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Arartekoaren 2014R-534-13 Ebazpena, 2014ko azaroaren 28koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten ukoa berriz aztertzeko. 
 
 

Aurrekariak 
 
(XXX)ek diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen 2012ko abenduaren 19an 
Barakaldo-Beurkoko bulegoan. 
 
2013ko otsailean, aurretiko jakinarazpen bakar bat ere jaso gabe, Lanbideko 
zuzendari nagusiaren 2013ko urtarrilaren 28ko ebazpena jaso zuen, non “Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoaren prestazioetarako duen/duten eskubidea baliatu ez 
izana” arrazoiagatik prestazioa ukatu zitzaion. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera zegokion dokumentazioarekin batera 
aurkeztu zuen, eta kexagileak adierazi zuenaren arabera, eskaera egin zuen 
Lanbideko bulegoan ez zioten jakinarazi beste prestazio bat jasotzeko eskubidea 
zuela, eta gainera, derrigorrez eskatu behar zuela. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta ukatu ondoren, kexagileak langabeziako 
sorospena eskatu zuen eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ebatzi zuen 
sorospen hori ukatzea, prestazio horren onuraduna izateko betekizunak ez 
betetzeagatik. 
 
2013ko maiatzean, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen berriz ere, eta 
Lanbidek ekainean eman zion, 2013ko maiatzeko ondorioekin. 
 
Arartekoak informazioa eskatu zion lanbideri diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa ukatzeko arrazoiei buruz, eta aurretik beste gogoeta batzuk helarazi 
zizkion, errepikakorrak ez izateagatik, aurrerago adieraziko ditugunak. 
 
Lanbidek erakunde honi hauxe erantzun dio: “Interesdunaren espedientea aztertuta, 
ikusi dugu ez duela baliarazi SEPEren langabezia-prestazioetarako duen eskubidea, 
Prepara planaren baitan eskaerak egiteko eskakizuna zena, 2013ko maiatzean 
irizpideak aldatu ziren arte”. 
 
 

Gogoetak 
 
1.- Lanbidek pertsona horri edozein ekonomia-eskubide baliatzeko betebeharra 
zuela jakinarazi behar zion. Geroago, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaerari 
zegokion dokumentazioa aztertu ondoren, egiaztatu bazuen SEPEri prestazioren bat 



   2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

eskatu behar ziola, dokumentazio hori aurkezteko eskatu behar zion kexagileari. 
Horren ordez, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea ukatu zion. 
 
18/2008 Legeak, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzekoak, 2/2011 Legeak 
aldatu ondoren, V. Kapituluan, prozedurari buruzko arauen ingurukoan, hau 
adierazten du: (59.1. artikulua “Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoan (…) 
izapideak egiteko behar dituen informazio eta orientabide guztiak emango zaizkio 
eskatzaileari”; 61.1. artikulua “…Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko du 
eskatzailearen (…) izan daitezkeen izaera ekonomikoko baliabide eta prestazio 
sozialak oso-osorik baliatu edo eskatu direla…” ; 61.2. artikulua ““…izaera 
ekonomikoko eskubide batzuen hartzekodun badira eta ez badituzte baliatu edo 
eskatu, (…) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak (…) eskatzaileari eskatuko diote 
ezen, espedientearen instrukzioa amaitu aurretik, bere eskubideak baliatu edo 
eskatu ditzala…”. 
 
Araudiak zenbait betebehar ezartzen ditu administrazio-espedientea eratzeko 
garaian. 
 
2.- Kexagileak ez zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioarekin 
bateragarria zen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko prestazio bakar bat ere 
jasotzeko eskubiderik. Ondoren, langabezia-sorospena eskatu zuen, baina 2013ko 
maiatzaren 3an ukatu egin zioten, oraindik 45 urte bete gabe izateagatik eta 
familia-zamarik ez izateagatik. Egoera hori bera aplika dakioke diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioaren eskaera egin zen datari. Gauza bera gertatuko 
zen PREPARA eskatu izan balu eta kontzeptu horrengatik jasotako zenbatekoa diru-
sarrerak bermatzeko errentaren prestazioarekin osatu izan balu. Birkualifikazio 
Profesionaleko Programarako (PREPARA) laguntzak 1/2011 Legegintzako Errege 
Dekretuan, otsailaren 11koan, enplegu egonkorrera iragaitea eta langabeen lanbide 
alorreko prestakuntzazko eguneratzea sustatzeko presako neurriei buruzkoan, ezarri 
ziren. Lege hori urtarrilaren 25eko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
luzatu zen. Pertsona eskatzailearen betekizunen artean, aurreikusten du 
eskatzaileak ez duela errentarik izan behar, mota bakar batekoa ere, lanbide arteko 
gutxieneko soldataren %75 baino handiagoak hileko kontaketan, bi aparteko pagen 
zati proportzionala alde batera utzita.  
 
Horrez gainera, eskatzaileak edo haren familiako senideek udalen edo autonomia-
erkidegoen soldatak edo gizarte-laguntzak eskatzen badituzte, PREPARA laguntza 
murriztu egingo da, bien guztizko batura 481 euro baino handiagoa izan ez dadin. 
Programa horren ezaugarriak direla eta, Lanbidek ez die aholkatzen prestazio hori 
eskatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunak izan daitezkeen 
pertsonei. Izan ere, PREPARA laguntza murriztu egiten da bien batura 481 euro 
baino txikiagoa izan arte, eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioak 
pertsona onuradunei bermatzen dien zenbatekoa, berriz, handiagoa da (616,13€). 
 
3.- Araudiak ezartzen du Lanbidek, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa 
eskatzeko espedientea izapidetzen amaitu baino lehen, dokumentazioa egiaztatu 
behar duela eta, eskatzailea ekonomia-eskubide baten hartzekoduna izan daitekeela 
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irizten badu, eskubide horri eskatzeko premiatu behar duela pertsona, 
gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko 8/2008 Legearen, azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak aldatu zuenaren, 61.2. artikuluaren arabera: 
 
“Baldin eta eskatzailea edo haren bizikidetza-unitateko kideak izaera ekonomikoko 
eskubide batzuen hartzekodun badira eta ez badituzte baliatu edo eskatu, mantenu-
eskubidea barne ezkontzako bizikidetza egiazki bukatu dela egiaztatzen den 
kasuetan, orduan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarrerak bermatzeko 
errenta edo etxebizitzako prestazio osagarria eskatu denean, edo udalak gizarte-
larrialdietarako laguntza eskatu denean, eskatzaileari eskatuko diote ezen, 
espedientearen instrukzioa amaitu aurretik, bere eskubideak baliatu edo eskatu 
ditzala indarrean dauden legeetan ezarritakoaren arabera“. 
 
Lanbidek eskatzailea premiatu behar zuen PREPARA eskatzeko, espedientea 
izapidetzen amaitu baino lehen. 
 
Araudiak ez du aurreikusten eskaera bat ukatzea ekonomia-eskubide bat ez 
baliatzeagatik, baizik eta berariaz ezartzen du pertsona premiatu behar dela, 
hartzekodun den ekonomia-eskubidea eskatzeko. Bestalde, betebehar hori betetzen 
ez bada, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera artxibatu behar da, 
gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko 8/2008 Legearen, azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak aldatu zuenaren, 61.3. artikuluaren arabera: 
 
“Eskatzaileak ez badu betetzen aurreko paragrafoan aipatutako obligazioa, Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarrerak bermatzeko errenta edo etxebizitzako 
prestazio osagarria eskatu denean, edo udalak gizarte-larrialdietarako laguntza 
eskatu denean, espedientea berrikusi, aldatu, bertan behera utzi edo artxibatu 
egingo dute". 
 
4.- Une honetan aztertzen ari garen diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaeraren 
ukoak ez du oinarri gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko Legearen 16. 
artikuluan aurreikusitako betekizun bakar bat ere, ez eta 147/2010 Dekretuaren, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren araudiari buruzkoaren, 9. artikuluan 
aurreikusitakorik ere. Araudi horretan, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidearen titularrak izateko pertsonak zer betekizun bete behar dituen jasotzen 
da. Pertsona honi diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa ukatzen dion 
ebazpenak ez du horietako bakar bat ere aipatzen. 
 
Laburbilduz, araudiak ez du aurreikusten diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eskaera zuzenean ukatzea ekonomia-eskubide bat ez baliatzeagatik, baizik eta 
adierazten du aurretik premiatu behar dela eskatzailea, ekonomia-eskubide hori 
balia dezan. Lanbidek ez zuen premiatu ekonomia-eskubide bakar bat ere 
baliatzeko. 
 
Bestalde, eskatu behar izan zuen prestazioa ez zegokion eskatzaileari. Lanbide ez 
die aholkatzen onuradun izan daitezkeen pertsonei PREPARA eskatzeko, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren hartzaile izatearekin bateragarria ez delako. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
(erakunde hau sortu eta arautzekoak 11. b) artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
 

GOMENDIOA 
 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren uko berrikustea, eta prestazio hori 
2012ko abendutik 2013ko maiatzera arte, kexagileak jaso ez zuen aldian, emateko 
erabakitzea. 
 
 


