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Arartekoaren 2017R-727-16 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 18koa. Horren bidez, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta baten azkentzea berrazter dezala gomendatzen zaio 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari. 
 
 

Aurrekariak 
 
Apirilaren 8an (…) jaunak, prestazioa birritan eteteagatik haren diru-sarrerak 
bermatzeko errenta azkendu ondoren, jarritako kexa izapidetzea onartu zen. 
 
Azkentzea eragin zuen bigarren etetea ezarri zuen erabakiaren zioa zen ez ziola 
Lanbideri jakinarazi azpi-errentari batek bere bizilekua aldatu zuela; halaber, kexagileak 
ez zuen jakinarazi beste azpi-errenta bat 250 eurotik 275 eurora igo zuela, 
errentamendua 500 eurotik 550era igo ondoren. 
 
Arartekoaren ustez zenbateko horiek ez zioten eragiten diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren kalkuluari eta, beraz, ez zen beharrezkoa haien aldaketa Lanbideri 
jakinaraztea. Horregatik, maiatzaren 13an idazki bat bidali zitzaion Lanbideri, 
erakunde autonomoari informazioa eskatuz kexagileari bere bizikidetza-unitateko 
kidea ez zen pertsona baten aldaketa jakinarazteko eta diru-sarrerak bermatzeko 
errentan eraginik ez zaukaten diru-sarreretako aldaketa bat jakinarazteko eskatzeko 
zioei buruz. 
 
Erantzunik ezean, ekainaren 24an errekerimendu bat bidali zitzaion Lanbideri. Haren 
bidez, euskal administrazio publikoek Arartekoaren informazio eskaerei epean 
erantzuteko duten betebeharra gogorarazi zitzaion.  
 
Uztailaren 14an, Lanbideren erantzuna sartu zen. Haren bidez informazioa eman 
zuten kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta azkentzeko zioei buruz. Oinarrian 
arrazoiak ziren kexagileak ez zuela adierazi azpi-errentari baten etxebizitza aldaketa, 
ez eta kexagilearekin bizi den beste pertsonak azpi-errenta bezala ordaintzen duen 
zenbatekoa 250 eurotik 275 eurora igo zela, alokairua igo ondoren. 
 
Zehazki, Lanbidek adierazi zuenez kexagileak jakinarazi egin behar zuela pisu-kideak 
baja eman zuela erroldan, momentu batean azpi-errentamenduan 100 euro ordaintzen 
zizkiolako. Azaldu zuen, zenbateko horrek prestazioaren kalkuluari eragiten ez bazion 
ere, salbuetsita dagoelako, Lanbidek inguruabar horiek jakinaraztea eskatzen duela. 
Izan ere, beharrezkoa da pertsona baten diru-sarrera guztiak ezagutzea prestazioari 
eragiten dioten edo ez baloratzeko. 
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Beharrezkotzat jo zen Lanbideri bigarren idazki bat bidaltzea, uztailaren 28koa; izan 
ere, erakunde honek uste du kexagileari araudian aurreikusten ez den betebehar bat 
ez betetzeagatik leporatu zaiona gehiegizkoa da, bere diru-sarrerak bermatzeko 
errenta azkendu zaiolako, urtebetez beste bat eskatzeko aukerarik gabe. Kexagileari 
urtebetez beste diru-sarrerak bermatzeko errenta bat eskatzeko ezintasunetik 
salbuesteko aukera adierazten zen berariaz. 
 
Beste errekerimendu bat bidali ondoren, urriaren 21ean Lanbideren erantzuna sartu 
da; haren bidez, hau adierazi diote Arartekoari: “Espedientea aztertu da, eta egiaztatu 
dugu, Arartekoak egindako informazio eskaerari jada erantzun zitzaiola 2016ko 
uztailaren 4an. Errekerimendu berrian, gure ustez, ez dago Lanbidek lehendik 
emandako erantzuna aldaraz dezakeen aldaketarik; izan ere, Arartekoaren idazkian 
aipatzen diren kontuan hartzekoak kontuan hartu baikenituen 2016ko uztailaren 4ko 
erantzuna idazteko garaian”. 

 
 

Gogoetak 
 
Arartekotik, ulertzen dugu Lanbidek gardentasuna eskatzea diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzen dituzten bizikidetza-unitateetako pertsonen diru-sarrerei dagokienez.  
 
Hala ere, adierazi beharra dago, lehenengo informazio eskaeran egin zen bezala, ez 
dagoela diru-sarrerak bermatzeko errentan eraginik ez duten diru-sarrerak 
jakinaraztearen inguruko legezko betebeharrik. Dekretuaren 12.1.f artikuluan 
xedatzen da jakinarazi egin behar direla bizikidetza-unitateari edo diru-sarrerak 
bermatzeko errenta bezala jasotzen den zenbatekoari eragin diezaioketen gertakariak. 
Beraz, ez dira edozein diru-sarrerari dagozkion zenbatekoak adierazi behar, eta kasu 
honetan diru-sarrerak bermatzeko errenta kalkulatzeko bereziki salbuetsita daude, 
azpi-errentamenduari dagozkiolako (147/2010 Dekretuaren 21. artikulua). 
 
Ulertu daiteke lanbidek diru-sarrera guztien jakinarazpena eskatzea, salbuetsita 
daudenak barne, araubide legalak 18/2008 Legearen 24. artikuluan azterketa 
gaitasunari lotuta xedatzen duenaren arabera: “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 horrela izanik, berriz ere esan beharra dago bigarren aldiz eteteko arrazoi bezala 
eman diren kexagilearen jardunek, hau da, ez jakinarazteak logela bat azpi-errentatzen 
zion pertsona etxebizitzaz aldatu zela eta azpi-errentaren zenbatekoa 250 eurotik 
275 eurora aldatu zela, ez dute berez esan nahi araubideak jasotako eginbeharrak 
bete ez direnik.  
 
I) Ez da derrigorrezkoa bizikidetza unitateko kidea ez den pertsona bat etxebizitzatik 

irten dela jakinaraztea, azpi-errentamenduan 100 € ordaindu arren, haren egoerak 
ez diolako eragiten kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentari. 

 
II) Azpi-errentamendua 25 eurotan igotzea bat dator alokairuaren igoerarekin, 

500 eurotik 550 eurora eta, beraz diru-sarrerak ez dira gehitzen. 
 
Ondorioz, Arartekoaren iritziz, kexagileari ezarri zaiona gehienezkoa da. Izan ere, 
gogorarazi beharra dago, araubidean berariaz jasotzen ez diren arrazoiak direla medio 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteak eskubide hori iraungitzea eragin duela, 
18/2008 Legearen 28.1.e) artikuluari jarraiki: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidea, edozein modalitatetan, ondorengo arrazoiengatik iraungiko da: 
(…) Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos años 
de vigencia de la prestación”. 
 
Esan behar da, horren guztiaren ondorioz, Lanbidek 18/2008 Legearen 28.3. 
artikuluaren xedapena aplikatu duela, martxoaren 19ko azkentzailean adierazten 
denez, hots, “Prestazioa iraungiko balitz betebeharrak ez betetzeari edo hutsak 
egiteari lotutako kausengatik, titularrak ez du izango aukerarik diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, bere ezein modalitatetan, berriro eskatzeko urtebetean, 
iraungitze-datatik zenbatzen hasita”.  
 
Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko bigarren eteterako zioak ez daude berariaz 
aurreikusita araudian. bestalde, ez gertakariek ez haiek jakinarazteak ez zuten ekarri 
aldaketarik haren egoeran, hots, berarekin bizi zen pertsonaren (zeina ez baitzen 
haren bizikidetza unitateko kidea) etxebizitza aldaketa eta azpi-errentamenduaren 
igoera (alokairuaren pareko igoera baten ondorioz) jakinaraziz gero, hamabost 
eguneko epearen barruan, haren diru-sarrerak bermatzeko errentak ez zuen 
aldaketarik izango. 
 
Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa luzatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari: 
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GOMENDIOA 
 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta baten bigarren etetea eraginik gabe uztea, eta 
ondorioz baita hark eragindako azkentzea ere, prestazioari bere ordainketa eten zen 
unetik berrekinik. 


