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Arartekoaren ebazpena, 2012ko abuztuaren 21ekoa. Horren bidez Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentara iraungitzeko espediente baten restitutio in integrum aitor dezan eta, 
beraz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientea eskubidea berritu behar 
izan zeneko datara atzera eraman dezan. 
 
 

Aurrekariak 
 

 
Bizkaiko Foru Aldundiak (…) erreklamatzaileari diru-sarrerak bermatzeko errenta 
baterako eskubidea onartu zion 2009ko urriko ondorioekin. Prestazioaren onespena 
jakinarazteko erabilitako idazkian jasotzen den moduan, prestazioaren iraupena 24 
hilabetekoa zen, hau da, 2011ko urrira arte. 
 
Euskadi planaren barnean lan kontratu bat sinatu ondoren, prestazioaren ordainketa 
eten ziezaioten eskatu zuen eta etete hori 2011ko apirilaren 15eko ebazpen bidez 
bideratu zen. Sei hilabeteko kontratazio epea amaitu ondoren, berrabiarazpena 
eskatu zuen, urriaren 18ko ebazpen bidez gertatu zena, irailaren 2ko ondorioekin. 
 
Erreklamatzaileak adierazi digunez, urritik aurrera prestazioaren ordainketa eten 
ziotela egiaztatu ondoren, horren inguruko informazioa eskatu zuen foru aldundian. 
Bertan jakinarazi ziotenez, onartu zeneko bi urteko epea amaitu ondoren, diru-
sarrerak bermatzeko errenta iraungita geratu zen. Jarduteko modu horrekin ados ez 
dagoelako aurkeztu du kexa bat Arartekoaren aurrean, izan ere, erreklamatzaileak 
uste du nahastu zutela prestazioaren berrikuntza eta berrabiarazpenaren artean. 
 
Erreklamatzaileak emandako datuak baloratu ondoren, erakunde honetatik Bizkaiko 
Foru Aldundira informazio-eskaerako idazki bat bidali genuen. Bertan, 
erreklamatzaileari diru-sarrerak bermatzeko errenta berritzeko eskaera burutzeko 
beharra jakinarazteko (18/2008 Legearen 23.2. artikuluak xedatzen duen moduan)  
jarraitutako izapideen berri izan nahi genuela azaltzen genuen. Foru erakundearekin 
izandako harremanetan ez digute inolako aipamenik egin idazki hori bidali izanaren 
inguruan. 
 
Gainera, erreklamatzaileak azaldu digunez, diru-sarrerak bermatzeko errenta berria 
Lanbideren aurrean eskatu ondoren (4/2011 Legea indarrean sartu zenetik 
prestazioa kudeatzen duen erakundea da), esan diote ezin duela eskatu, izan ere, 
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aurreko diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungita geratzean, urtebetez beste bat 
eskatzeko aukera blokeatuta geratzen da. 
 

Gogoetak 
 
1. Foru erakundeari informazio eskaeraren idazkian gogorarazi zitzaion moduan, 

18/2008 Legearen 23.2. artikuluak honako xedapena ezartzen du: “Prestazioa 
ez eteteko, baldin eta prestazioa ematea eragin zuten arrazoiek bere horretan 
badiraute, berritzeko eskabidea prestazioa azkendu baino hiru hilabete 
lehenago egiten hasi beharko da. Aurrekoaren ondorioetarako, foru-aldundiek 
jakinaraziko diote titularrari, kasu bakoitzean dagokion egunean, eskabidea 
berritu nahi badu, izapidetzen hasi behar duela”1. 

 
Agindu hori, diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez, 18/2008 Legea 
garatzen duen araudiak osatzen du, zehazki, 147/2010 Dekretuaren 49.b 
artikuluak. Honela dio: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta (edozein izanik ere 
modalitatea) jasotzeko eskubidea azkendu egingo da, hurrengoren bat gertatuz 
gero: (…) b) Prestazioaren indarraldia –bi urte– amaitzea eta, Administrazioak 
hala eskatu arren, berritzeko eskaera ez egitea (…)”.  

  
Hainbatetan gogorarazi diogu foru erakundeari eskubidearen indarraldia 
amaitzeagatik prestazioa iraungi baino hiru hilabete lehenago diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularrei egoera hori gogorarazten duen idazki bat 
bidaltzeko beharra, prestazioaren ordainketan eteteak saiheste aldera, goian 
idatzitako aginduak dioen moduan. Gainera, legegileak nolabait erakunde 
eskudunak idazki hori bidaltzeko duen beharra indartzen duela uste dugu, izan 
ere, 147/2010 Dekretuaren 49.b artikuluan eskaera ez bidaltzeagatiko 
iraungipena aipatzen da administrazioak hala eskatu ondoren. Gure ustez, 
horren bidez ondoriozta dezakegu errekerimendu hori ezinbesteko baldintza 
dela arrazoi horrengatiko iraungipena gertatzeko. 
 
Horregatik, Kode Zibilaren 6. artikuluaren aplikagarritasuna aipatu zen, izan 
ere, lehen paragrafoan zera dio: “Legeak ez ezagutzeak ez du legeok ez 
betetzetik desenkusatzen” kasu honetan aplikagarria dena erreklamatzaileak 
berariazko berritzea egiteko beharra ez ezagutzeari dagokionez; baina, 
hirugarren paragrafoan zera dio: “Aginduzko eta debekuzko arauen aurkako 
egintzak zuzenbide osoz deusezak dira, salbu eta arauotan urratze-kasuetarako 

                                         
1 Hizpide dugun iraungitzearen ondoren aldatutako agindua, 18/2008 Legea aldatzen duen 
4/2011 Legea indarrean sartu ondoren, 2011ko abenduaren 13tik aurrera. 
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bestelako ondorea ezarri denean”. Hizpide dugun kasuan, araudiak ez du 
ondoriorik ezartzen aldundiak gogorarazpen-idazkia bidaltzen ez badu (aurreko 
paragrafoan azaldu dugun moduan, iraungipena bideratzeko baldintzatzat jo 
zitekeena) 
 
Gure informazio eskaerari (berrikuntza eskatzeko beharra gogorarazteko 
idazkiaren bidalketaren inguruko eskaera nagusia aipatu gabe, azaldu dugun 
moduan) eta modu informalean azaldutako kontuei erantzuna emateko Foru 
erakundeak Arartekoari bidalitako bi idazkietako batean zera azaltzen da: 

 
“Desde esta Administración no se discute el carácter supletorio de las 
disposiciones del Código Civil en relación al conjunto de fuentes normativas 
de derecho administrativo, ahora bien, es evidente que es la propia Ley 
18/2008, y así lo dispone, en el mismo sentido, el Decreto 147/2010 que 
la desarrolla, la que establece la "...obligación legal. .. de comunicación a 
las personas titulares ..." únicamente en los casos '...en los que se 
mantengan las causas que motivaron la concesión...", tal y como se señala 
al inicio del citado artículo 23.2 (artículo 38.2, del Decreto 147/2010), es 
decir, en el presente caso, si la prestación se agotaba en octubre 2011, la 
comunicación para iniciar la renovación de la solicitud debía haberse 
enviado en julio de 2011, sin embargo, en la citada fecha, la prestación de 
D. (…) se encontraba suspendida, por lo tanto, era evidente que no se 
mantenían las causas que motivaron la concesión, siendo ello así, resultaría 
contradictorio que la Diputación Foral de Bizkaia enviase a la persona 
interesada una comunicación para el inicio de los trámites de renovación 
para una prestación que estaba suspendida, por lo tanto, esta 
Administración entiende que es obligación del interesado la tramitación de 
la correspondiente solicitud una vez que decaigan las causas que motivaron 
la suspensión, tal y como se ha procedido en el presente caso y teniendo en 
cuenta que se comunicó al interesado que la prestación se agotaba en 
octubre de 2011 (Orden Foral 68823/2011, de 18 de octubre, de 
reanudación)”. 

 
Gure ustez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren ordainketaren eteteak, aldi 
berean, espedientean parte hartzen duten aldeen beharrak dakartzala 
pentsatzeak, 18/2008 Legearen 23.2. artikulu horren interpretazio mugatua da 
nolabait. Horrela bada, hizpide dugun kasuan, erreklamatzaileak eskatutako 
etete bat da tasatutako arrazoi bat dela eta, hain zuzen ere, denbora tarte 
mugatu batean zehar diru-sarrerak bermatzeko errentaren muga gainditzen 
duten laneko diru-sarrerak izatea. Zentzu horretan, argi eta garbi ezberdindu 
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behar ditugu egoera hauek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
baldintzak behin betiko, eta ez aldi baterako, galtzen diren egoeretatik, kasu 
horietan ez baita etetea gertatzen, iraungipena baizik. Gainera, aipatzekoa da 
etetea ontzat jo genezakeen arrazoi baten ondorioz sortzen dela, hau da, aldi 
baterako lana lortzearen ondorioz, Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemak 
eta, zehatzago, diru-sarrerak bermatzeko errentaren araudiak oinarri dituen 
oinarritzen duten printzipioen babesean: hau da, pertsona bati bermeak 
(gogorarazpen idazkia bidaltzea, adibidez) kenduz zigortzea lan aukera batez 
baliatzeagatik eta prestazioa arautzen duen araudia betetzeagatik, gure ustez, 
esaten genuen moduan, 147/2010 Dekretuaren 23.3. artikuluaren 
interpretazio murriztaile baten ondorio da.  
 
Nolanahi ere, badakigu prestazioa eteten den kasuetan, arrazoia edozein izanda 
ere, administrazioek eskubidearen titularren jarraipena egiten dutela, beharrak 
bete eta baldintzak mantendu ditzaten eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
espedienteari buruzko agiriak aurkez ditzaten eskatuz (adibidez, etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzen dutenei alokairu egiaztagiriak, etxebizitza 
aldaketaren jakinarazpenak, bizikidetza unitatean egondako aldaketak, diru-
sarrerak bermatzeko errenta berritzeko eskaerak, etab.). Azken finean, gure 
ustez, prestazioaren etetea ez da, aldundiak nahi duen moduan, 
espedientearen alde bateko gelditzea foru erakundeari dagozkion beharrei 
dagokienez. 

 
2. Prestazioa berritzeko beharra gogorarazteko idazkia bidaltzeko beharrak 

erabateko zentzua lortzen du honelako kasuetan. Erreklamatzaileak adierazi 
duenez, lan kontratua amaitu ondoren berrabiarazte eskaera eginda, horrek ere 
prestazioaren berritzea eragingo zukeela uste zuen. Aipatzekoa da,  
berrabiarazte ebazpena biltzen zuen gutuna urriaren 28an jaso zuela, ebazpena 
hilabete horretako 18koa izanik; hau da, erreklamatzaileari prestazioa berrituko 
zaiola jakinarazi zioten automatikoki iraungi ondoren: 
 

3. Azken kontu hori ere Arartekoaren interesekoa izan zen, izan ere, 
erreklamatzaileak eskainitako agirietan zein foru erakundeak bidalitakoetan, ez 
da jasotzen inolako iraungitze ebazpenik. Are gehiago, aldunditik bidalitako 
laburpenetan, agirien sarrera eta irteera mugimenduak zein erreklamatzailearen 
diru-sarrerak bermatzeko espedienteari buruzko ebazpenak jasotzen dituzten 
horietan, diru-sarrerak bermatzeko errentaren esleipena (2010-II-17), etetea 
(2010-IV-15) eta berrabiaraztea (2010-X-18)  agertzen da, ez ordea 
iraungitzea. 
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Espedientean eskubidearen iraungitzearen inguruko inolako aipamenik ez 
egoteko arrazoiak ezagutu nahi izan ditugunean azaldu digutenez, Bizkaiko 
Foru Aldundiak ez du diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen 
iraungipena aitortu esleipenaren bi urteak bete diren egoeretan berrikuntza 
eskaerarik egon gabe, iraungipen hori ipso iure gertatzen dela uste baita. 
Ondorioz, ez dago iraungipen ebazpenik, beraz, besteak beste, ez dago 
iraungipen horri aurre egiteko aukerarik. 
 
Ez dakigu zer nolako eragina izan ahal izan duen jarduera honek beste 
espedienteetan, baina badakigu une honetan erreklamatzailea babesgabezia 
egoeran utzi ahal izan duela, izan ere, horren inguruko ebazpenik ez dagoenez 
iraungitzearen aurkako errekurtsoa aurkeztu ezin izateaz gain, prestazioa 
berritu izan da berez dagoeneko iraungita zegoen arren (diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren berritzearen idazkia jaso izanaren egiaztagiria urriaren 
28koa da, hilabete horretako 18an ebatzi izanik eta, iraungitze data, esleipen 
eta berrikuntza ebazpenen arabera, urriak 1 da), beraz, ebazpen honen 
hasieran genioen moduan, horrek nolabaiteko nahasketa eragin dio 
erreklamatzaileari2. 

 
4. Azkenik, aldatutako 18/2008 Legearen Lehen Xedapen Iragankorrean 

ezarritako araubide iragankorra aipatzea beharrezkoa dela uste dugu. Xedapen 
horrek zera dio 2. puntuan: “Lege hau indarrean sartu aurretik hasitako 
prozeduretan, honela jokatuko da: (…) Espedientea bidali bazaio dagokion foru-
aldundiari ebazpena emateko, aldundiak ebatziko du eta ondoren Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzura igorriko du bigarren xedapen iragankorrean 
ezarritakoaren arabera”. Ondorioz, gure ustez, foru erakundeak zuzendu 
beharko du diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko espedientea, ondoren 
azaltzen den moduan.  

 
Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortzeko eta arautzeko otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11 b) artikuluan ezarritako manuarekin bat etorriz, 
 
 
                                         
2 Honako hau Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailera zuzendutako ebazpena denez, 
ez dugu arreta jarriko Lanbidek 18/2008 Legearen 28.3. artikuluari emandako 
interpretazioari, baina garrantzitsutzat jotzen dugu azpimarratzea, etete ebazpenik ez 
dagoenez eta, beraz, erreklamatzaileak iraungitzea beharrak urratzeagatik edo arau-
hausteren bat burutzeagatik (18/2008 Legearen 28.3. artikulu horretan jasotako egoerak) 
bideratu dela dioen agiririk ez duenez, diru-sarrerak bermatzeko errentarako sarbidea de 
facto blokeatuta dago hori justifikatzen duten arrazoirik egon gabe.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

79/2012 GOMENDIOA, abuztuaren 21ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailari egina: 
 

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungitze espedientearen restitutio in 
integrum aitortu dezan eta, ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
espedientea eskubidea berritu behar izan zeneko datara atzera eraman dezan. 
 
Ondorioz, erreklamatzaileari eska diezaion diru-sarrerak bermatzeko errenta 
berritzeko eskaera aurkez dezan. 
 
Erreklamatzaileak data horretan prestazioaren titular izateko baldintzak beteko 
balitu, eskubidea berritu dadin, Lanbidera jakinaraziz azken horren dagokion 
moduan jardun dezan. 
 


