
   1  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
Arartekoaren 2018S-2178-16 Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 16koa. Horren bidez, 
epe batean ordaindutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren hileko zenbatekoa 
berrikustea iradokitzen da.  
 
 

Aurrekariak 
 

1-. Herritar batek kexa aurkeztu du erakunde honetan, ez baitago ados Lanbidek 
onartutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoarekin. 
 
Zehazki, enplegu erakunde autonomoak, 2016ko irailaren 22ko ebazpenaren bidez, 
haren prestazioa berritu eta kexagilearen hileko zenbatekoa hileko 416,33 eurotan 
ezartzea erabaki zuen.  
 
Erakunde honi jakinarazi zionez, 2016ko apirilaz geroztik ez zeukan lanik, eta 
Lanbideri bere diru-sarrerak murriztu zirela jakinarazi ondoren, ez zitzaion 
zenbatekoa aldatu. Bere aldetik, ondorioztatu zuen prestazioa berritzean aldatuko 
zela zenbatekoa. Abuztuan gertatu behar zen hori, indarraldiko bi urte betetakoan.  
 
2-. Lanbidek ez zuen prestazioaren zenbatekoa aldatu haren prestazioa berritu 
ondoren. Horregatik jo zuen Lanbideko zure bulegora eta horri buruzko informazioa 
eskatu. Jakinarazi ziotenez, aplikatiboan agertzen zen aldizkako diru-sarrerak 
jasotzen zituela Cáritasetik.  
 
3-. Erantzunez, 2016ko urriaren 24an, idazki bat aurkeztu zion erakunde 
autonomoari. Han azaltzen zuenez, ez zuen Cáritasen laguntzarik jasotzen 2013an 
jasotzeari utzi zionetik, diru-sarrerak bermatzeko errenta kobratzen hasi orduko. 
Erantsi zuenez, bere banku-mugimenduetan agertzen ziren diru-sarrerak unean-
uneko laguntzak ziren, erakundeak Gasteizko Cáritasen LAGUN ARTEAN tailerretan 
parte hartu izanagatik ematen zizkionak. Halaber, ziurtatzen zuen jakinarazi egin 
zuela laguntza horiek 2013ko irailean amaitu zirela, hots, erakundeak 
interesdunaren beharrizanik oinarrizkoenak diru-sarrerak bermatzeko errentarekin 
eta etxebizitzarako prestazio osagarriarekin estalita zeudela jakin zuen unean.  
 
4-. Hitz horiekin jo genuen Lanbidera eta, 30 eguneko epean, erreklamazioaren 
xedearekin zerikusia zuten hainbat inguruabarri buruz informatzeko eskatu genion. 
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5-. Azkenean, erakunde honen erregistroan Lanbideren idazkia jaso genuen, 
azaldutako kontuei erantzuten ziena:  

 
“Interesdunaren espedientea aztertu dugu, eta ikusi dugu BAIETZ, 

garaiz adierazi zuela 2016ko apirila arte egiten zen lana bukatu zitzaiola, 
baina EZETZ, ez zuela garaiz adierazi 2013ko apiriletik egiten zuen beste lan 
bat bukatu zitzaiola. Lan hori Cáritasen bitartez Lagun Artean tailerretan 
egiten zuen, eta horrekin gainditu egin zuen enplegua sustatzeko dauden 36 
hilabeteak, eta Lanbidek, une horretatik aurrera, jasotako hileko nomina 
osoa konputatu dio. Hala, 2016ko urriaren 24an komunikatu duen arte 
Lagun Artean tailerrean lana bukatu duela (ez dago horren inguruko 
erregistrorik 2013an), nomina osoa konputatu zaio, hala ezarrita daukate-
eta DBE izapidetzeko irizpideek. 

Hauxe agertzen da bere espedientean: “2016ko urriaren 24an 
jakinarazi zuen 2013ko irailetik ez duela lan egiten Lagun Artean (berak dio 
esan zuela)”. Erregistroan berriro begiratu dugu eta ikusi dugu ezetz, ez 
zuela adierazi. Bukaeraren fitxa sortu da (epez kanpo)” 

Motibo hori dela-eta, titularrak berrriz ere DBE prestazio osoa jasoko 
du, 625,58 euro/hilean, 2016ko azaroko nominan, titularrak, gehi beste 
41,85 euro, Lagun Artean lana amaitu zuela adierazi zuenetik, 2016ko 
urriaren 24tik, sortutako atzerapenena (lehen esanda bezala, ez dago 
2013an lana bukatu izana jakinarazi zuela adierazten duen erregistrorik).” 

 
6-. Lanbidek emandako informazioa egiaztatzeko, Arartekoa berriz jarri zen 
harremanetan kexagilearekin, eta hark berriz esan zuen Cáritasekin izan zuen 
harremana ez zela inolaz ere lanekoa izan.   
 
7-. Arartekoak berriz eskatu zion enplegu erakunde autonomoari interesdunak 
azaldutakoa aintzat har zezala; ildo horretatik, bigarren informazio eskaera bat 
bidali zen, 2017ko urriaren 5ean, eta zuzendari nagusiaren idazkiaren bidez 
erantzun zion horri Lanbidek:  

 
“Pertsona interesdunaren espedientea aztertu ondoren, egiaztatu da 

2013/08/30ean errekerimendua bidali zitzaiola. 2013/09/11n, 
errekerimenduari erantzunez, zinpeko deklarazioa erregistratu zuen 
Txagorritxun (213515 zenbakia). Deklarazio horretan, interesdunak honako 
hau adierazi zuen: “…Gasteizko Udalari eta Lagun Arteari dagokienez: 
 * Udala: babes ofizialeko etxebizitzagatiko prestazioak dira. 
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* Lagun Artea: Caritasek Abetxukun dituen elizaren lantegi batzuetan 
egindako lanengatiko diru-sarrera da”. 
Eta gehitu zuen Lagun Arteako lantegitik lortzen dituen diru-sarrerak hilean 
225 € direla. 
 Lanbideren irizpideen arabera, diru-sarrera atipiko horiek diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa (DSBE) kobratzen hasten den unetik 
zenbatu behar dira (kasu honetan, 2013ko uztailaren 20an hasi zen 
kobratzen). 
 Ez du errekurtsorik aurkeztu.” 

 
8-. Azkenean, erakunde honetako langileak harremanetan jarri dira Gasteizko 
Cáritas erakundearekin, kexagileak emandako informazioa egiaztatzeko, hots, 
jasotako diru-sarrerak laguntzakoak izan zirela, eta ez lanekoak.  
 
Kexagileak azaldutakoa berretsi du erakunde horrek, eta jakinarazi du tailerren 
funtzionamendua erakundearen eta haren zerbitzuen erabiltzaileen arteko 
konpromiso batean oinarritzen dela, zeinaren arabera, betebeharrak betez, hala nola 
ikastaroetara erregulartasunez joatekoa, portaera onekoa eta norberaren 
garbitasunekoa, laguntza emango baitzaie euren funtsezko beharrizanei aurre egin 
ahal izateko.  
 
Hortaz, beharrezkoak diren egitate eta zuzenbide elementuak daudela uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 
1-. Diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen araudiak, zehazki 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
19.f) artikuluan, prestazioaren jasotzaileek hartzen dituzten betebeharren artean, 
hau jasotzen du: “Lege honetan ezarritakoaren arabera1 prestazioa jasotzeko 
eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar dezaketen gertaerak jakinaraztea, 
erregelamendu bidez ezarriko den epean”.   
 
Halaber, 147/2010 Dekretuak, 12.1.f).2 artikuluan, bizikidetzako unitatearen diru-
sarreretako aldaketak jakinaraztea aurreikusten du: “Prestazioaren zenbatekoa 
kalkulatzeko oinarritzat erabili diren baliabideak ukitzen dituzten gertakariak, hala 

                                         
1 Azpimarra gurea da  
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nola: Hileroko diru-sarreren motan edo zenbatekoan izandako aldaketak, eta 
ondare-gehikuntzak edo -murrizketak”.  
 
Bestalde, araudiak xedatzen du diru-sarrerak bermatzeko errenta bizikidetzako 
unitate titularrak dauzkan beste aldizkako diru-sarrerak osatzeko modalitatean jaso 
ahalko dela eta, nolanahi ere, zenbatekoaren kalkulua diru-sarrera horiek kontuan 
hartuz egingo dela. Hala, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak, Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentari buruzkoak, 13. artikuluko a) letran hau xedatzen du: 
“Bizikidetza-unitate bakoitzari aplika dakiokeen prestazioaren hileko zenbatekoa 
honen arabera kalkulatuko da: eskatzailearen bizikidetza-unitatearen ezaugarriak 
dituzten bizikidetza-unitateentzat prestazioak bermatutako gutxieneko diru-sarreren 
zenbatekoaren eta eskatzailearen bizikidetza-unitateak eskura dituen baliabideen 
arteko diferentziaren arabera”.  
 
Eta hau gehitzen du: “Bizikidetza-unitateak ez badu inolako baliabiderik, 
Gizarteratzeko eta Gizarte-babeserako Errentaren hileroko zenbatekoa osorik 
emango da”. 
 
2-. Kexagilea 2013. urteaz geroztik izan da diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titular. Arartekoari jakinarazi zion lehenago etxebizitzari, mantenuari eta 
gizarteratzeari lotutako bere baliabideak oinarrizko gizarte zerbitzuek nahiz 
gobernuz kanpoko erakundeek, hala nola Cáritasek, emandako laguntzetatik 
zetozela.  
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titulartasuna onartu ondoren, hasiera batean, 
osorik jaso zuen prestazioa, eta ondoren, 2015eko azarotik 2016ko apirilera, 
lanagatiko diru-sarrerak bateragarri egin zituen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
ordainketarekin. Enplegu hori da interesdunak urteotan izan duen bakarra eta 
2016ko apirilean egindako jakinarazpenaren bidez amaitu izana jakinarazi duen 
bakarra.  
 
Interesdunak uneoro azpimarratu du Cáritasen laguntzen ordainketa amaitu egin 
zela diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea onartu orduko. 
Dioenez, erraza da Lanbidek puntu hori egiaztatzea, 2013an diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren jasotzailea denetik banku-mugimendu guztiak eman 
dituelako.  
 
3-. Lanbidek interpretatu du diru-sarrera horiek aldizkakoak eta lanekoak direla; 
horri dagokionez, erakunde honi bidalitako lehen informazio idazkia aipatu behar 
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da. Hau esaten da han: “(…) garaiz adierazi zuela 2016ko apirila arte egiten zen 
lana bukatu zitzaiola, baina ezetz, ez zuela garaiz adierazi 2013ko apiriletik egiten 
zuen beste lan bat bukatu zitzaiola. Lan hori Cáritasen bitartez Lagun Artean 
tailerretan egiten zuen (…)”  
 
Inguruabar horri lotuta, kexagileak 2013an, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
jasotzaile izan aurretik, sinatutako zinpeko deklarazio bat aipatzen du Lanbidek. 
Han, Lanbideri jakinarazten zion prestazio hori onartua izan aurreko diru-sarrerak, 
alde batetik, Gasteizko Udalek emandako laguntzenak eta, bestetik, Cáritasen 
gizarteratzeko proiektu batean parte-hartzeagatik ordaindutakoak zirela. Ebazpen 
honetan lehen aipatu den deklarazioan, hau jasotzen da hitzez hitz: “es”. 
Deklarazio hori diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaile izan aurretik jasotzen 
zituen diru-sarrerei dagokie. Geroago, lan-harreman bat hasi zela jakinarazi zuen, 
2015eko azarotik 2016ko apirilera arte iraun zuena. 
 
4-. Lanbideren arabera, interesdunak berariaz jakinarazi behar zuen diru-sarrera 
horiek amaitu zirela eta, egin ez zuenez, ulertzen du 2013tik hilean 225 euro 
jasotzen jarraitzen duela. Enplegu erakunde autonomoaren arabera, jasotzen ez 
zituela jakinarazi ez zuenez, diru-sarrera gisa zenbatzen jarraitu behar da jakinarazi 
zuen egunera arte, 2016ko urrian.  
 
Azaldutako guztiaren ondorioz, Lanbidek ez ditu ordaindu kexagileari zegozkion 
zenbatekoak 2016ko apirilean enplegua amaitu zela jakinarazi zuenetik 2016ko 
azarora artean igarotako epean, ulertzen baitu 2013ko urteaz geroztik diru-sarrera 
jakin batzuk jasotzen jarraitzen zuela. Erakundeak ez daki murrizketa hori diru-
sarrerak bermatzeko errentaren aurreko aldietan ere gertatu zen.  
 
5-. Arartekoaren ustez, Lanbidek legearen arestiko manuei eman dien interpretazioa 
estentsiboa eta EAEko gizarte-babeserako sistemak bilatzen dituen xedeen 
kontrakoa izan da.  
 
Erakunde honen iritziz, behar bezain frogatuta geratu da interesdunak ez zuela 
Cáritasetik aldizkako eta/edo kontratuzko diru-sarrerarik jasotzen: erakundeak berak 
berretsi du interesdunak emandako informazioa eta zorrozki adierazi du tailer horien 
funtzionamenduaren eremua ez zela lanekoa, laguntzakoa baizik.  
 
Cáritasetik jaso zuen laguntza 2013an amaitu zen, nolanahi ere Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errenta ordaintzen hasi aurretik, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioa eskatzeko unean jasotzen zituen eta, beraz, haien berri eman 
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zituen arren. Laguntzakoa zenez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular 
izandakoan, Cáritasek haiek ordaintzeari utzi zion, gizarte-erakunde horrek 
eskaintzen duen babesa salbuespenekoa baita, gizarte-bazterkeria larriko 
kasuetarako. 
 
Aurkeztu dituen banku-mugimenduak, haren diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
espedientean jasota daudenak, frogatu egiten dute Cáritasek laguntza ordaintzeari 
utzi ziola 2013an. Data harrezkero ez dago Cáritasetik datorren banku-oharrik.  
 
6-. Lanbidek azkenean kexagileak jaso behar duen zenbatekoa aldatu eta bere 
egoeraren arabera dagokion zenbatekoa ordaintzea onartu duen arren, horren 
eraginetarako data 2016ko urriaren 24koa baino ez da izan, orduan jakinarazi 
baitzion berariaz kexagileak diru-sarrera horiek 2013ko irailean amaitu zirela.  
 
Esandako guztiagatik, hona hemen gure iradokizuna:  

 
 

IRADOKIZUNA 
 
Arartekoak iradokitzen dio Lanbideri 2016ko apirilaren eta 2016ko urriaren arteko 
epean ordaindutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren zenbatekoa 
berrikus dezala.  


