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Arartekoaren ebazpena, 2013ko abuztuaren 23koa. Horren bidez, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ondoriorik 

gabe utz dezan diru-sarrerak bermatzeko errenta baten iraungipena babesik gabeko 

egoera eragin duten forma-akats larriak jazo baitira. 

 

Aurrekariak 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta bat, lan-sarreren errenta osagarriaren 

modalitatean, etetearen ondotik (…) andreak sustatutako kexa izapidetzeko onartu 

zen otsailaren 14an. 

 

Kexagileak esandakoari jarraiki, urtarrilean, aldez aurretik inolako jakinarazpenik 

bidali gabe, prestazioaren ordainketak eten egin zituzten. Lanbide bulegora jo 

zuenean, adierazi zioten prestazioa eteteko arrazoia enplegu-eskatzaile gisa alta 

emanda edukitzeko betebeharra ez konplitzeari lotuta zegoela. 

 

Martxoaren 4an Arartekoak Lan eta Gizarte Politiketako Sailari informazio-eskaera 

bat bidali zion eta horren bidez eteteko espedienteari buruzko datuak eta 

kexagilearen enplegu-eskatzaile eskaerarekin izandako arazoei buruzko datuak 

eskatu zizkion. Halaber, etetea informazio-eskaera egin genuenean zergatik 

mantentzen zen jakin nahi genuen, kontuan hartuta 147/2010 Dekretuko 43.2 eta 

45.2 artikuluen arabera enplegu-eskatzaile gisa alta emanda edukitzeko 

betebeharra ez konplitzeak diru-sarrerak bermatzeko errenta hilabete batez etetea 

dakarrela, aipatu ez-betetzea jazotzen den lehen alditik; hiru hilerako eteten da 

bigarren aldia bada. 

 

Ekainaren 20an Lanbideren erantzuna, datarik gabe, jaso genuen; bertan azaldu 

ziguten urtarrilaren 16tik urtarrilaren 22ra kexagilearen espedientea berrikusi zela. 

Hitzez hitz hauxe zioen: “Berrikuspenetik ondorioztatzen denez, diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren edota etxebizitza-gastuetarako prestazio osagarriaren 

araudia ez du betetzen interesdunak, arrazoi hauek direla tarteko1: :“Eskubidea 

onartzeko eskatutako betebeharren bat behin betiko galtzea”. 

 

Lanbideren informazioarekin bat etorriz, kexagileak haren baja 2012ko azaroaren 

15ean jakinarazi zuen langile autonomoen erregimenean (haren negozioak 

jasandako galera ekonomikoen ondoriozkoa). Gauzak horrela, honako honen berri 

eman ziguten: “Horren ondorioz, prestazioa azkentzeko espedientea abiarazi zen 

                                        
1 Sic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

eta horren berri eman zitzaion interesdunari. 2012/02/14an, pertsona horrek idazki 

bat aurkeztu zuen bulegoan azaltzeko ez zuela ulertzen zergatik ez zuen kobratu 

prestazioa eta lan-eskaria egin izanagatik ote zen jakinarazi ziotela. Nik neuk 

telefonoz hitz egin nuen berarekin eta azaldu nion ez zela izan lan-eskaria egin 

zuelako, inolako egiaztagiririk aurkeztu gabe autonomoetan baja eman zuelako 

baizik, eta jakinarazi nion helegite bat egin behar zuela, negozioan zituen galerei 

buruzko datuak aurkezteko.  202/03/20an helegitea aurkeztu zuen, baita hainbat 

agiri ere, azaltzeko zergatik bere borondatez baja eman zuen autonomoen 

erregimenean. Aldi berean, beste eskabide bat izapidetu zen, prestazioa azkendu 

zen datarekin. Gaur egun izapidetze-fasean dago eskabidea, interesdunak zenbait 

agiri ekarri zain”. 

 

Gure ustez, kexagileak martxoan aurkeztu zituen agiriak, Lanbidek haren 

erantzunean aipatutakoak, apirilaren 23an Arartekoaren aurrean aurkeztutakoak 

berak dira: 2012. ekitalditako emaitza garbia agerian jartzen duen galeren eta 

irabazien balantze laburtua (-2582,12 €) eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 

azken autolikidazioaren 390 inprimakia (emaitza konpentsatzea: 3.802,95 €). 

 

Horrez gain, otsailaren 14ko iraungipen-ebazpenaren kopia eman zigun. 

 

Gogoetak 

 

1. Kexagileak eta Lanbidek emandako datuen arabera, badirudi ez zela ezein 

espedienteren abiarazpenik jakinarazi eta diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren ordainketa eten zela alegazioak aurkezteko aukerarik eman gabe 

eta arrazoien berri eman gabe. 

 

Erantzunean, Lanbidek hauxe esan zigun: prestazioa azkentzeko 

espedientea abiarazi zen eta horren berri eman zitzaion interesdunari. 

2012/02/14an, pertsona horrek idazki bat aurkeztu zuen bulegoan azaltzeko 

ez zuela ulertzen zergatik ez zuen kobratu prestazioa eta lan-eskaria egin 

izanagatik ote zen jakinarazi ziotela. [sic]”. 

 

 

Iraungipen-espedientearen hasiera noiz jakinarazi zen adierazi ziguten. Izan 

ere, otsailaren 14ko idazkian, kexagileak ez zuen iraungipenaren gaineko 

arrazoirik aipatu eta uste zuen etetea enplegu-eskaerari lotutako arazo batek 

eragin zuela eta horretatik ondorioztatu zen oraindik ez zuela haren 

espedientearen benetako egoeraren berririk. 
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Ildo horretan, ondorioz, 147/2010 Dekretuko 53.2 artikuluko ez-betetze 

baten aurrean egongo ginateke. “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 

eskubidea aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, 

ofiziozko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari 

adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan 

ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko 

epea eta 55. artikuluan ezarritako epean esanbidezko ebazpenik ezak izan 

ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen 

dituzten alegazioak egin ditzaten”. 

 

Lanbidek betebehar hori ez konplitzearen ondorik kexagilea babesik gabeko 

egoeran utzi du. 

 

Gauzak horrela, gure ustez, 30/1992 Legeko 62.1e) artikulua aplika 

daiteke: “Erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak baldin 

eta: Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko 

organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman 

badira”. 

 

 

2. Otsailaren 14an kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

espedienteari lotutako bi gertaera jazo ziren. 

 

 Alde batetik, egun horretan Lanbiden idazki bat aurkeztu zuen, 

organismo horrek Arartekoari emandako erantzunean jasotzen den 

moduan. Aipatu idazkiaren bidez organismo horren aurrean kexa bat 

bideratu zen ordainketak aurretik jakinarazpenik bidali gabe 

eteteagatik eta haren enplegu-eskaerarekin izandako arazoengatik. 

Jarraian Arartekora bidali zen haren kexa sustatzeko. 

 

 Halaber, egun horretan Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

eskubidea eteteko ebazpena eman zuen. Arrazoia: “Eskubidea 

onartzeko eskatutako betebeharren bat behin betiko galtzea”. 

Kexagileak idazki hori Arartekoan apirilaren 23an aurkeztu zuen eta 

horren bidez egiaztatu zen ez zegoela gertakarien gaineko aipamenik, 

ezta diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubidea eteteko 

ebazpenaren funts ziren zuzenbideko oinarrien gaineko aipamenik 

ere. 
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Beraz, badirudi kexagileak etetetzat jo zuen horren aurka alegazioak 

aurkeztu zituen egun berean Lanbideak diru-sarrerak bermatzeko errenta 

iraungi ziola. Ordainketak dagoeneko etenda zeudenean.  

 

Prestazioa iraungiko dela dioen jakinarazpenaren xedea da, hain zuzen, 

eragindakoak ebazpena saihestuko duten alegazioak aurkezteko aukera izan 

dezan. 

 

Gure iritziz, Lanbideko langile teknikoek ebazpenaren ostean telefono bidez 

arrazoien berri emateak (berriro aipatuko dugu ebazpenean ere jasota ez 

egotea) eta autonomoetan emandako baja justifikatuko duten datu 

ekonomikoak agerian jarriz errekurtso bat aurkezteko aukerak ez dute 

arintzen inolaz ere sortutako babesik gabeko egoera larria. 

 

Gertakari horien ondotik, 30/1992 Legeko 62.1e) artikulua aplika daiteke: 

“Erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak baldin eta: 

Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko 

organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman 

badira” 

 

 

3. Aipatutako guztitik eta, bereziki, kexagileari haren negozioan galerak dituela 

agerian jartzeko errekurtso bat egin behar duela telefonoz esatetik [sic], 

ondorioztatzen da prestazioa eteteko benetako arrazoia 18/2008 Legearen 

28.1i) artikuluan adierazitakoa dela: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzeko eskubidea, edozein modalitatetan, ondorengo arrazoiengatik 

iraungiko da: Aplikatzeko modukoa denean, behin uko egitea, arrazoi 

justifikaturik gabe, indarreko legediaren arabera egokia den enplegu bati edo 

diru-sarrerak handitzea ekar lezakeen lan-baldintzen hobekuntza bati.” 

 

Kexa-espediente honen izapidean, kexagileak aurkeztutako agirietan eta Lanbidek 

emandako informazioan ez da antzeman ezein unetan prestazioa eteteko benetako 

arrazoia aipatu denik. Lanbidek ez du jakinarazi prestazioa eteteko ezein 

espedientearen hasierarik; kexagileak horren inguruan izan zuen lehen berria 

prestazioaren ordainketa eten zela izan zen, aurretik horren gaineko jakinarazpenik 

jaso gabe. Halaber, ez zuen iraungipenaren benetako arrazoiaren berri izan ezein 

unetan eta horri ebazpena baino lehenago aurretiko entzunaldia ez izatea gehitzeak 

kexagileari alegazioak aurkeztu duen bidea itxi zion. 
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Hori guztia dela eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau 

egiten da: 

 

GOMENDIOA 

 

 

Otsailaren 14ko iraungipen-ebazpena ondoriorik gabe utz dadin. 

 

Espedientea 2012ko azarora eraman dadila eta, kexagileak haren negozioan 

jasandako galeren inguruan aurkeztutako agiriak kontuan hartuta, langile 

autonomoen araubidean emandako baja justifikatuta dagoela uler dadin eta, 

gainontzeko baldintzen betetzea aintzat hartuta, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

berrabiaraz dadila horiek eten zirenetik -2013ko urtarrila-, jaso gabeko zenbatekoen 

ordainketa eginez. 

 

 


