
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 
E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Arartekoaren 2013ko irailaren 12ko ebazpena. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politikako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta bat berrabiaraz dezan, ofiziozko berraztertze prozedura bat hasi dela alde 
batera utzita. 
 
 

Aurrekariak 
 
Kexagileak, (…) andreak, Arartekoaren aurrean kexa bat sustatu zuen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta ukatu baitzioten prestazioa ondo baliatu ez zuelakoan (“no 
utilizar la RGI para cubrir las necesidades básicas”), 2012ko urrian jasotako 
eteteko prozedura baten hasieraren berri emateko idazki baten arabera. Arrazoiketa 
labur hori ikusirik, kexagilea Lanbide bulegora etorri zen arrazoien berri izateko eta 
bertan adierazi zioten antza gehiegizkotzat jotako telefono-gastua eduki zuela. 
Zehazki, hiru mugikor desberdin kargatu zituen; kexagilearen arabera, bulegoan 
azaldu zioten egoera horrek agerian jartzen zuela hiru mugikor zituela. 
 
Urrian diru-sarrerak bermatzeko errentaren ordainketa eten zioten. Ebazpena jaso 
ostean, kexagileak azaroaren 22an zegokion berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen 
eta bertan alegatu zuen hiru mugikor desberdin bete zituela. 
 
Prestazioa berrabiarazteko eskatu eta gero, otsailaren 21ean eta martxoaren 11n 
hainbat agiri aurkez zitzan eskatu zioten Lanbidek ofizioz hasitako berraztertzeko 
prozeduraren zati gisa. 
 
Kexa onartu ostean, 2013ko maiatzaren 6an Arartekoak Lanbideri informazio-
eskaera bat bidali zion diru-sarrerak bermatzeko errenta zehazki zergatik eten zen 
jakiteko, baita Lanbidek etetearen iraupenaren inguruan zuen iritziaren berri izateko 
ere. Horrez gain, erakunde autonomoari gogora ekarri genion diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren jasotzaileek izan ditzaketen gastu mota eta kopuruaren 
gaineko irizpide batzuk lehenbailehen ezartzeko garrantzia. 
 
Abuztuaren 1ean Lanbideren erantzuna jaso genuen eta horren bidez honako 
gastuak egon zirela adierazi zigun: “Telefono–gastuak, mugikorrak berriz 
kargatzea, 106€-ko telefonoa erostea…”. Halaber, azaldu ziguten kexagileak 
urtarrilaren 16an prestazioa berrabiaraz ziezaioten eskatu zuela eta horren ondotik 
otsailaren 21ean berraztertzeko espediente bat abiarazi zela eta ekainaren 5ean, 
berrazterketarako prozedura horren zati gisa, agiri gehiagoren aurkezpena eskatu 
zela (ez ziren otsailaren 21eko eta martxoaren 11ko errekerimenduak aipatu, 
berrazterketarako 2013/REV/007845 espedientearen zati zirenak). Gauzak horrela, 
esan ziguten aurkeztutako agiriak baloratu ostean, albait lasterren ebazpen bat 
emango zela. 
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Gogoetak 
 

1. Lanbidek ez die erantzunik eman Arartekoak haren informazio-eskaeran 
mahaigaineratutako alderdiei. Erantzunean telefonoaren hainbat gastu aipatu 
arren, ez da jaso zergatik eten zen prestazioa, kexagileak berak gastu horien 
berri eman baitzigun. 

 
Gure iritziz, presakoa da Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errrentaren 
jasotzaileek eduki ditzaketen gastuen inguruan zenbait irizpide argi ezartzea. 
Ofiziozko jarduera batek kontu hori jorratu du (357/2013/43O) eta, logikoa 
denez, kasu honi dagokionez, informazio-eskaeran hori aipatu genuen. Ildo 
horretan, iruditzen zaigu aipatu gastuen zenbatekoa mugatu beharko 
litzatekeela, baita horien izaera edo mota eta, hala, ebazpenek -gomendio 
honek hizpide duena adibidez- arrazoiketa irmoa izatea. 
 
Muga horiek ezarrita ez daudenez, prestazioa jasotzen duten pertsonek ez 
dakite gastu jakin bat edukitzeak prestazio horren etetea eragin dezakeela. 
Lanbidek interesdunei ez die kontu horren berri ematen eta, hortaz, kasu 
honetan jazo den bezala, ohikotzat jo daitekeen gastu batek ondorio oso 
larriak izan ditzakeen neurri bat hartzea eragin dezake (bizikidetza-unitate 
bat diru-sarrerarik gabe utzi hainbat hilerako). Aipatu neurria eragindakoek 
jakin gabe egiten ari ziren ez-betetzearen ostean hartzen da. 
 
Gure iritziz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrei baimendutako 
gastuen inguruan irizpiderik ezarrita ez dagoenez eta aipatu interesdunei 
jakinarazten ez zaizkienez, kexagileak egindako gastua gehiegizkoa dela 
ulertzen bada, Lanbidek egoera horren berri eman behar izan zion neurri 
egokiak har zitzan gastua gutxitu eta, hala, etetea saihesteko. 
 
Lanbidek prestazioa eten du ez-betetze zehaztugabe bat oinarri hartuta, 
aurretik gehiegizkoa zer den xedatu gabe eta diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titular batek ez-betetze egin ez dezan zenbat gasta dezakeen 
adierazi gabe. Hala, iruditzen zaigu gastuaren gaineko muga horiek, ontzat 
eman ostean, diru-sarrerak bermatzeko errenta onartuta dagoenean 
eragindakoei jakinarazi beharko zitzaizkiela, prestazioa jasotzeko eskubidea 
mantentzeko baldintzak barne hartzen dituen eranskina jasotzen duen 
ebazpenean. Informaziorik ematen ez denez eta gastuaren gaineko irizpiderik 
ezartzen ez denez, gure ustez diru-sarrerak bermatzeko errentaren etete 
arbitrarioak jazo daitezke. 

 
2. Lanbidek ez dio erantzunik eman etetearen iraupenaren balioespenari 

lotutako kontuari, 2012ko urrian egindakoa eta egun oraindik dirauena. 
Hauxe baino ez digute esan: “aurkezten den dokumentazioaren balioespena 
egin ostean, ebazpen-proposamena egingo da, organo eskudunari 
helarazteko eta ahalik azkarren ebazpena emateko”. 
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Gauzak horrela, iruditzen zaigu beharrezkoa ez den etetearen luzapena 
jazotzen egongo litzatekeela. 
 
Lanbideri hainbatetan adierazi diogunez eta informazio-eskaeran 
nabarmendu dugunez, hori gertatzen da prestazioa eteteko espedientearen 
eta berrazterketarako espediente berriaren arteko loturagatik. Azken 
espediente horren araberakoa izango da etetearen amaiera. 
 
18/2008 Legeko 26.3 artikuluak eteteen iraupena, oro har, etetea eragin 
duen arrazoia desagertzearekin lotzen du: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidea etetea eragin zuten arrazoiak desagertzen direnean, 
prestazioa sorrarazteko baldintzak une horretan badauden ala ez egiaztatuko 
da, ofizioz edo interesdunak eskatuta, eta, baldin badaude, prestazioaren 
zenbatekoa ezarriko da. Prestazioa hura eteteko arrazoiak desagertzen diren 
egunaren biharamunetik aurrera sorraraziko da”. 
 
Aipatu manuak Lanbidek prestazioa sorrarazteko baldintzak une horretan 
badauden ala ez egiaztatuko duela xedatzea, gure ustez, ezin da jo, etete 
baten ostean, ofiziozko berrazterketarako espediente bat irekitzeko legezko 
agindutzat; diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen araudian 
jasota ez dagoela kontuan hartuta (Lanbidek espedienteak berraztertzeko 
ahalmena dauka, egiazki, betebeharra, baina araudian ez da inondik inora 
jasotzen horretarako berariazko prozedura bat dagoela -prestazioa eten, 
aldatu edo iraungitzeko prozeduretan, ordea, egon badago) eta hori aintzat 
hartuta kexagileari ondoz ondoko hainbat errekerimendu bidali izana -agiriak 
aurkezteko eskatuz- (abuztuaren 1eko erantzunean ekainaren 5eko bat 
aipatu arren, kexagileak hainbat errekerimendu jaso zituela esan digu, 
espediente horri lotutakoak, otsailaren 21ean eta martxoaren 11n), eduki 
desberdina dutenez, egoki iritzi arte prestazioaren ordainketa berrabiarazi 
gabe, kexagileari eta Arartekoari helarazi gabeko irizpide batzuk oinarri 
hartuta, berrazterketa amaitu egin da. 
 
Hala, iruditzen zaigu, Lanbidek akatsa konpondu dela ziurtatzen duenean 
(kasu honetan, adibidez, gastuak egokitzea), prestazioa berrabiarazi beharko 
litzatekeela beste ez-betetzerik antzematen ez bada. Hori ez da traba 
espedientea berrikusteko, 18/2008 Legeko1 24. artikuluan ezarritakoa 
betetzeko, ezta berrazterketaren ostean neurri berriak hartzeko ere. Dena 
den, azpimarratu nahi dugu prestazioaren berrabiarazpena -eteteko 
prozeduraren zati dena- ofiziozko berrazterketa prozedura baten 
amaierarekin lotzeak, esan dugun moduan, etenaldia 18/2008 Legearen 
23.6 artikuluan jasotakoa baino denbora gehiagorako luzatzea dakarrela. 
 

                                         
1 “Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berrikuspena egingo du hiru hilabetero prestazioaren 
kontrol telematikora gehituz doazen eskakizunei dagokienez; nolanahi ere, egokitzat jotzen 
den behar adina berrikuspen egin ahalko ditu, prestazioa ematea eragin duten kausek bere 
horretan dirauten egiaztatze aldera”. 
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Hori guztia eragindakoen artean jazotzen den nahasketa aipatu gabe. Izan 
ere, prestazioaren inguruan bi espediente aldi berean izapidetzen direla 
ikusten dute (bat berrazterketarako eta beste bat, aldiz, eteterako) eta ez 
daude argi prestazioa berrabiarazteko urratsak zeintzuk diren (hala, adibide 
gisa, ez da argi azaltzen aurkeztutako alegazioak berrazterketarako edo 
eteterako espedienteak barne hartuko dituen). 
 
Ondorioz, gure ustez, jarduteko modu horrek babesik gabeko egoera bat 
sortu du eta etetearen iraupena bidegabe luzatu du. 
 
Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eten du arrazoi 
zehaztugabe batengatik eta prestazioaren berrabiarazpena ofiziozko 
berrikuspen espediente berri batekin lotu du -horren izapideak ez dira 
xedatu- eta, ondorioz, etetea ordenamendu juridikoak ezarritako aldia baino 
denbora gehiagorako luzatu du. 

 
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 
 

 Kexagileak haren gastu telefonikoak egokitu dituela egiaztatu ondoren, eta 
gainontzeko baldintzak betetzen baditu, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
ordainketak berrabiaraz ditzan, berrazterketarako prozedura alde batera 
utzita. 

 
 Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrei baimendutako gastuen 

inguruko irizpideak ezar daitezen eta argitaratu daitezen. 
 


