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Aurrekariak 

 

Pasa den urtarrilaren 25ean (…) ek Arartekoko bulegoetara jo zuen kexa bat 

sustatze aldera bere diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea zela-eta.  

 

Indarreko araudiak ezartzen duen moduan (147/2010 Dekretuko 53.2. artikulua) 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak erreklamatzaileari idazki bat bidali zion 

entzunaldiko izapide batera deituz diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular izanik 

dagozkion betebeharrak urratu ahal izan direlako. Zehazki, erreklamatzailea izapide 

horretara deitzeko bideratutako 2011ko irailaren 12ko idazkiak zera azaltzen du: 

“1.-(…)  no ha estado inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo: 

deberá aportar certificado de los períodos de inscripción en el Inem y/o Lanbide de 

(…). 2.- Datos contradictorios sobre sus ingresos económicos: deberá aclarar la 

procedencia de las imposiciones en efectivo realizadas en su libreta de ahorros. 

3.- No destinar la prestación para la finalidad concedida: sin ingresos por trabajo 

ha comprado billetes de avión para viajar a su país”.... 

 

Irailaren 19an erreklamatzaileak alegazioen idazki bat aurkeztu zuen zenbateko 

horiek hainbat aurrezki direla azaltzeko eta duela gutxi bere herrialdera joan dela 

ama bisitatzera.  

 

Etetea 2011ko urriaren 24ko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen ebazpen 

bidez bideratu zen. Bertan, honako hau agertzen da etetearen arrazoi gisa: “Etete 

honen arrazoia, 18/2008 Legeko 19.artikukua 1.a idatz-zatiak eskatu bezala, 

eskatzailearen hurrengo betebeharra eta/edo eskakizunaren aldi baterako galtzea 

da: bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko beharren estaldurarako prestazio 

ekonomikoa aplikatu, eta badagokio, gizarteratzea era/edo laneratzearen ondorioz 

sortutako gastuak estali”. 

 

Idazkian etetea eragin duen arrazoi zehatza agertzen ez denez, behin kexa 

onartuta, otsailaren 16ko idazki bidez Arartekoak foru erakundeari eskatu zion 

18/2008 Legearen 19.1. artikuluaren beharra urratu zela pentsatzeko izan zituen 

arrazoi zehatzen berri eman ziezagun. 

 

Martxoaren 12an erantzuna jaso genuen eta horren bidez honako hau helarazi 

ziguten: “Con fecha 13/06/2011 D. (…) comparece ante el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz para comunicar cambios en su situación económica, tras haber 

dejado de percibir el subsidio por desempleo. La institución municipal en 

cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 18/2008, (…) tras 

comprobación de la documentación requerida a D. (…), le remite un trámite de 

audiencia para que justifique varios incumplimientos de obligaciones, como los 
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motivos por los que un miembro de su unidad de convivencia no ha estado 

ininterrumpidamente inscrita como demandante de empleo / Lanbide, aclaración 

sobre la procedencia de imposiciones en efectivo en la libreta de ahorros, así como 

motivos de destinar la prestación a finalidad diferente a la concedida ya que 

adquirió billetes de avión para viajar a su país sin disponer de ingresos. Con fecha 

19/09/2011 D. (…) responde a dicho trámite de audiencia alegando que los 

ingresos bancarios se corresponden con unos ahorros que tenía, y que ha ido a su 

país a visitar a su madre enferma. Asimismo adjunta un certificado de Lanbide, 

donde consta que entre el 31/03/2010 y 14/06/2011 Dña. (…) no ha figurado 

inscrita como demandante de empleo. Por ello con fecha 29/09/2011 el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone la suspensión de la Prestación Renta de 

Garantía de Ingresos fijando el motivo en ‘no destinar la prestación para la finalidad 

para la que se concedió’”. 

 

Gogoetak 

 

1. Erreklamatzailea entzunaldiko izapide batera deitzeko idazkian ustezko hiru 

urratze agertzen dira, zehazki, erreklamatzailearen emaztea etengabe lan 

eskatzaile gisa izena eman ez izana, aitortu gabeko sarrerak jasotzea eta 

prestazioa araudiak ezarritako helburua ez den beste xede batera bideratzea. 

Ustezko hiru kausa horiek egon arren, azkenik prestazioa etetea ebazten 

duen idazkian ez da zehazten arrazoi horietako zein edo zeintzuk eragin 

duten etetea.  

 

Zentzu horretan, uste dugu etetearen arrazoia edo arrazoiak berariaz 

aipatzen ez direnez, erreklamatzaileak ez dakiela zer nolako ondorioa izan 

duen alegazio idazkia aurkezteak amaierako ebazpenean. Horrez gain, 

zuzenbideko gertakari eta oinarriak laburki aipatzen dituen arrazoirik ez 

egoteak gora jotzeko errekurtso bat egiteko zailtasunak ezartzen ditu, ez 

baitakigu zein gertakari hartu diren kontuan betebeharren urratzea dagoela 

irizterakoan. 

 

Etete hori eragin zuten arrazoiak Arartekoari jakinarazi zitzaizkion otsailaren 

16ko informazio eskaeraren erantzun gisa; gure ustez, eteteko ebazpenaren 

idazkian azaldu izan balira, erreklamatzaileak gora jotzeko errekurtsoa 

jartzeko aukera izango zukeen, 30/1992 Legearen 52.1a artikuluaren 

babesean. Etetea arrazoitu duten zuzenbidezko gertakarien eta oinarrien 

erreferentzia laburrik ez egitean erreklamatzaileak helegile gisa erabili ahal 

zituen argudioak murrizten direla uste dugu. 

 

2. Azaldu dugun moduan, ustezko hiru arrazoik eragin dute etetea. Lehena 

erreklamatzailearen emaztea lan eskatzaile gisa izenik eman ez izana da.  

 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskainitako agirien arabera, hala izan 

zen, urratze hori gertatu zen. Erreklamatzaileak hala eskatuta Lanbidek 

egindako ziurtagiri batean agertzen da emazteak ez zuen Lanbiden izenik 

eman 2011ko apirilean, maiatzean eta ekaineko erdian. Hori dela eta, 
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147/2010 Dekretuaren 43.2.d artikulua aplikagarria litzatekeela uste dugu. 

Horren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta etengo da honako egoera 

honetan: “(…) enplegurako prest ez egotea, enplegu-eskatzaile gisa 

etengabe izena emanda ez egotea edota enplegu egoki bati uko egitea 

12.2.b) artikuluak enplegu egokia definitzen duen terminoetan. 

 

Etete arrazoi horren berezitasuna araudiak epe bat ezartzen diola da. Horrela 

bada, 147/2010 Dekretuko 45.2. artikuluak zera ezartzen du: “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 

dutenean, hala dagokionean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 

koordinatuz, Gizarteratze Hitzarmenean itundutakoa ez dela betetzen”. 

 

Horren ondorio gisa, arrazoi hori dela-eta diru-sarrerak bermatzeko 

errentarako eskubidea hilabetez eten zitekeela uste dugu. 

 

3. Entzunaldiko izapidearen idazkian adierazitako eta Arartekoari gure 

informazio eskaeraren erantzunean baieztatutako ustezko bigarren arrazoia 

izan da erreklamatzailearen kontu korrontean hainbat kopuru sartu direla 

eskudirutan eta ez direla aitortu. 

 

147/2010 Dekretuaren 43.1.b artikuluak zera xedatzen du diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eteteko arrazoi gisa: “aurreikusitako gehienezko mugen 

gaineko sarrera berriak behin-behinean jasotzea”. Kontua da, foru 

erakundeak eskainitako agirien arabera, besteak beste, erreklamatzailearen 

kontu korrontearen laburpena, horrek 100 € sartu zituen bere kontu 

korrontean 2011ko uztailaren 22an. Gure ustez, horren inguruan bestelako 

informazioa eskaini baitigute, horiexek dira “Datos contradictorios sobre sus 

ingresos económicos: deberá aclarar la procedencia de las imposiciones en 

efectivo realizadas en su libreta de ahorros”, 2011ko irailaren 12ko 

entzunaldiko izapidearen idazkiak hizpide zituenak. 

 

Erreklamatzaileak baieztatu duenez, 100 € horiek zituen aurrezki batzuk 

ziren. Kontua da, entzunaldiko izapidearen idazkian adierazitakoari aurre 

eginez, ez dira “diru-sarrerak”, diru-sarrera bakarra baizik eta, ondoren 

ikusiko dugun moduan, berariazko helburua dauka, dirudienez, eteteko 

amaierako arrazoia eragingo duena. 

 

Gure ustez, 100 euroen jatorria alde batera utzita, ez da zenbateko nahikoa 

goian aipatutako aginduaren aplikazioa eragiteko, hau da, 147/2010 

Dekretuaren 43.1.b artikulua, izan ere, ez dira aldi baterako diru-sarrerak 

(diru-sarrera bakarra baita) eta ez dituzte diru-sarrerak bermatzeko 

errentarako eskubidearen onespena lortzeko ezarritako mugak gainditzen. 
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Beharbada, kopuru hori diru-sarrera ezohikotzat jo dezakegu, 147/2010 

Dekretuaren 20. artikuluak ezarritako izaera; zehazki, aginduaren 2.f 

paragrafoak honakoak jotzen ditu ezohiko gisa: “Aurreko ataletan bildu ez 

diren gainerako diru-sarrerak, erregularrak ez direnak edo bizikidetza-

unitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu dituenak.” 

 

20.1. artikuluko xedapenaren arabera, aipatutako diru-sarrerak “horiek 

erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hirurogei hilabeteetan, sariaren 

guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide diren hileroko diru-sarrera 

gisa konputatuko dira”. Zatiketa horren emaitza diru-sarrerak bermatzeko 

errenta gisa guztira jaso beharrekoan eraginik izango ez duen zenbateko bati 

dagokiola uste dugu. 

 

 

Eteteko ebazpena arrazoitzen duten eskubidezko gertakariak eta oinarriak 

aipatzen ez direnez, ez dakigu 100 € horiek jaso izana etetea eragin duten 

arrazoietako bat den, izan ere, egoera hori entzunaldiko izapidearen idazkian 

zein Arartekoak bidalitako informazio eskaeraren erantzun-idazkian aipatzen 

da. Hala eta guztiz ere, aurreko paragrafoetan azaldutako egoerak kontuan 

hartuta, etetea eragin duten arrazoi baten aurrean ez gaudela uste dugu. 

 

4.  Azkenik, eteteko hirugarren arrazoia zera litzateke: “no destinar la 

prestación para la finalidad concedida: sin ingresos por trabajo ha comprado 

billetes de avión para viajar a su país”. 

Dirudienez, horixe litzateke etetea benetan eragin duen arrazoia, izan ere, 

aldez aurretik aipatutako arrazoiekiko erreferentziak egon arren eta foru 

erakundeak etetea arrazoitzeko anbiguoa izan den arren (ez baititu arrazoi 

zehatzak aipatu eta edota formula anbiguoa erabili baitu), eteteko 

ebazpenaren arrazoiketan jasotako arauzko erreferentzia bakarra da. 

Zehazki, 18/2008 Legearen 19.1. artikulua aipatzen da. Agindu horrek 

ondokoa ezartzen du: “Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek 

prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea baliatzen dutenean, 

modalitatea edozein dela ere, honako betebehar hauek izango dituzte: a) 

Prestazio ekonomikoa bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko premiei 

aurre egitera bideratzea, eta, hala badagokio, haien gizarteratze- eta/edo 

laneratze-prozesuak eragindako gastuak ordaintzea.(…) 

 

 

 

Horixe da, halaber, irailaren 29an Gasteizko Udaletik foru erakundera 

zuzendutako etete proposamenaren idazkian azaldutako arrazoia (agiri horiek 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskaini zizkion Arartekoari). 

 

Foru erakundearen arabera erreklamatzaileak ez zuen behar bezala erabili 

diru-sarrerak bermatzeko errenta, prestazio horrengatik jasotako 

zenbatekoaren zati bat bere herrialdera egindako bidai batean erabili 

baitzuen. 
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Egia da ereklamatzaileak hegazkineko ticket bat erosi zuela eta, bere 

bertsioari jarraiki, 10 egun igaro zituen bere jaiotze-herrialdean. Gure 

ingormazio eskaerari erantzunez, zehazki ondorengoa azaldu ziguten: “Con 

fecha 24/10/2011 la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar 

Social dicta una resolución suspendiendo al ahora reclamante la prestación 

Renta de Garantía de Ingresos motivada por el incumplimiento de la 

obligación de "aplicar la prestación económica a la cobertura de 

necesidades básicas de todos los miembros de la unidad de convivencia y, 

en su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión 

social y/o laboral" según exige el artículo 19.1.a de la Ley 18/2008. Es 

importante reseñar que la Renta de Garantía de Ingresos es una prestación 

finalista la cual únicamente debe aplicarse a la cobertura de necesidades 

básicas para la supervivencia y, en su caso, a la de los gastos derivados de 

un proceso de inclusión social y/o laboral (Decreto 147/2010 artículo 3.3), 

y la compra de un billete de avión con fecha 22/07/2011, no es la finalidad 

para la que se ha concedido la prestación, que es asistencial, habida cuenta 

que carece de otros recursos económicos”. 

 

Foru erakundeak eskainitako agirietan azaltzen denaren arabera, 

erreklamatzaileak ticket bat erosi suen uztailaren 22an. Horren zenbatekoa 

79,98 eurokoa izan zen. 

 

Erakunde honen ustez, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten 

pertsonek euren eskubideak mantentzen dituzte, baita pertsonen zirkulazio 

askekoa ere, Konstituzioaren 19. artikuluak eta Giza Eskubideen Adierazpen 

Unibertsalaren 13, artikuluak ezarritakoa. Izan ere, prestazio hori 

erregulatzen duen araudiak ez du zehazten inolako mugarik prestazioa 

jasotzen duten pertsonek euren jatorrira bidaiatzeko duten aukeraren 

inguruan. Nolanahi ere, araudiak mugatzen  du, nolabait, bidaiatzeko aukera 

hori, 18/2008 Legearen 19.1.i artikuluak honako beharra ezartzen baitu:  

Administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori 

eskatzen bazaie; nolanahi ere, kontuan izango dira gizarteratzeko 

hitzarmenean aurreikusitako kasu bereziak” Erakunde honetan ezagutu izan 

ditugu egoitza lekutik kanpo egotearen ondorioz administrazioaren aurrean 

agertu ez izanagatik gertatu diren eteteak; baina hori ez da uneko kasua. 

 

. 

 

Ticketa erosi zueneko data goian aipatutako 100 euroko diru-sarreraren 

datarekin bat egiten du (uztailak 22). Ticketa, bankuko laburpenean azaltzen 

den moduan, Internet bidez aritzen den enpresa baten bidez erosi zuen. Argi 

dago erreklamatzaileak 100 euroak bere kontuan sartu zituela ticketa 

berehala ordaintzeko helburuarekin, une horretan 4,71 euroko saldoa 

besterik ez baitzuen. 
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Gure ustez, arrazoizko iraupena eta prezioa duten bidaiei buruz ari garen 

bitartean, ezin dugu ondorioztatu prestazioa bere berezko helburura 

bideratzeko beharra ukatu duenik. Hori bereziki egia da atzerritarren kasuan, 

izan ere, hainbatetan, edozein arrazoi dela-eta, euren jatorrizko herrialdera 

joan beharko dute eta horrek ez zertan eragin gizarteratze prozesuaren 

etenik ezta diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jasotako zenbatekoen 

gehiegizko erabilerarik, azaldu dugun moduan, bidaiaren iraupena eta 

prezioa arrazoizkoak baldin badira. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 

eskainitako informazioan azaltzen den moduan, erreklamatzaileak 79,98 € 

ordaindu bazituen hamar egunez bere herrialdera joateko ama bisitatzeko 

asmoz, 18/2008 Legearen 19.1. artikuluaren beharra urratu ez zela uste 

dugu. 

 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten 

dugu: 

 

67676767/2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, /2012 GOMENDIOA, ekainaren 4ekainaren 4ekainaren 4ekainaren 4koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina:Zerbitzuen Sailari egina:Zerbitzuen Sailari egina:Zerbitzuen Sailari egina:    

 

2011ko urriaren 24ko ebazpen bidez aitortutako diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren etetearen iraupena berrazter dezan eskainitako datuak kontuan 

hartuta eta, bereziki, 147/2010 Dekretuaren 45.2. artikulua aintzat izanik. 

 

 


