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Arartekoaren 2016R-1330-15 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 2koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio diru-
sarrerak bermatzeko errenta baten etetea ondoriorik gabe utz dezan. 
 
 

Aurrekariak 
 
2015eko uztailaren 15ean, (…) gure bulegoetara etorri zen, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa (etxebizitzarako prestazio osagarriarekin batera) 
jasotzeko eskubidea etetearen ondotik kexa bat aurkezteko asmoz. Interesduna 
errenta horren titularra da. Prestazioa eteteko arrazoia, Lanbidek horretarako 
ekainaren 23an eman zuen ebazpenean jasota dagoen moduan, hauxe zen: 
”Dagokion modalitatean, Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa dituen 
betebeharrak, eta indarreko arauen arabera aplikatu beharrekoak diren guztiak, ez 
betetzea ez du baimenik eskatzen EAEtik irtetzeko”. 
 
Kontuan hartuta diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen araudiak ez 
duela halakotzat jotzen EAEtik irteteko baimena eskatzeko edo irteerak 
jakinarazteko betebeharra eta etete-ebazpenak ez zuela barne hartzen ebazpen hori 
arrazoitzen zuten zuzenbideko oinarrien aipamenik, abuztuaren 19an Lanbideri gure 
iritzia helaraziz –alegia, aipatu etetea bideratzeko arrazoirik ez zegoela- idazki bat 
bidali genion. Halaber, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea eragin 
zuten irteeren inguruko berariazko informazioa eskatu genuen. 
 
Erantzunik jaso ez genuenez, urriaren 6an Lanbideri errekerimendu bat bidali 
genion. Horren bidez EAEko herri-administrazioek Arartekoaren informazio-eskaerei 
epean erantzuteko duten betebeharra gogora ekarri genion.  
 
Azaroaren 2an Lanbideren erantzuna jaso genuen. Eteteak hilabete iraun zuela 
adierazi ostean –hala, uztailaren 22ko ebazpenaren bidez prestazioa berrabiarazi 
zen-, adierazi digute, alde batetik, etete-ebazpenak aipatzen duen irteera 
kexagilearen emazteak egin zuela, otsailaren 17an bere jatorrizko herrialdera 
bidaiatu zuela (itzulera data ez digute esan, beraz, bidaia laburra izan zela ulertzen 
dugu). Bestetik, azaldu digute ebazpenaren idazketa ez zela behar bezala egin. Izan 
ere, egiazki ez dago Lanbideri baimena eskatzeko betebeharrik irteerak egiteko. 
Aipatu betebeharra irteera horiek jakinaraztean datza. Horretarako zuzenbideko 
oinarria 147/2010 Dekretuko 12.1f) artikulua da, hau da, prestazioa jasotzeko 
eskubidea aldatu, eten edo iraungi dezaketen bat-batean jazotako gertaerak 
jakinarazteko betebeharra. Betebehar honi dagokionez, Lanbidek hauxe adierazi du: 
“araudian jasotako betebehar bar dela adierazi behar dugu. Izan ere, egiazki, 
irteerak 15 egun naturaleko epean jakinaraztea da betebeharra, ez Lanbideak 
baimendu behar izatea. Aukera hau baliatuz esan behar dugu etetearen ebazpenean 
idatzitakoa agian ez zela egokiena, izan ere, betebeharra honako hau da- idazki 
honetan azpimarratzen ari garenez: EAEtik irteteko asmoa jakinarazita, Lanbidek 
prestazioen titularrak eta/edo onuradunak edozein unetan Administrazioaren 
aurrean agertu ahal izango direla eta eskatzen zaienean laguntza eman ahal izango 
dutela ziurtatzea. Idazkiaren amaieran adierazi denez, kasu horietan “beti berdin 
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jokatu da;.prestazioa hilabetez eten da eta ez da berritu interesdunak berariaz 
eskatzen duen arte “ 
 
Gure iritziz Arartekoak mahaigaineratutako kontuei erantzuna eman ez zitzaienez, 
azaroaren 17an Lanbideri bigarren idazki bat bidali genion. Horren bidez bai 
administrazioaren aurrean agertzeko betebeharraren, bai diru-sarrerak bermatzeko 
errentari eragiten dioten bat-batean jazotako gertaerak Lanbideri jakinarazteko 
betebeharraren inguruan egindako interpretazioaren gainean dugun aurkako iritzia 
helarazi genuen. Izan ere, gure ustez, bi betebeharrek ez dute loturarik EAEtik 
kanpo irteera laburrak jakinarazteko beharrarekin. 
 
2016eko urtarrilaren 5eko errekerimenduak eskaera hori ere jorratu zuen. 
 
Martxoaren 3an erantzun-idazkia jaso dugu. Horren bidez, Lanbidek hauxe adierazi 
digu: “Zure azken idazkian jasotako gogoetak aztertu ondoren, 2015eko 
abuztuaren 18an eginiko informazio-eskaeraren erantzunean eman genizun 
interpretaziora jotzea beste aukerarik ez dugu”. Halaber, esan digute Lanbideri 
irteera horiek jakinarazteko betebeharra “maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 
12.1 f) artikuluan dago bilduta.(…) Prestaziorako eskubidea aldatzea, etetea edo 
azkentzea ekar dezaketen eta ondoren adierazten diren gertakariak (… )jakinarazi 
beharko dira”. Lanbideren bigarren idazki hau administrazioaren aurrean agertzeko 
betebeharra 147/2010 Dekretuaren 12.2.b) artikuluan jasotakoarekin ere lotu 
behar dela adieraziz amaitu da. Betebehar hori enplegurako libre egoteari buruzkoa 
da. Izan ere ”gure ustez, funtsezkoa da Lanbidek une oro eta ziurtasun osoz jakitea 
prestazioaren titularrak eta /edo onuradunak Administrazioaren aurrean agertu 
ahalko direla. Betebehar hori, kasu honetan, estuki lotuta dago adierazitako 
dekretuan lanerako prest egoteari buruzko 12.2 b) artikuluan aurreikusitako 
betebeharrarekin”.  
 
 

Gogoetak 
 
Gure aurkako iritziari –alegia, EAEtik kanpo egingo diren irteera guztiak 
jakinarazteko betebeharra egotea kontuan hartzea- dagokionez, eteteko ebazpenak 
oinarri daukana, Lanbidek lehen idazkian irteera horiek guztiak jakinarazteko 
galdagarritasuna, Lanbidek eskatzen duenean, administrazioaren aurrean agertzeko 
betebeharra konplitzeko modu batekin lotzen du. Horrez gain, bigarren idazkian, 
Lanbidek adierazi du betebehar hori enplegurako libre egoteari lotutako 
betebeharrari eta diru-sarrerak bermatzeko errenta aldatu, eten edo iraungi 
dezakeen bat-batean jazotako edozein gertaera jakinarazteko betebehar generikoari 
lotuta dagoela. 
 

1. Gure bigarren informazio-eskaeran egin genuen moduan, esan behar dugu 
18/2008 Legearen 19.1i) artikuluak diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titular ororen betebehar gisa hauxe ezartzen duela: “administrazioaren 
aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori eskatzen bazaie; 
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nolanahi ere, kontuan izango dira gizarteratzeko hitzarmenean aurreikusitako 
kasu bereziak” 
 
“Hori eskatzen bazaie” lokuzioa azpimarratu nahiko genuke, betebehar 
honen benetako izaera ulertzeko funtsezkoa iruditzen baitzaigu. 
 
Gure ustez, Lanbidek bere lehen idazkian esan duenaren aurka, 
betebeharrak ez du esan nahi: ”Lanbidek prestazioen titularrak eta/edo 
onuradunak edozein unetan Administrazioaren aurrean agertu ahal izango 
direla eta eskatzen zaienean laguntza eman ahal izango dutela ziurtatzea”. 
Beraz, ez da Lanbidek errekerimendu bat bidaliz gero, une oro libre edo 
eskuragarri egon behar izateko betebehar bat; zitatutako pertsona egiazki 
hori eskatzen zaionean agertu behar izateko betebehar bat baizik. Hala, 
kasu honetan kexagilearen emazteak kanpoan eman zuen aldian deitu izan 
balute, segur aski ez zen hitzordura joango eta Lanbidek, ondorioz, diru-
sarrerak bermatzeko errenta etengo zuen administrazioaren aurrean 
agertzeko eta harekin lankidetzan aritzeko betebeharra konplitu ez 
izanagatik. Baina egoera hori jazo ez zenez, gure ustez, ez da Lanbideren 
aurrean agertzeko 18/2008 Legearen 19.1i) artikuluko betebeharraren ez-
betetzerik egon. 
  

 
 

2. Aurrekarietan adierazi den moduan, Lanbidek bigarren idazkian EAEtik 
kanpo egingo diren irteerak jakinarazteko exijentzia diru-sarrerak bermatzeko 
errentan eragin dezaketen bat-batean jazotako betebeharrarekin lotzen du, 
baita enplegurako libre egotearekin ere. 147/2010 Dekretuko 19.2b) 
artikuluak xedatzen du enplegurako libre egote hori. Honela hain zuzen: 
“Libre egote horrek enplegu-eskatzaile gisa izena etenik gabe emanda 
edukitzeko konpromisoa barne hartuko du eta, hala badagokio, lan-
bitartekotza ekar dezakeen gizarte- eta lan-arloko diagnostikoaren behar 
bezalako laguntza prozesuaren esparruan, hau da, enplegu egoki bat ez 
ukatzea, enpleguaren baja borondatez ez ematea, ez behin betiko, ezta 
behin-behinean ere, lan-eszedentzia egoerari ez heltzea, ezta lanaldi 
murrizketari ere, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuarekin koordinatuz, aitortutako justifikatutako muturreko arrazoirik 
gabe, dekretu honen 9.7. artikuluan ezarritakoari jarraiki (horiek 
gizarteratzeko hitzarmenaren jarraipenaz arduratuko dira). Enplegu-eskatzaile 
gisa izena etenik gabe emanda edukitzeko exijentzia ez zaie aplikatuko 
egoitza-baimenik ez duten atzerritarrei”. 
 
Beraz, gure ustez, Lanbidek ezin du iritzi EAEtik kanpo egindako irteera bat 
ez jakinaraztea azken instantzian enplegurako libre egoteko betebeharrarekin 
lotu behar denik. Izan ere, libre egote horren edukia aipatu manuak argi 
definitu du eta bertan irteerak jakinarazteko betebeharra ez dago jasota. 
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3. Eskubidea aldatu, eten edo iraungi dezaketen bat-batean jazotako gertaerak 

jakinarazteko betebeharrari dagokionez, Lanbidek ez du azaldu kexagilearen 
emazteak irten izana jakinarazi izan balu nola eragingo lukeen diru-sarrerak 
bermatzeko errentan, alegia, Lanbidek prestaziorako eskubidea aldatu, eten 
edo iraungiko lukeen. Gure iritziz, aipatu irteeraren laburtasunak ez lioke 
ezein modutan diru-sarrerak bermatzeko errentari eragingo. Hortaz, diru-
sarrerak bermatzeko errentan eragin dezaketen gertaeratzat jo ezin direnez, 
hizpide dugun kasuan bezalakoetan ezingo litzateke 12.2f) artikulua 
aplikatu. 
 

4. Gure informazio-eskaeretan Lanbideri adierazi genion moduan, EAEtik kanpo 
egindako irteerak jakinarazteko betebehar bat ez egotearen inguruan 
Arartekoaren ikuspegi hori Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. zk.ko 
Epaitegiaren 44/2015 Epaiaren bigarren oinarri juridikoarekin bat dator. 
Horren bidez, EAEtik kanpo egindako irteerak ez jakinarazteagatik diru-
sarrerak bermatzeko errenta eteten duen ebazpen baten aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa balioetsi da, irteera horiek Lanbideren 
aurrean jakinarazi ez izanari dagokionez honako hau aipatuz amaitzen dena: 
“(…) no estarnos ante incumplimiento de obligación alguna conforme al 
artículo 12, citado por la administración en la actuación impugnada, sin 
concretar la específica obligación incumplida y sin que el hecho referido 
pueda subsumirse dentro de la obligación contemplada en el citado 
precepto de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia 
habitual de la persona titular, que es claro que no se ha modificado en el 
caso que nos ocupa”. 
 

Ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen araudiak EAEtik 
kanpo egindako irteerak jakinarazteko betebeharra barne hartzen ez duela 
azpimarratu behar da.  
 
Betebehar hori ezartzen duen manurik ez dagoenez, Lanbidek aipatu 
betebeharraren galdagarritasuna araudian jasotako hainbat betebeharrekin lotu du, 
irteera horiek jakinarazteko beharra prestazioa jasotzeko eskubidea aldatu, eten edo 
iraungi dezaketen bat-batean jazotako inguruabarrak jakinarazteko betebehar 
orokorraren parte eginez, baita, Lanbidek eskatzen duenean, administrazioaren 
aurrean agertzeko edo enplegurako libre egoteko espezifikotasunen parte eginez 
ere. 
Ondorioz, uste dugu Lanbide betebehar horien interpretazio zabalegia egiten arituko 
litzatekeela. Izan ere, EAEtik labur irteteak ez dakar prestazioa aldatu, iraungi edo 
eten dezakeen bat-batean jazotako gertaera bat, ezta Lanbideren aurrean agertzeko 
betebeharra ez konplitzea ere, ildo horretan errekerimendurik egon ez denean, eta 
enplegurako libre ez egotea ere ez dakar. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailari honako gomendioa egin zaio. 
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GOMENDIOA 
 
Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren etetea ondoriorik gabe utz dezan arrazoirik ez baitago eta kexagileari 
jaso ez zuen hilerokoa -bi prestazioena- ordain diezaion. 
 
 


