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Aurrekariak 

Kexagileak, (…) andreak, Ararteko erakundera jo du Lanbidek diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren ordainketa eten diolako (prestazio horren titularra da). 

Kexagileak esandakoari jarraiki, ordainketa horiek urtarrilean eten ziren aurretik 

jakinarazpenik bidali gabe. Martxoan, prestazioa etenda zegoenean, martxoaren 

12ko idazki bat jaso zuen eta horren bidez etete-prozedura abiaraziko zela 

jakinarazi zioten. Idazkian adierazi zioten ordainketen kautelazko etete bat egon 

bazegoela eta horregatik eten zizkiotela ordainketak urtarrilean. 

Egoera hori bideratu zen urtarrilaren 2an kexagilearen semeak ez zuelako bete 

enplegu-eskaera berritzeko eginbeharra, bi egun geroago berritu baitzuen, hau da, 

epez kanpo. 

Kexa onartu ostean, maiatzaren 6an Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 

Politikako Sailari idazki bat bidali zion etetea mantentzeko arrazoien gaineko 

informazioa eman ziezaioten eskatuz. Izan ere, etete hori mantentzeko baliatutako 

arrazoiak ordenamendu juridikoaren tratamendu berezia dauka, iraupenari hilabete 

bateko epea ematen baitzaio. 

Uztailaren 29an Lanbideren erantzuna jaso zen. Idazkian aipatu ziguten urtarrilaren 

8an prestazioa eteteko prozedura hasi zela, bizikidetza-unitateko kide bat ez 

zegoelako enplegu-eskatzaile gisa alta emanda. Halaber, esan ziguten kexagileak 

aurkeztutako alegazioak atzera bota ondoren, martxoaren 12an etete-proposamen 

bat bideratu zela, hil horren 25eko ebazpenaren bidez berretsi zena eta kexagileari 

apirilaren 20an jakinarazi zitzaiona. Azkenik, aipatu ziguten egun izapidetzen ari 

dela kexagileak martxoaren 25ean aurkeztu zuen berrabiarazpen-eskaera. 

Gogoetak 

1. Lanbidek kexagilearen titulartasunekoa den diru-sarrerak bermatzeko errenta 

etetea erabaki du. Etetearen ondorioak urtarrilean hasi dira baina Lanbidek 

kexagileari helarazi zion lehenengo jakinarazpena martxoaren 12ko idazki 

bat izan zen. Horren bidez, eteteko prozeduraren hasieraren berri eman zion. 

Adierazi denez, idazki horretan bertan kexagileari jakinarazi zitzaion 10 egun 

zituela alegazioak aurkeztu eta, hala, ordainketen etetea saihesteko, eta 

horien kautelazko etetea bideratu zela. 
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Jakinarazpen horiek nahasgarriak izan daitezke; izan ere, jasotzen duen 

pertsonari hamar eguneko epea ematen dio alegazioak aurkez ditzan 

ordainketen etetea saiheste aldera baina, aldi berean, eskubidearen 

kautelazko etetea jakinarazten dio, beraz, guztiz ezinezkoa da ordainketen 

etetea saihestea. Are gehiago, etetea Lanbideren eskutik prozeduraren 

hasieraren berri ematen duen jakinarazpena jaso baino bi hilabete lehenago 

burutu bada. Gure ustez, jarduteko modu horrek babesgabetasun egoerak 

sor ditzake; izan ere, aurkeztutako alegazioen eraginkortasuna oso murritza 

da, horien inguruan egiten den balorazioa alde batera utzita, prestazioa 

egitate-bidean dagoeneko eten baita. 

 

18/2008 Legeko 27. artikuluari jarraiki, kautelazko eteteak gehienez ere hiru 

hilez luza daitezke; denbora hori administrazioari ematen zaio neurri hartzea 

eragin duten seinaleen izaera egiaztatzeko. “Organo eskudunak 

prestazioaren ordainketa kautelaz etetea erabaki ahalko du, baldin eta 

bizikidetza-unitatean zantzuren batzuk detektatzen badira prestazioa 

jasotzeko eskubidea aitortzeko edo mantentzeko eskatutako 

baldintzetakoren bat galdu dela adierazten dutenak; eta gehienez ere hiru 

hilabeteko epean, prestazioa kautelaz eten denetik kontatzen hasita, 

ebatziko du prestazioa jasotzeko eskubidea mantentzea, etetea edo 

azkentzea. Baldin eta prestazioa mantentzea ebazten bada, prestazioa 

etenda egon den bitartean jaso ez dituen zenbatekoak jasotzeko eskubidea 

aitortuko zaio prestazioaren titularrari.” 

 

Ondorioz, gure iritziz, kautelazko eteteak oro har modu autonomoan 

jakinarazi beharko lirateke, ondorioak dituzten unetik, prestazioa eteteko 

prozeduraren abiarazpenaren jakinarazpena alde batera utzita. Hala, neurria 

hartzen den unetik, eragindakoak alegazioak aurkez ditzake eta kexagileak 

kautelazko etetea bideratu izanaren berri dauka ordainketak eten baino 

lehen eta, ondorioz, aipatu neurria lehenbailehen jorra dezake hiru hileko 

epearen barruan, ahal egin badaiteke, edo beste modu batean ebatzi epe 

beraren barruan, 18/2008 Legeko 27. artikuluak xedatzen duen moduan. 
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2. Horrez gain, etetea eragiten duen arrazoiak araudiak aurretik zehaztutako 

iraupena dauka, hil baterako aplika daitekeena, jazotzen den lehen aldia 

bada. 

 

Hala, 147/2010 Dekretuaren45.2. artikuluak zera dio: “43. artikuluaren 2. 

paragrafoko a), d) eta e) idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan, etendura 

hilabetekoa izango da lehen aldiz gertatzen denean eta 3 hilabetekoa 

ondoren berriro gertatzen bada, behin gizarteratzeko laguntza 

pertsonalizatua egin behar duten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egiaztatzen 

dutenean, hala dagokionean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 

koordinatuz, Gizarteratze Hitzarmenean itundutakoa ez dela betetzen”. 

Esku artean dugun kasua 43.2.d artikuluan jaso da, beraz, zalantzarik gabe 

dekretuaren 45.2 artikuluaren xedapena aplikagarria dela esan dezakegu. 

“Diru-sarrerak bermatzeko errenta (edozein izanik ere modalitatea) eten 

egingo da, honako arrazoi hauengatik: (…)Titularrak edo bizikidetza-

unitateko kideren batek prestazioa lortzean hartutako betebeharren bat aldi 

baterako ez betetzea, bereziki dekretu honen 12. artikuluan adierazitakoak 

eta zehazki honako hauek: (…)Aplikatzekoa denean, enplegurako prest ez 

egotea, enplegu-eskatzaile gisa etengabe izena emanda ez egotea edota 

enplegu egoki bati uko egitea 12.2.b) artikuluak enplegu egokia definitzen 

duen terminoetan”. 

Horregatik, gure ustez, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta 

etetea, kontuan hartuta etete-ebazpenaren idazkiaren eta Arartekoaren 

informazio-eskaerari erantzunez emandako idazkian jasotako informazioaren 

arabera arrazoi hori bakarrik duela oinarri, kexagilearen semeak enplegu-

eskatzaile gisa alta emanda duenetik, iraupena hilabete batekoa izan 

beharko litzateke. 

 

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

arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako gomendio hau 

egin dugu. 
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GOMENDIOAGOMENDIOAGOMENDIOAGOMENDIOA    

    

Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta berrabiaraz dezan 

147/2010 Dekretuko 43.2d eta 45.2 artikuluetan ezarritakoarekin bat 

etorriz, betiere, horretarako gainontzeko baldintzak betetzen badira. 

 

Aurrerantzean kautelazko eteteak hartzen diren unetik jakinaraz ditzan, hiru 

hilabete baino gutxiagotan ebatziz, 18/2008 Legeko 27. artikulua aplikatuz. 

 


