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Arartekoaren 2017R-2183-15 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 18koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten etetea berrikus dezala.

Aurrekariak 

1. Herritar batek abiarazitako kexa onartu zen, izapidetzeko. Kexan, 
Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, bera titularra zen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa eten ziotelako.

Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen zuela adierazi zuen, 
eta aurrez abisatu gabe, 2015eko irailean, prestazioa ordaintzeari utzi 
ziotela.

Urrian Txurdinagako Lanbideren bere bulegora joan ondoren, ebazpena 
eskura eman zitzaion (irailekoa), eta bertan, zenbait datu pertsonal argitzeko 
beharra zegoela jakinarazi zitzaion; batez ere, EAEtik ustez eta aurretik 
abisatu gabe egindako irteera baten gainekoak. Kexagileak ziurtatu duenez, 
irteera hori ez da inoiz gertatu.

Interesdunak salatu du, bizileku aldaketak beti jakinarazi izan dituen arren, 
entzunaldi izapidea eta prestazioaren ordainketa moztu zuen eteteko 
ebazpena ere ez zitzaizkiola jakinarazi eta, ordainketa berrabiaraztea eskatu 
bazuen ere, 2015eko abenduan, kexa aurkezteko unean, oraindik ez zela 
egin.

2. Azaldutako kexari izapide egokia emateko xedez, informazio eskaera egin 
zitzaion Lanbideri espedienteari buruzko xehetasunak helaraz ziezazkigun.

3. Xede horretarako Lanbideren zuzendari nagusiak igorritako idazkiaren bidez, 
erakunde honi erantzun zaio 2015eko irailaren 2an Lanbidek interesdunari 
entzunaldi izapide bat egin ziola; izan ere, (……………..) berrikuspenean 
ondorengo ez-betetzea hauteman zen: “Titularraren ohiko bizilekuaren 
edozein aldaketa jakinaraztea, hamabost eguneko epean, gertatzen den 
unetik zenbatzen hasita, Gizarteratze Hitzarmenean ezarri ahal izan diren 
berezitasunen kalterik gabe: EAtik IRTETEA AURREZ JAKINARAZI GABE.” 

Lanbidek adierazi duenez, espedientean dauden postetxeko jakinarazpenen 
bidez egiaztatu da, jakinarazteko bi saiakera egin zirela errekurtso-egileak 
eskaeran xede horretarako adierazitako tokian; saiakera horiek emaitzarik 
izan ez dutela ikusirik, ordea, Lanbidek egindako eskaera EHAAn argitaratu 
zen. 
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Hala, Lanbidek, 2015eko azaroaren 21ean, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aldi baterako 
etetea erabaki zuen, autonomia erkidegotik kanpo egindako irteerak ez 
jakinarazteagatik, eta hori dagozkion hegazkin-txartelen bankuko kontuen 
karguen bidez egiaztatu da.

Horren ondoren, 2015eko abenduaren 19an, Lanbidek prestazioa 
automatikoki berrabiarazi zuen.

Gogoetak 

1. Horri dagokionez, adierazi beharra dago, 1Arartekoak dagoeneko beste 
zenbait alditan egin izan duen bezala, 18/2008 Legearen 19. artikuluaren 
eta 147/2010 Dekretuko 12. artikuluaren arabera, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzen duten pertsonek ez dutela Euskaditik kanpora egindako 
irteerak jakinarazteko betebeharra.

2. Jakina denez, Arartekoak ulertzen du lekualdaketa batek, dituen ezaugarrien 
arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentari eragin diezaiokeen ebazpena 
ekar dezakeela. 

Hala, irteera horrek gastu handia ekartzen badu, egoera ekonomikoa ez 
larriagotzeko edo diru-sarrerak bermatzeko errenta aitortu zen xedeetara 
bideratzeko betebeharra ez betetzea ekar lezake (18/2008 Legearen 
19.1. artikulua), edo, egoera luzatzen bada ere, bizilekua benetan Euskadin 
edukitzeko betekizuna galtzea ekar lezake (18/2008 Legearen 
16.b] artikulua). Baina irteera batek, besterik gabe, ez du prestazioan 
ondoriorik izan behar.

Erakunde autonomoari beste gomendio batzuen harira esan izan zaionez, 
arrazoi berbera aintzat hartzen duen jurisprudentzia dago, eta horren 
arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen araubidearekin bat 
etorriz, ez dago Euskaditik kanpo egindako irteerak jakinarazteko 
betebeharrik, estatutik kanporako irteerak izanik ere.

Hortaz, zera ondorioztatu zen Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 
1. zenbakiko Epaitegiaren 44/2015 Epaian: “(…) 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 

1  2016R-1312-16 Ebazpena, 2016ko abenduaren 15ekoa.
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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”

Laburbilduz, Lanbidek araubidean ageri ez den kausa batengatik ebatzi du 
kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea; izan ere, araubide 
horrek ez du ezartzen Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko irteerak 
jakinarazi behar direnik. Hori dela tarteko, kexagilea EAEtik atera izanak ez 
dakar 147/2010 Dekretuaren 12. artikuluak jasotako betebeharren bat bete 
ez izana, ebazpen honetan aipatutako jurisprudentziak ezarritakoari jarraiki. 
Izan ere, interesdunaren jakinarazpena ez zen izan prestazioak jasotzeko 
eskubidea aldatzea, etetea edo iraungitzea ekar lezakeen ezusteko gertaera 
bat, Lanbidek emandako ebazpenean kontrakoa adierazi bada ere.

3. Azaldutako gaiaren mamiari erantsi behar zaio Lanbidek prozedura hasteko 
jakinarazpena egin zuela, entzunaldi izapidea barnean hartzen zuena, bai eta 
haren ebazpenaren jakinarazpena ere, jadanik baliozkoa ez zen norabide 
batean; izan ere, interesdunak bizileku aldaketaren berri 2014ko martxoaren 
12an eman zuen, eta Lanbidek berak igorritako txostenean bertan aitortzen 
denez, “hark eskaeran horretarako eman zuen helbidean, baina ezinezkoa 
izan zen (…), ” hau da, Lanbidek berrikusteko prozedurari dagozkion 
jakinarazpenak ez zituen titularraren etxean egin, egiaztatuta geratu denean 
bizileku aldaketa zegokion epe eta moduan jakinarazi zuela. 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hau 
igortzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari

GOMENDIOA

Arartekoak Lanbideri gomendatu dio diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea hilabetez eteteko erabakia berriz azter dezala hortik sortzen diren 
ondorio ekonomikoekin.
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