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Aurrekariak 

 
2012ko urriaren 8an erakunde honetan (…) andreak sustatu zuen kexa bat jaso 
zen; izan ere, ez zuten bere titulartasunekoa den diru-sarrerak bermatzeko errenta 
berriro abian jarri. Erreklamatzaileak azaldu zuen Arabako Foru Aldundiak diru-
sarrerak bermatzeko errenta eten zuela eta Gasteizko Udalaren aurrean 
berrabiarazteko eskatu zuela. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketaren 
eskumena Lanbideren esku geratu zen unean eta foru erakundeak ez zionez 
erantzunik eman, prestazioa berrabiarazteko eskaera formala egin zuen Lanbiden 
2012ko ekainaren 12an. Hala ere, gaur egun oraindik ez da horren gaineko 
ebazpenik eman. 
 
Kexa izapidetzeko onartu ostean, urriaren 16an Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Kontseilaritzari informazio eskaera bat bidali genion. Horren bidez, 
erreklamatzaileak, prestazioa berrabiarazteko asmoz, ekainaren 12an Lanbideko 
bulegoan aurkeztu zuen eskaeraren izapidetzeari buruzko informazioa eskatu 
genuen. Aipatutako epean ez genuenez erantzunik jaso, azaroaren 28an, 
aipatutako kontseilaritzari errekerimendu bat bidali genion. Azkenean, 2013ko 
urtarrilaren 10ean informazio eskaeraren erantzuna jaso genuen. 
 
Lanbideko zuzendari nagusiak bidalitako idazkiaren bidez, jakinarazi ziguten urriaren 
16an erreklamatzailearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientea berrikusi 
zela eta azaroaren 30ean idazki bat bidali ziotela zenbait dokumentazio aurkez 
zitzala eskatuz. Idazkiaren edukiarekin bat eginez, erreklamatzaileak eskaerari 
erantzun zion eskatutako dokumentazioa epe barruan aurkeztuz. 
 
Informazio horrekin batera, gaur egun etetea mantentzeko arrazoia ere azaltzen zen 
honako termino hauetan: “Interesdunak aurkeztutako dokumentaziotik 

ondorioztatzen denez, haren alaba, (…), otsailetik ez da bizi erreferentzia-

helbidean, eta ez zaio eman horren berri Lanbideri. Horrenbestez, ez da bete 

betebeharreko betekizun hau: bizikidetza-unitatearen izandako aldaketen berri 

egutegiko hamabost eguneko epean ematea.Lanbiden jasota dagoenaren arabera, 

(…) urriaren 23an azaldu zuen zergatik bere alaba hemendik irten eta jatorrizko 

herrira bultatu zen. Dena den, interesdunak ez ditu betebeharreko betekizunak 

bete. (…) andreak abenduaren 2an eskatu zuen prestazioari berriz ekiteko. 

Dagoeneko hasita dago prestazioa, hala balegokio, berriz ematen hasteko”. 

 
Azpimarratu behar da ez dela etetearen jatorrizko arrazoia azaltzen (foru aldundiak 
agindutakoa), ezta Lanbidek hauxe baieztatzeko dituen arrazoiak ere: interesdunak 

eginbeharrak ez betetzen jarraitzen du (urriaren 23an bere alabak jatorrizko 

herrialdera joateko eta itzultzeko zituen arrazoien gaineko azalpenak eman zituen 
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arren). Gainera, ez da aipatu ere egiten ekainaren 12an aurkeztutako 
berrabiarazteko eskaera. 
 

Gogoetak 
 
 

147/2010 Dekretuaren 12.1.f1 artikuluak honako eginbehar hau ezarri die diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titularrei: “Prestaziorako eskubidea aldatzea, etetea 

edo azkentzea ekar dezaketen eta ondoren adierazten diren gertakariak sortzen 

diren unetik aurrera zenbatzen hasi eta gehieneko hamabost eguneko epean 

udalari1 gertakari horien berri ematea: Bizikidetza-unitatearen osaeran eragina duten 

gertakariak, eta edozein kasutan (…)Bizikidetza-unitatea uztea eta titularra ohiko 

bizilekutik ateratzea; 

 
 
Hala, dekretu beraren 43.2.a artikulua ere aplikagarria litzateke. Horrek xedatu du 
honako hau diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko arrazoia dela: “Diru-sarrerak 

bermatzeko errenta (edozein izanik ere modalitatea) eten egingo da, honako arrazoi 

hauengatik (…) Bizikidetza-unitatearen osaeran edo baliabideen mailan izandako 

aldaketen berri ez ematea ezarrita dagoen epearen barruan”. 

 
Zentzu horretan, eteteko arrazoia badago, beraz, baita berriz kobratzen ez hasteko 
arrazoia ere. 
 
Kasu horren berezitasuna honetan datza: arrazoi horren ondoriozko eteteak iraupen 
zehatz bat dauka. Zehazki, dekretuaren 45.2. artikuluak hauxe dio horren inguruan: 
“43. artikuluaren 2. paragrafoko a), d) eta e) idatz-zatietan aurreikusitako 

kasuetan, etendura hilabetekoa izango da lehen aldiz gertatzen denean eta 3 

hilabetekoa ondoren berriro gertatzen bada, behin gizarteratzeko laguntza 

pertsonalizatua egin behar duten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egiaztatzen du-

tenean, hala dagokionean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinatuz, 

Gizarteratze Hitzarmenean itundutakoa ez dela betetze.n” 

 
Beraz, Lanbideko arduradunek diotenari jarraiki, erreklamatzaileak eskatutako 
dokumentazioa aurkeztu zuen eta ez dago etetea mantentzeko beste arrazoirik, 
hortaz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izateko baldintza guztiak 
betetzen dituela ulertu behar da, baita prestazioa mantentzeko eskatu daitekeen 
eginbehar oro bete duela ere. 
 
Beraz, Lanbidek etetea mantentzeko eman duen argudio bakarrak neurri horren 
iraupena hilabetekoa izango dela (edo hiru hilabetekoa, ez bada eginbehar hori 
betetzen ez den lehenengo aldia) ezarri duen aginduaren aplikazioa barne hartzen 
duenez, ez dago beste arrazoirik etetea epe horretatik harago mantentzeko. 

                                        
1 147/2010 Dekretua oraindik ez dute egokitu 4/2011 Legera –horren bidez aldatu zen 
18/2008 Legea, Diru-sarrerak Bermatu eta Gizarteratzekoa-; horrela, “udala” dioen lekuan 
“Lanbide” irakurri beharko da. 
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Gainera, Lanbidek jakinarazi digu abenduaren 2an erreklamatzaileak berrabiarazteko 
eskaera egin zuela, ekainaren 12an ere eskaera bera egin zuen arren eta irailaren 
3an, Zuzenean zerbitzuaren bidez, gai bera hizpide zuen beste idazki bat aurkeztu 
zuen arren. 
 
Modu berean, nabarmendu behar da ez dela inolako erreferentziarik egin Arabako 
Foru Aldundiak eman zuen jatorrizko eteteko arrazoiaren inguruan. 
 
Lanbidek atzerapen handiarekin izapidetu duenez espediente hori ez dira kontuan 
hartu erreklamatzailearen egoeran egon diren aldaketak (alaba jatorrizko herrialdetik 
itzuli zela) eta, ondorioz, etetea mantendu da hasiera batean neurria eragin zuen 
arrazoia ez den beste arrazoi baten ondorioz. Dena den, azpimarratu nahi dugu ez 
dela horren gaineko erreferentziarik egin gure informazio eskaeraren erantzunean. 
Edonola ere, ematen du erreklamatzaileak ez zuela bizikidetza-unitatean egondako 
aldaketa horren berri eman, izan ere, diru-sarrerak bermatzeko errenta etenaldian 
zegoen. Gure ustez, garrantzitsua da modu positiboan baloratzea bidali dizkioten 
dokumentazio-errekerimenduei erantzun diela. Izan ere, gure eskaeraren 
erantzunean aipatzen den moduan, prestazioa jasotzeko eskubidearen titularra 
izateko baldintzak betetzen dituela frogatu du. Era berean, Lanbidek erantzun 
horretan baieztatu duen moduan, urriaren 23an modu formalean jakinarazi zuen 
zergatik bere alabak bizikidetza unitatea bertan behera utzi zuen. 
 
Araudian xedatutako epeak bete izan balira eta diru-sarrerak bermatzeko errenta 
berriro abian jarri izan balitz, erreklamatzailearen egoera bestelakoa izango 
litzateke. Kasu horretan, berrabiarazpena eta gero (hasiera batean, posible zen, 
dokumentazioari lotutako errekerimenduei modu positiboan erantzun zien-eta), eta 
alaba itzuli ostean bizikidetza unitatean egondako aldaketak jakinarazteko 
eginbeharraren ez-betetzea egiaztatuz gero, prestazioa eten behar zen, beharbada 
hiru hilabetetan zehar goian aipatutako araudiarekin bat eginez. 
 
Edonola ere, gure ustez, espediente hori izapidetzeko egondako atzerapenak 
eragozpen bikoitza eragin dio erreklamatzaileari; izan ere, prestazioaren 
ordainketarik ezari bere egoera pertsonalean egondako aldaketen ondoriozko 
zailtasunak gehitu behar zaizkio, aldaketa horiek izapidetzean eragin argia baitute. 
 
Laburbilduz, esan dezakegu ebazpenean egon den atzerapenak espedientea nahasi 
egin duela eta hori ezin zaio erreklamatzaileari leporatu. 
 
Horrenbestez, gure ustez ez dago arrazoi nahikorik etetea mantentzeko.  
 
 
 
 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -
erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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GOMENDIOA 
 

 
Prestazioa jasotzeko eskubidearen titularra izateko baldintzak betetzen baditu 
(ematen du Lanbidek azaroaren 30ean bidali zuen errekerimenduari erantzunez 
aurkeztu zuen dokumentazioaren bidez horixe frogatu zuela), erreklamatzailearen 
diru-sarrerak bermatzeko errenta berriro abian jar dezaten, orain arte jaso ez dituen 
zenbatekoak ordainduz. Hori guztia, 147/2010 Dekretuaren 43.2. eta 45.2. 
artikuluetan ezarritakoarekin bat eginez, eteteak iraupen mugatua duela aintzat 
hartuz.  
 
 
 
 


