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Arartekoaren 2017S-1733-16 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 22koa; horren bidez, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioen iraungipena 

berrikusteko eta bermeak hobetzeko arrazoi berberagatik iraungipena ezartzen duen 

prozeduran.  

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoan diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkiotelako.  

 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria iraungitzea adostu du, lan eskaintza bati ezetz esan ziolako eta, horren 

ondorioz, ezin duelako berriz ere eskatu iraungitzetik urtebeteko epea igaro arte.  

 

2015eko abenduaren 28an, alegazioak aurkeztu zituen entzunaldi-izapidean eta 

bertan jakinarazi zuen enplegu-emaile batek birritan deitu ziola eta proposatu 

ziola zegokion gizarte-segurantzako kotizazioa ordain zezan. Idazki horretan, 

azaldu da enplegu-emaileak berriz ere deitu behar ziola ordaindu beharreko 

gizarte-segurantzako kotizazioaren zenbatekoa jakinarazteko; hala ere, azkenean 

enplegu-emaileak ez zion deitu.  

 

Halaber, alegazio-izapideari erantzuteko bidalitako idazkian, kexagileak adierazi 

zuen lan egiteko asmoa zuela, baita bere enplegu orientatzailearen jarraibideak 

eta betebeharrak betetzeko ere.  

 

Era berean, aurkeztutako berraztertze-errekurtsoan azpimarratu zuen enplegu-

emailea ez zela berarekin harremanetan jarri eta ez zuela lan-eskaintzarik ukatu. 

Gainera, froga bezala enplegu-emailearekin izandako elkarrizketa aurkeztu zuen 

eta haren lankidetza eskatu zuen testigantza egiaztatzeko. 

 

Kontuan hartu behar da espediente hau genero indarkeria jasan duen emakume 

bati dagokiola; horrez gain, ez du bikotekide ohiarengandik elikadura-pentsiorik 

jasotzen eta (…) bi alaba ditu kargura. 

 

 

2. Arartekoak informazioa eskatu dio Lanbideri aurretik adierazitako egitateen 

inguruan eta ezer erabaki aurretik gogoeta batzuk helarazi ditu. Horiek ez 

errepikatzearren, jarraian aipatuko ditugu. 

 

Hain zuzen ere, honako kontu hauei buruzko informazioa eskatu zuen 

Arartekoak: 
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a) Idazki honetan aipatu diren gogoeten inguruan duzun iritzia, prestazioak 

iraungitzeko arrazoia izan diren idazkien bestelako interpretazioaren inguruan, 

alegia. 

b) Zergatik ulertu den enpleguari uko egin zitzaiola. 

c) Zergatik ulertu den langileak gizarte-segurantzari dagokion kotizazioa 

ordaintzeko proposamena egitea ez dela enplegu-emailea eta langile-gaia 

lanerako baldintzak zehazteko asmoz berriz ere harremanetan jarri behar 

izateko adinako arrazoia. 

d)  Kexagileari egoki erantzuteko burutu dituzun edo burutzea aurreikusi duzun 

jardueren gaineko azalpena. 

 

 

3. Lanbidek erakunde honi erantzun dio Lanbideko zuzendari nagusiaren txosten 

baten bidez; bertan, Lanbideren jarduketa justifikatzen da eta egitateen bertsio 

desberdin bat helarazten da:  

 

“Lanpostua etxeko laguntzailearena zen, eta premiazkoa zen; izan ere, 

bakarrik bizi den adineko pertsona bat zegoen tartean, eta mendekotasuna 

aitortuta zuen. Parekatzea egin zen, eta hautagai bat baino gehiago 

zeudenez, interesdunarekin hitz egin zuten. Hark esan zigun bat ere ez 

dagoela lan egiteko moduan, arrazoi ezberdinengatik, eta mesedez pertsona 

gehiago bidaltzeko. Zerrenda horretan ikusi genuen (...)k DSBEren laguntzak 

jasotzen zituela. Telefonoz elkarrizketatu zuen pertsonaren arabera, langile 

horrek arrazoi hau alegatu zuen: bi alaba zituela eta eguerdian etxean egon 

behar zuela bazkaltzen emateko. Bulegotik telefonoz deitu zioten. Lan-

eskaintzarekin lotuta, erantzuna elkarrizketa egin zion pertsonari 

jakinarazitako berdina izan zen; hau da, bi alaba zituela eta bazkalorduan 

horiekin egon nahi zuela, dibortziatuta zegoelako eta ez zuelako nahi 

bakarrik egotea. 

 

Gogorarazi zitzaion lan-jardueratik eratorritako hainbat konpromiso dituela, 

eta bistan denez enpresak ez duela ordutegi horietara egokitu behar, berak 

egokitu behar baitu enpresaren beharrizanetara. Egunean 4 orduko lanaldia 

zen, ordutegi erabat arruntean. Horrez gain azaldu zioten premiazko 

kontratua zela, adineko pertsona bat zegoelako tartean, eta andre horrekin 

harremanetan jarri behar zuela ordutegiarekin arazorik ez zegoela eta lan 

egiteko moduan zegoela esateko. Baietz erantzun zuen. Hurrengo egunean, 

bulegoa eskaintzaren titularrarekin harremanetan jarri zen akordio batera 

iritsi ote ziren ikusteko, eta hark erantzun zuen inork ez ziola deitu. Berriz 

ere parekatzea egin zuten, eta, azkenean, eskaintza arazorik gabe bete zen, 

ha in justu, DSBEren laguntzak jasotzen dituen langile batekin. 
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(…)k ez zuen Lanbidera deitu azalpenak emateko, eta ez zen bulegora joan 

ezer jakinaraztera. Bere orientatzailearekin ere ez zen harremanetan jarri. 

Harekin telefonoz eginiko elkarrizketetan, ez zuen inolako arazorik adierazi 

Gizarte Segurantzako kuotei aurre egiteko beharraren inguruan (alegazioetan 

eta errekurtsoan hori esaten du). Lanari uko egin ondoren entzunaldiaren 

izapidea jaso zuenean joan zen bulegora. Hau da, gertaera hartatik hilabete 

baino gehiago igaro zen”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Azaroaren 24ako 4/2011 Legeak aldatu zuen Abenduaren 23ko 18/2008 

Legearen 19.2.b) artikuluak aurreikusten du ezin zaiola lan-eskaintza bat uko 

egin egiaztatzeko arrazoi argirik ez badago. 28.1.i) artikuluak aurreikusten du 

horrelako kasuetan prestazioak iraungitzea. Prestazioa arrazoi horregatik 

iraungitzen denean, ezin da berriz ere eskatu urtebeteko epean, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta arautzen duen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 

50.2. artikulua aplikatuz.  

 

Lanbidek prestazioak iraungi ditu, kexaren sustatzaileak abenduaren 28ko 

entzunaldi-izapideari erantzunez aurkeztutako idazki batean egindako alegazioak 

gorabehera. Idazki horretan, kexagileak enplegua eskaini zion pertsonarekin 

izandako zenbait elkarrizketa aipatu zituen; hala, jakinarazi zuen azkenengo 

horrek ez zituela betebehar batzuk bete. Izan ere, enplegua eskaini zion 

pertsonak proposatu zuen langileak ordaintzeko enplegu-emaileak ordaindu 

behar dituen kotizazio sozialak. Era berean, adierazi zuen enplegu-emaile horrek 

ez ziola kexagileari berriro ere deitu gizarte segurantzaren kotizazioagatik 

ordaindu beharreko zenbatekoa jakinarazteko. Gainera, idazki horretan, 

kexagileak adierazi zuen ez zuela sekula lan-eskaintza bati uko egiteko asmorik 

izan. Alegazio horiek berraztertze-errekurtsoa aurkezteko bidalitako idazkian 

errepikatu ziren.  

 

 

2. Lanbidek Arartekoari informazio-eskaerari erantzunez bidalitako txostenean, 

azaltzen da Lanbideko bulegotik deitu ziotela kexaren sustatzaileari; horrek 

erantzun zuen enplegua ukatu zuela dibortziatuta zegoelako, bi alaba zituelako 

eta eguerdian etxean egon behar zuelako haiekin egoteko. Horrez gain, Lanbidek 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren titular gisa zituen 

betebeharrak adierazi zituen. Informazio hori jaso arren, prestazioaren titularra ez 

zen harremanetan jarri enplegu-emailearekin; hortaz, jotzen du prestazioak 

iraungitzeko kausaren pean erori zela.  
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3. Arartekoak kexaren sustatzaileari jakinarazi dio Lanbidek bidalitako informazioa, 

hau da, erakunde honi helarazitako bertsioaren bestelako bertsio bat. Kexagileak 

erantzun du erakunde honen aurrean salatutako egitateak berresten dituela; 

horrez gain, adierazi du enplegu-emailearekin telefonoz izandako elkarrizketa bat 

grabatuta dagoela. Elkarrizketa horretan, enplegu-emaileak proposatu zion 

langileak ordaintzeko gizarte-segurantzaren kuotak. Horrez gain, esan du berak 

ez zuela esan garrantzitsua zela berarentzat bere alabekin bazkaltzea; izan ere, 

17 eta 15 urte dituzte, hurrenez hurren, eta ez dago inolako eragozpenik haiek 

bakarrik bazkaltzeko.  

 

 

4. Kexaren sustatzaileak Arartekoari helarazi dizkio egitate batzuk eta enplegua 

ukatzeko arrazoien justifikazioa; hala, egitate horiek eta justifikazio hori eta 

Lanbidek erakunde honi bidalitako txostenean jasotakoa oso desberdinak dira. 

Txosten horretan, zenbait elkarrizketa telefoniko aipatzen dira; erakunde honek 

ez du horien edukia ezagutzen eta ez dago horien gaineko ziurtasun nahikorik.  

 

Lanbideren jarduteko modua diru-sarrerak bermatzeko errenta enplegu egoki bat 

justifikatutako kausarik gabe ukatzeagatik iraungitzea erabakitzeko erakunde 

honen zenbait ebazpenen xedea izan da, besteak beste, Arartekoaren 

2016S-1579-15 Ebazpenarena, 2016ko abuztuaren 23koa.  

 

Oraingo prozedurak, espedientean islatzen ez den telefono dei bat egitean 

datzan horrek, ez ditu behar beste berme ematen. Hortaz, Arartekoak uste du 

eremu honetan hobetzeko marjina zabala dagoela. Lanbidek honako elementu 

hauek txertatu beharko lituzke oraingo prozeduran babesgabetasun-egoera hori 

sortzea saihesteko: 

 

o Lan-eskaintzaren edukiaren eta eskaintzen diren lan-baldintzen inguruko 

informazioa ematea. 

o Enplegua ukatzeak, horretarako justifikatutako arrazoirik ez badago, diru-

sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubideari dagokionez izan dezakeen 

ondorioak jakinaraztea eta justifikatutako arrazoitzat jo behar dena 

adieraztea.  

o Modu frogagarrian jasotzea erabiltzailearen eta lan-eskaintza proposatzen 

duen pertsonaren arteko elkarrizketa telefonikoen edukia.  

 

Aurretik aipatutako informazioa espedientean islatuta egon beharko zen, baita, 

hala badagokio, jakinarazpen formalei dagokienez aurreikusitako lege-araubidea 

betez burututako jakinarazpen-saiakerak ere. Gainera, adierazi egin den bezala, 

enplegua ukatzeko arrazoiak jaso beharko lirateke.  
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Arartekoak behin baino gehiagotan helarazi du garrantzitsua dela diru-sarrerak 

bermatzeko errenta enplegu egoki bat justifikatutako kausarik gabe ukatzeagatik 

iraungitzea ezartzen duen prozeduraren bermeak hobetzearen inguruan 

hausnartzea. Arartekoak uste du lan-eskaintza baten jakinarazpena bitarteko 

egokien bidez egin behar dela, eskaintzaren jakinarazpenaren bizkortasuna 

konstantzia formalarekin bateratzen dutenak. Horrez gain, eskaintzaren 

errealitatea eta horren eskubide eta betebeharren edukia bateratu behar dira. 

Hori guztia, legez ezarritako jakinarazteko prozedura errespetatuz.  

 

Prestazio ekonomiko bat iraungitzeko erabakia oso erabaki larria da; izan ere, 

erabaki horren ondorioz, urtebetez ezin da prestazioa berriz ere eskatu, batez ere 

adingabeak ukitzen dituenean, kasu honetan gertatzen den bezala. Hortaz, 

aurreko bermeak muturreraino eraman behar dira.  

 

Laburbilduz, Arartekoak azpimarratu du oraingo prozedurarekin ezinezkoa dela 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularraren eta enplegua eskaini zion 

pertsonaren arteko elkarrizketen edukia ezagutzea. Horrez gain, ezin da jakin 

zein izan zen Lanbideren bulegoko langilearekin izandako elkarrizketa, 

babesgabetasunaren kausa dena. Hortaz, espediente hau berrikusteko eskatzen 

du. Berrikuspen horretan kexagileak proposatutako grabazio telefonikoa hartu 

beharko litzateke kontuan. Azkenik, mota honetako prozeduretan bermeak 

hobetzea lehentasun bat izan beharko litzateke, iraungitzeko kausa horren pean 

erortzeak eragiten dituen ondorioen larritasunagatik.  

 

Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten diogu Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 

b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarria iraungitzera eramaten duen prozedura berrikusi beharko luke, 

beharrezko bermeak betetzen ez dituelako eta babesgabetasuna sortzen duelako.  

 

Gainera, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta lan-eskaintza bat ukatzeagatik 

iraungitzea ezartzen duen prozedura hobetu beharko luke; horretarako, lan-

eskaintzaren edukiaren eta eskaintzen diren lan-baldintzen inguruko informazioa 

eman beharko zen aldez aurretik. Horrez gain, jakinarazi beharko litzateke, 

ukatzekotan, iraungitzeko kausaren pean erortzen dela eta ezinezkoa izango dela 

prestazioa berriz ere eskatzea urtebetez, horretarako justifikatutako arrazoirik ez 

badago.  
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Aurretik aipatutako informazioa espedientean islatuta egon beharko zen, baita 

jakinarazpen formalei dagokienez aurreikusitako lege-araubidea betez burututako 

jakinarazpen-saiakerak ere, berme hori lan-bitartekaritza batean egon beharreko 

bizkortasunarekin bateratuz. 

 

Azkenik, bitartekorik egokiena erabili beharko luke, modu frogagarrian jasotzeko 

elkarrizketa telefonikoen edukia eta, hala badagokio, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titularrak enplegua ukatzeko alegatutako arrazoiak.  

 


