensión no se había 
satisfecho el precio total de la adquisición de la vivienda, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el contrato en relación a la forma de pago, por lo que no se 
puede aplicar completamente la excepción contenida en el artículo 20.2 del 
Decreto. En concreto, a fecha de abril de 2014, se debe imputar la diferencia 
entre la cantidad de 205.000 euros del precio de venta obtenido y lo que 
realmente se hubiera satisfecho de la compra de la vivienda, atendiendo a lo 
dispuesto en la estipulación segunda de dicho contrato, relativo a la forma 
de pago y las cuotas mensuales correspondientes. Estas cantidades más los 
gastos de cancelación de la hipoteca y los gastos acreditados derivados de la 
adquisición de la vivienda y que constan en el expediente, son los que deben 
de restarse a la cantidad de venta de la vivienda (205.000 euros) e 
imputarse como ingreso atípico.  
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Estos ingresos hacen que los rendimientos del recurrente excedan del límite 
establecido por la Ley para acceder a la prestación de RGI. “ 

 
Enpleguko erakunde publikoaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari 
buruzko 147/2010 Dekretuaren 20.2. artikulua aplikatu behar da, hauxe ezartzen 
duena: “Gauza bera egingo da ezohiko diru-sarrerak lortzen direnean, honako 
zenbateko hauek salbu: a) Diru-sarrera horietatik ohiko etxebizitza eskuratzeko 
erabili den zatia, lehendik etxebizitzarik ez bazeukan, edo bizikidetza-unitatearen 
ezaugarrietara eta premietara egokitzen den etxebizitza hobea eskuratzeko erabili 
den zatia, betiere aurrekoa saldu bada eta salmentaren zenbatekoa etxebizitza berria 
erosteko erabili bada 21.2. artikuluarekin bat etorriz eta aparteko baliorik ez badu, 
azken kasu horretan soilik tratamendu hori katastro-balioari emango baitzaio 24.2. 
artikuluan aurreikusitakoaren arabera.” 
 
Gainera, 21.2 artikuluak honela dio: “Ohiko etxebizitza saltzeagatik lortutako dirua 
ez da baliabidetzat hartuko, baldin eta diru hori guztia beste etxebizitza bat erosteko 
baldin bada, eta etxebizitza hori bizikidetza-unitateak ohiko bizileku gisa erabiltzen 
baldin badu. 
Aurreko paragrafoan aipatzen den berrinbertsioa egiteko gehieneko epea 
urtebetekoa izango da, etxebizitza saldu zenetik zenbatzen hasita. ” 
 
Azken paragrafo horrekin bat, Lanbidek aurreko etxebizitza saldu zenetik urtebetera 
ordaindutako kuotak kenduz lortutakoa gainditu duen zenbatekoa jo du ezohiko diru-
sarreratzat, hau da, denbora-muga hori arte ordaindutako zenbatekoak bakarrik 
kendu ditu, tartean salerosketa-kontratu bat dagoela kontuan izan gabe. Kontratu 
horrek egiaztatzen du etxebizitzaren erosketa ordainketa zatikatzeko sistemaren 
bidez egingo dela.  
 
Horrekin bat etorriz, etxebizitza saldu eta urtebetera beste etxebizitza erostean 
berrinbertitu ez diren diru-sarrerak –salmentaren ondoriozkoak– ezohiko diru-
sarreratzat jo behar dira, Lanbideren arabera.  
 
Kexa-espedientean jasotako dokumentuen artean, 2014ko urtarrilaren 29an sinatu 
den erosketa-kontratua dago. Agiri horretan, hain zuzen, bigarren atalean, prezioa 
eta ordaintzeko modua agertzen da: lehenik, 2014ko urtarrilaren 29an, 3.000 euro 
ordainduko da; gero, urte bereko otsailaren 15ean, 15.590 euro ordainduko da 
transferentzia bidez; 2015eko urtarrilaren 29an, beste transferentzia bat egingo da, 
1.690 euro; ondoren, hileko 700 euroko ordainketak egingo dira, eskritura egiteko 
azken egunera arte, hau da, 2016ko uztailaren 29ra arte; egun horretan bertan, 
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ordura arte ordaindutakoa etxebizitzaren balio osoari (185.900 euro) kendu ondoren 
geratzen den zenbatekoa ordainduko da. Aurreko puntuan aipatu denez, kontratuan 
ezarritako ordainketak egin direnez, kexagilea etxebizitzaren titularra da dagoeneko.  
 
Arartekoa ez dator bat azken puntu horrekin: kexagileak bere etxebizitza saldu 
ondorengo urtebeteko epean sinatu zuen salerosketa-kontratua, prezio osoa 
berehala ordaindu ez zuen arren. Izan ere, prezioa zatitan ordainduko dela adostea 
ez da oztopoa ohiko etxebizitza saldutakoan eskuratutako zenbatekoa beste 
etxebizitza batean inbertitu dela ondorioztatzeko.  
 
Ondorioz, Arartekoa ez dago ados Euskal Enplegu Zerbitzuaren interpretazioarekin, 
bere ustez gehiegizkoa baita eta ez baitator bat diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
helburuekin.  
 
4.- Azkenik, Lanbidek bi prozedura ireki ditu jaso behar ez ziren prestazioak 
itzularazteko, kexa-espediente honetan azaldutako arrazoiak direla medio. Hain 
zuzen ere, alde batetik, 2017/REI/006420 erreferentzia-zenbakia duen prozeduran, 
795,76 euro itzultzeko eskatzen zaio kexagileari, etxebizitza saltzean (beste 
etxebizitza bat erostearen agiririk aurkeztu gabe) jasotako ezohiko diru-sarrerak 
direla eta; bestaldetik, 70,12 euro, diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa 
ordainsariak osatzeko 2015eko urrian eta azaroan (hau da, enplegurako pizgarriak 
aplikatzeko epea amaitu arren ordaindutakoa) jasotako zenbatekoa dela eta. Azken 
prozedura horren erreferentzia-zenbakia hauxe da: 2016/REI/015604. Bigarren 
prozedura, zuzenean ez bada ere, aurreko prozeduran aipatutako inguruabarrari dago 
lotuta, prestazioaren titularrak ez baitzuen gaindituko prestazioa jaso ahal izateko 
ezarritako muga, lehenengo etxebizitzaren balioa ezohiko diru-sarreratzat hartzen 
zuen ebazpena baliogabetuz gero. 
 
Kexagileak prozedura bien aurka jarri ditu errekurtsoak, eta Lanbideko zuzendari 
nagusiak biak ezetsi egin ditu.  
 
Aurreko paragrafoan azaldutakoaren ildotik, eta erakunde honek jaso behar ez ziren 
prestazioak itzularaztea eragin behar duten jokabideen inguruan agertu duen 
jarrerarekin bat, azpimarratu beharra dago erreklamazio hori baldintzak galtzen 
direnean edo kalkuluak egiteko orduan aintzat hartutako inguruabarrak aldatzeagatik 
aitortutako zenbatekoa doitu behar denean egin beharko litzatekeela.  
 
Arartekoaren iritziz, kexagileak ordainik betetzen ditu prestazioaren titularra izateko 
baldintzak, etxebizitza saldu ondoren eskuratutako zenbatekoa beste etxebizitza bat 
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–egun, bere ohiko bizilekua– erostera eta hipoteka kitatzeko gastuak ordaintzera 
bideratu zuelako. Hori dela eta, erakunde honen iritziz, maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 20.1. artikuluaren 2. letran adierazitako salbuespena eta lege-testu 
bereko 21.2. artikulua aplikaturik, herritarrak ez du izan ezohiko diru-sarrerarik ohiko 
etxebizitza saldu ondoren.  

 
Esandako guztiagatik, honako iradokizun hau egin nahi dugu: 

 
 

IRADOKIZUNA 
 

Arartekoak iradokitzen du Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuaren 20.2. eta 21.2. artikuluetan jasotako salbuespena 
aplika dadila, eta ohiko etxebizitzaren salmentaren bidez lortutako baliabideak 
bizikidetza-unitatearen ohiko etxebizitza erostera bideratu direnez, ez direla aintzat 
hartu behar erabaki dadila. 
 
Ondorioz, prestazioak erreklamatzeko erabakia berriz aztertu behar da, arrazoi 
horrek zorrik eragin ez duelako. 
 


