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Arartekoaren 2020R-2490-17 Ebazpena, 2020ko otsailaren 25ekoa. Horrez bidez, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezala 

itzulitako euskal emigrante bati diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa 

ukatu izana, eta hobetu dezala erabiltzaileei ematen dien informazioa. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Herritar batek diru-sarrerak bermatzeko errenta aitortzeko egindako eskaera 

Lanbidek ukatu ziola-eta aurkeztutako kexa onartu du Arartekoak izapidetzeko. 

 

Interesdunak azaldutakoaren arabera, euskal emigrantea zen, eta 1996tik 

Estatu Batuetako Floridako estatuan bizi ostean, Euskadira itzuli zen 2017ko 

uztailean. 

 

Bere jaioterrian, hau da, Zumaian (Gipuzkoa) instalatu bezain laster, familia-

unitatea udal erroldan izena emateko eskaera egin zuen. Bere emazteak eta bi 

seme-alaba adingabeek osatzen dute unitate hori, eta diru-sarrerak bermatzeko 

errenta aitortzeko eskatu zuen estreinakoz.  

 

Kexagileak argitu duenez, prestazioa aitortzeko eskaera aurkeztu zuenean, 

Lanbideko langileek dagoeneko ohartarazi zioten, alde batetik, eskubidea baliatzeko 

betekizun orokorra ez zuela betetzen, ez baitzuen egiaztatu eskaera egin aurreko 

hiru urteko errolda eta benetako bizilekua. Bestalde, eta eskubidea baliatzeko 

ordezko aukera gisa, ohartarazi zitzaion hilabete batez eta egun gutxi batzuez ez 

zuela betetzen aurreko 10 urteetan gutxienez 5 urtez jarraian EAEn benetan bizi 

zela egiaztatzeko betekizuna, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.2.1 

artikuluan agindutakoarekin bat etorriz.  

 

Ez dago jasota, lehen batean, jakinarazi zitzaionik maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 9.2.2 artikuluan prestazioa jasotzeko ezarritako baldintzak 

betetzen zituela, euskal gizataldeetatik itzulitako kide delako. 

 

Nolanahi ere, Lanbidek, irailaren 14ko ebazpenaren bidez, eskaera ez onartzea 

erabaki zuen, arrazoi hau tarteko: ”errolda-gutxienekoa ez betetzea” 

 

2.  Jasotako kexari izapide egokia emateko asmoz, Arartekoak horri buruzko 

informazioa eskatu zion Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari, honako hau 

azpimarratuz: erakunde honen aburuz, interesduna “euskal gizataldeetatik itzulitako 

kide” zen eta, beraz, ez zuen bete beharrik 9.2.1 artikulu horretan jasotako 

erroldaren betekizun orokorra. 

 

Hala, prestazioa eskuratzeko oro har bete beharreko betekizunen artean, 

artikulu horren lehenengo paragrafoak honako hau agintzen du: 
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“(…) 2.– Prestazioa eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan 

benetan bizitzea eskaera aurkeztu zen unean eta prestazioa jasotzen den 

denbora guztian, eta eskaera aurkezteko dataren aurreko urte osoan gutxienez 

(3 urte lehenagotik, 18/2008 Legea aldatzeko 4/2011 Legea onartu zenetik) 

Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea eta bertan 

benetan bizi izatea. Aldez aurreko gutxieneko epe hori bete ezean, eskatzaileak 

Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta eta bertan 

benetan bizi izan beharko dute bost urtez jarraian aurreko hamar urteen 

barruan”. 

 

Bigarren paragrafoan, baina, salbuespen bat egiten du: 

 

“Ez dute baldintza hori bete beharrik izango Euskal Autonomia Erkidegoaz 

kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanei buruzko maiatzaren 27ko 

8/1994 Legearen 11.1 artikuluan aipatzen diren taldeetako kideek, baldin eta 

artikulu horretan aipatzen diren baldintzak betetzen badituzte”. 

 

Hala, Arartekoak bideratutako informazio-eskaeran Lanbideko zuzendari 

nagusiari helarazi zitzaion 8/1994 Legearen 11. artikulu horren arabera: 

 

“1.- 3. ataleko 1 eta 2. Azpiataletan aipatzen diren pertsonek, Autonomi 

Elkartera itzuli eta kasuan kasuko programetan eskatzen diren gainontzeko 

baldintzak betetzen badituzte, osasun eta gizarte-laguntza jaso ahal izango 

dute, aldez aurretik Autonomi Elkartean bizi izan direla egiaztatu beharrik izan 

gabe. Baina bi baldintza bete beharko dituzte: 

 

a) Estatutik kanpo bizi izandakoak izan beharko dute, jarraian eta justu 

itzuli aurreko denbora tartean, emigratzaile direnei gutxienez eskatzen 

zaien besteko denbora tartean. 

b)  Itzuli eta gero beren bizilekua Euskal Autonomi Elkartean izan beharko 

dute”. 

 

8/1994 Legearen 3. artikuluak adierazten du euskal gizataldeetako kidetzat joko 

direla hauek: “Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 7.2 atalean esaten den eran 

Estatutik kanpo bizi diren euskaldunak, bai eta beren ondorengoak ere”. 

 

Eta azkenik, aipatutako 7.2. artikuluak hauxe aurreikusten du: “atzerrian bizi 

direnek, hala nola beren ondorengoek, hala eskatzen badute, Euskal Herriko 

biztanleen eskubide politiko berberak izango dituzte baldin eta Euskadin izan 

badute azken administrazioherrikidetasuna, Espainiako herritartasunari eutsi 

badiote, beti ere”. 

 

Hau da, bideratutako informazio-eskaeran Lanbideri helarazi zitzaion, aipatutako 

xedapenen arabera, honako hau ondorioztatu zitekeela: emigratu aurretik 

azkenengo administrazio-auzotasuna Euskadin zuten pertsonak, helmugako 

herrialdean 3 urtez jarraian egon izan badira (diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzeko emigranteak ez direnei eskatzen zaien bizileku-denbora), Espainiako 
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hiritartasunari eusten badiote eta itzultzean Euskal Autonomia Erkidegoan badute 

bizilekua, ez dutela aurretiazko bizileku-eperik egiaztatu beharko diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko (147/2010 Dekretuaren 9.2 artikulua 

aplikatuz). 

 

3.  Informazio-eskaera horri erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak txosten 

bat igorri dio erakunde honi; honako hau adierazten da bertan: 

 

“Atzerrian bizi diren baina Euskadira itzultzen diren euskal herritarrek honako 

hau egiaztatu beharko dute 8/1994 Legean jasotzen diren eta gorago aipatu 

ditugun onurei heltzeko: 

 

1. Atzerrira emigratu aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri 

batean eduki dute azken administrazio-egoitza. Horretarako, dagokion 

errolda·agiria aurkeztuko dute. 

 

2. Nazionalitate espainiarra daukate. Horretarako, indarreko NANaren edo 

pasaportearen kopia aurkeztuko dute. 

 

3. Estatutik kanpo bizi izandakoak izan beharko dute, jarraian eta justu 

itzuli aurreko denbora-tartean, emigratzaile ez direnei gutxienez eskatzen 

zaien besteko denbora-tartean. Horretarako, kontsularen bajaagiria edo 

laneko bizitzaren dokumentua aurkeztuko dute, Espainiako enbaxadak ikus-

onetsia. Bertan, frogatu egin beharko da Euskal Autonomia Erkidegoan 

azken administrazio-egoitza utzi zutenetik Euskal Autonomia Erkidegora 

itzuli aurreko denboratartean eta jarraian gutxienez hiru urtez kanpoan bizi 

izan direla. 

 

4. ltzuli eta gero beren bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharko 

dute. Horretarako, dagokion errolda-agiria aurkeztuko dute. 

 

Halaber, euskal herritarrek Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako 

Zuzendaritzaren aurrean aurkeztu beharko dute adierazi berri dugun 

dokumentazio frogagarria, kasuaren azalpen-memoria batekin eta datu 

pertsonalak jasotzen dituen fitxa batekin batera. Eskatzen diren baldintzak 

betez gero, itzultzeko ziurtagiri bat emango da, eta, horren bidez, aurretiko 

egoitza-aldia egiaztatu gabe eskatu ahalko da prestazioa”. 

 

 

Gogoetak 

 

LEHENENGOA. Aipatu de moduan, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak (Diru-

Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzkoa) 9.2 artikuluan ezartzen ditu prestazioaren 

eskatzaileek bete beharreko errolda-betekizunak; halaber, betekizun horiek ez 

dituzte honako hauek bete beharrik: “Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpoko euskal 

gizatalde eta etxeekiko harremanei buruzko maiatzaren 27ko 8/1994 Legearen 
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11.1 artikuluan aipatzen diren taldeetako kideek, baldin eta artikulu horretan 

aipatzen diren baldintzak betetzen badituzte.” 

 

Aipatu den moduan, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.2 artikulu 

horrek aipatutako agindu guztiak batera aztertu ostean, honako hau ondorioztatu 

daiteke: emigratu aurretik azkenengo administrazio-auzotasuna Euskadin zuten 

pertsonak, helmugako herrialdean 3 urtez jarraian egon izan badira (diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzeko emigranteak ez direnei eskatzen zaien bizileku-

denbora), Espainiako hiritartasunari eusten badiote eta itzultzean Euskal Autonomia 

Erkidegoan badute bizilekua, ez dutela aurretiazko bizileku-eperik egiaztatu beharko 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko. 

 

Abiapuntu hori ezarririk, esan behar da, Lanbiden prestazioak eskatzeko unean, 

kexagileak Estatuko Enplegu Publikoaren Zerbitzuak (SEPE) ematen duen itzulitako 

emigranteentzako sorospena lortu berri duela. Laguntza hori kotizazio gabeko 

prestazioa da, eta lan egin duten herrialde jakin batzuetatik itzulitako espainiar 

emigranteek jasotzeko eskubidea dute.  

 

Sorospen hori aitortzeko, interesdunak Estatuko erakundean egiaztatu behar 

izan zuen Espainiako nazionalitateari eusten ziola, eta Floridako estatuan bizi izan 

zela 1996tik 2017ko ekainera arte (ia 21 urte), hau da, emigranteak ez diren 

prestazioen eskatzaileei eskatzen zaiena baino askoz gehiago (3 urte).  

 

Bestalde, kexagileak Lanbiden egiaztatu zuen AEBetara emigratu aurretik zuen 

azken administrazio-auzotasuna Zumaian izan zela, eta Espainiara itzuli bezain 

laster udalerri berean ezarri zuela bizilekua eta familia-unitatearen inskripzioa 

dagokion udal-erroldan izapidetu zuela. 

 

Alderdi horiek behar bezala egiaztatu ziren, halaber, kontsul nagusiak Miamin 

emandako kontsulatu-bajaren ziurtagiriaren bidez. Interesdunak Lanbideri aurkeztu 

zion ziurtagiri hori prestazio-eskaera egin zuenean, eta honako hau dio hitzez hitz: 

 

“Don XXX, nacido en Zumaia (GIPUZKOA) el día X de X de X, con domicilio en 

Miami (Estados Unidos), residente en esta demarcación consular desde el día 5 

de marzo de 1996 e inscrito en este Registro de Matricula Consular con el 

número X, ha causado BAJA con fecha 13 de julio de 2017, por traslado a 

España y, para que así conste, a petición del interesado, y a los efectos 

oportunos, se expide el presente certificado, en MIAMI (Florida. EE.UU.)”. 

 

Hau da, egiaztatuta dirudi interesdunak, 147/2010 Dekretuaren 9.2.1 

artikuluan jasotako diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko baldintzak betetzen 

ez bazituen ere (eskaera egin aurreko 3 urteetan erroldatuta eta benetan bizi izana, 

edo azken hamar urteetan 5 urte jarraian), bigarren paragrafoan jasotakoak 

betetzen zituela, euskal gizataldeetako kide baitzen. 
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Hala ere, eskaerari erantzun zioten Lanbideko langileek ez zioten interesdunari 

jakinarazi eskubidea aitortzeko bide hori, are gutxiago erakunde horren iritziz hura 

gauzatzeko beharrezkoa zen izapide gehigarria. 

 

Arartekoan kexa formalizatu eta Lanbideko zuzendari nagusiari aurreko 

gogoetak helarazi ondoren ere, erakunde honek ez zuen aitortu interesdunak 

eskubidea eskuratzeko baldintzak betetzen zituela; aitzitik, kasu horietan, eskaera 

ukatzea justifikatu zen izapide gehigarri bat egin behar zelako diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea gauzatzeko, 18/2008 Legetik eta 

147/2010 Dekretutik eratortzen ez dena, eta hori honela zehazten da: erakunde 

horren irizpidearen arabera “euskal herritarrek Kanpoan den Euskal 

Komunitatearentzako Zuzendaritzaren aurrean aurkeztu beharko dute adierazi berri 

dugun dokumentazio frogagarria, kasuaren azalpen-memoria batekin eta datu 

pertsonalak jasotzen dituen fitxa batekin batera. Eskatzen diren baldintzak betez 

gero, itzultzeko ziurtagiri bat emango da, eta, horren bidez, aurretiko egoitza-aldia 

giaztatu gabe eskatu ahalko da prestazioa.” 

 

Arartekoaren iritziz, Lanbideko langileen informazio eta orientazio falta horren 

ondorio zuzena hauxe izan zen: kexagileak ez zuen inoiz diru-sarrerak bermatzeko 

errenta jaso, nahiz eta eskubidea eskuratzeko aplikatu beharreko araudian 

ezarritako betekizunak bete eta, itzuli ondoren, premia egoera objektiboan egon, bi 

adingabe ardurapean izanik; izan ere, azkenean, hilabete batzuk igaro ondoren, 

eskubidea aitortzea beharrezkoa egiten ez zuen enplegu bat lortu zuen. 

 

BIGARRENA. Abenduaren 23ko 18/2008 Legeak 59. artikuluan ezartzen duenez: 

“Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio osagarria, lege 

honetan zuzenbidezko prestazio ekonomiko gisa erregulatuak, jaso ahal izateko, 

interesatuak eskabidea egin beharko du lehenago, Eusko Jaurlaritzari zuzenduta, 

eta erroldatuta dagoen eta benetan bizi den udalerriari dagokion Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren bulegoan aurkeztuko du. Bulego horretan, izapideak egiteko 

behar dituen informazio eta orientabide guztiak emango zaizkio eskatzaileari.” 

 

Oro har, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 

(urriaren 1eko 39/2015) 53. artikuluan, administrazio-prozeduran interesdunak 

dituen eskubideei buruzkoan, honako hau adierazten du: 

 

“1. Lege honetan ezarritako gainerako eskubideez gain, administrazio-prozedura 

batean interesa dutenek, eskubide hauek dituzte: 

 

f) Indarrean dauden xedapenek proiektuei, jardunei edo eskaerei ezartzen 

dizkieten betekizun juridiko edo teknikoei buruzko informazioa eta 

orientazioa jasotzeko eskubidea.” 

 

Horri erantsi behar zaio arrazoien azalpenean nahiz 1. artikuluan honako hau 

aipatzen dela: 
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“1. artikulua. Legearen xedea: 

 

2. Lege bidez bakarrik sartu ahal izango dira izapide gehigarriak edo lege 

honetan jasotakoez bestekoak, baldin eta lege hori eraginkorra, neurrizkoa eta 

beharrezkoa bada prozeduraren berezko helburuak lortzeko”. 

 

Ikuspuntu horretatik eta azaldutako gertaeren arabera, erakunde honen ustez 

Lanbidek ofizioz ikusi behar zuen interesdunak diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzeko eskubidea aitortzeko baldintzak betetzen zituela, aztertutako kasua 

ezohikoa zela alde batera utzita; horrez gain, kexagileari informazioa eta aholkuak 

eman beharko zizkion izapide gehigarriaren gainean; Lanbideren iritziz, izapide hori 

egiaztatu behar zuen euskal gizataldeetako kide zela ziurtatzeko. 

 

Aitzitik, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea 

ukatzeko ebazpena eman zuen, eta horretarako, honako arrazoi orokor eta labur 

hau baino ez zuen jaso: ”errolda-gutxienekoa ez betetzea” 

 

Kexa-espedientea izapidetu zenean ere, eta Arartekoak gogoeta horiek Lanbideri 

helarazi zizkionean, erakunde horrek ez zuen hartutako erabakia berrikusi, eta hari 

eutsi izana honela justifikatu zen: 18/2008 Legeak eta Diru-Sarrerak Bermatzeko 

Errenta arautzen duten 147/2010 Dekretuak jaso eta eskatu gabeko izapide 

gehigarririk ez zegoela, eta interesdunari ere ez zitzaiola horren berri eman. 

 

Hala, Arartekoaren iritziz, kasu honetan interesdunak ez zuen diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea aitortu, nahiz eta aplikatu beharreko 

araudiak eskatutako betekizunak betetzen zituen eta, itzuli ondoren, unean uneko 

premia egoera objektiboan egon, gero frogatu zen moduan, bi adingabe ardurapean 

izanik; horretarako, berariazko xedapen bat zegoen maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 9.2.2 artikuluan (idazki honetan hainbeste aldiz 

aipatutakoa). 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 

arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako gomendio hau egiten 

zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 

gomendatzen dio, aurreko gogoetak kontuan hartuta, prestazioa ukatzen duen 

ebazpena berriz azter dezala; halaber, interesdunari onar diezaiola diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea, itzuli den euskal emigrante gisa, 

enplegurik izan ez duen hilabeteei dagokiena, berraztertze horretatik sortzen diren 

ondorio ekonomikoekin. Horrekin batera, oro har indarreko xedapenek prestazio-

eskatzaileei ezarriko dizkieten betekizun juridiko edo teknikoei buruz ematen duen 

informazioa hobetu dezala. 


