
 1
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

Arartekoaren 2014R-120-14 2014ko abuztuaren 14koa. Horren bidez Eusko 
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten azkentzea ondoriorik gabe uzteko gomendatzen zaio hura 
justifikatzeko ziorik ez dagoelako.

Aurrekariak

Kexagileak,(...)-k, kexa egin zuen Arartekoaren aurrean 2014ko urtarrilaren 24an 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea azkendu ziolako ados ez 
zegoen arrazoiengatik.

Lanbidek 2013ko urriaren 23ko ebazpenean prestazioa azkendu zuen betebehar 
bat bigarrenez bete ez zuelako diru-sarrerak bermatzeko errenta indarraldian zegoen 
bi urteko aldiaren barnean. Bete ez zuen betebeharra enplegu-eskaera indarrean ez 
edukitzea izan zen. Bete ez zuen lehenengo betebeharra, kexagilearen alaba 
adingabea titularra izan zitekeen ondasun higiezinei buruzko dokumentazioa 
epearen barnean ez entregatzea izan zen; horregatik lehenengoz eten zitzaion, 
azkenean dokumentazioa entregatu zuen arte.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, prestazioaren indarraldian zehar bi aldiz 
etetea prestazioa azkentzeko arrazoia izan daiteke (18/2008 Legearen 28.1e] 
artikulua).

Kexagileak enplegu eskaera indarrean eduki ez zuen aldian zehar lanean zebilela 
argudiatu zuen, eta horregatik eskaera berritu beharrik ez zuela uste izan zuen.

2014ko otsailaren 12an Arartekoak informazio-eskaera bidali zion Lanbideri, eta 
horrekin batera gogoeta batzuk helarazi, eta kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko 
errenta azkentzeko jarraitu zuen prozedurari buruzko datu zehatzak ere eskatu 
genizkion, zehazki, betebeharrak bete ez zituen aldi bietan etenaldi bi burutu ziren 
ala ez.

Lanbidek erantzun ez zuenez, martxoaren 25ean errekerimendua bidali genion 
erantzun gabeko informazio-eskaera premiatzeko.

Uztailaren 1ean sartu da erantzuna.

Erantzun-idazkian Lanbidek azkentzea eragin duten bi etenaldi daudela jakinarazi 
digu. Izan ere, bigarren etenaldia kexagilearen enplegu-eskaeran baja egon zelako 
gertatu zen, lanean ibili zen aldian.
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Gogoetak

1. Garrantzitsua dela uste dugu, diru-sarrerak bermatzeko errenta modalitatearen 
arabera, bai gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errenta, bai 
laneko diru-sarrerak osatzeko errenta jasoz gero, eska daitezken betebeharrak 
zeintzuk diren aurrez argitzea. 18/2008 Legearen 19 a) artikuluan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzen duten titularren betebeharrak agertzen dira, eta 
147/2010 Dekretuaren 12. artikuluan, berriz, 19. artikulu horretako ezarpenak 
garatzen dira. Bi artikulu horiek antzeko egitura dute, hiru paragrafotan 
banatua, eta paragrafo bakoitzaren helburua diru-sarrerak bermatzeko errenta 
modalitatearen arabera eska daitezkeen betebeharrak zerrendatzea da. 

Beraz, artikulu bietako lehenengo paragrafoan, oro har eska daitezkeen 
betebeharrak agertzen dira, eta bigarrenean prestazioa gizarteratzeko eta 
gizarte-babeserako oinarrizko errentaren modalitatean aitortu bada, lehenengo 
paragrafoko betebeharrekin batera eska daitezkeen betebehar zehatzak 
ezartzen dira; hirugarren paragrafoak, aldiz, laneko diru-sarrerak osatzeko 
errentaren modalitatearen berezko betebeharrak aipatzen ditu, lehenengo 
paragrafokoekin batera bete behar direnak.

2. Enplegu-eskaera indarrean edukitzeko betebeharra 18/2008 Legearen 19.2b) 
artikuluan biltzen da: “Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko 
errentaren titularrek, 1. paragrafoan jasotakoez gain, beste betebehar hauek 
ere izango dituzte: (…) Titularra eta lan egiteko adina duten haren 
bizikidetza-unitateko kideak lanerako prest egotea. (…) Lanerako prest egote 
horretan konpromiso hauek ere sartzen dira: etengabe izena emanda egotea 
enplegu-eskatzaile gisa; ez uko egitea enplegu egoki bati; borondatezko 
bajarik ez hartzea enpleguan, ez behin betikorik ez aldi baterakorik, eta ez 
baliatzea lan-eszedentziaz, justifikatutako arrazoi larririk ez badago.”

Hau da, 19. artikuluaren bigarren paragrafoan agertzen den transkribatutako 
aginduaren arabera, enplegu-eskaera indarrean edukitzeko betebeharra lanean 
ari ez diren pertsonentzako bakarrik da, eta ondorioz, gizarteratzeko eta 
gizarte-babeserako oinarrizko errentaren titularrentzako. Hortaz, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta laneko diru-sarrerak osatzeko errenta gisa jasotzen bada, 
betebeharra ez litzateke eskatu beharko.

Lanbidek bigarren ez betetzetzat hartzen duena gertatu zenean kexagilea 
lanean zebilen (Lanbideri behar bezala jakinarazi zion egoera, emandako 
dokumentazioaren arabera), eta beraz diru-sarrerak bermatzeko errenta laneko 
diru-sarrerak osatzeko errenta gisa jasotzen zuen. Kexagileak ez zekiela lanean 
zebilen bitartean ere enplegu-eskaera berritzen jarraitu beharra zuenik adierazi 
du, eta horregatik ez zuela egin izapide erraz hori.

Ondorioz, gure desadostasuna adierazi behar dugu bigarren etenaldiagatik, 
gure ustez, ezin baitakieke eskatu diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular 
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guztiei, oro har, enplegu-eskaera indarrean edukitzeko, lege-betebehar hori 
ezin izango litzatekeelako eskatu lan egin bitartean.

3. Lanbidek lan egiten duten pertsona guztiek enplegu-eskaera indarrean eduki 
behar dutela uste badu, diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez 
dauzkaten betebeharren zati gisa (lan hobea lortzeko aukera sortzen bada, 
adibidez), betebehar hori eratzeko tresna erabili beharko du eta horrela 
betebeharra betetzeko eskatu.

Halaber, betebehar berri bat dagoela jakinarazi beharko litzaioke eragindako 
pertsonari modu argian, bestela esku artean dugun kasua bezalako egoerak 
sor daitezke, hau da, enplegua daukatenek ez dutela lana eskatu beharrik uste 
izatea, eta beraz, eskaera indarrean edukitzeak ez luke zentzurik izango, 
kexagileak adierazten duen bezala. 

Azpimarratu den bezala, enplegu-eskaera indarrean edukitzearen betebeharrak 
ez lituzke diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular guztiak oro har eragingo, 
baizik eta diru-sarrerak bermatzeko errenta gizarteratzeko eta gizarte-
babeserako oinarrizko errentaren modalitatean jasotzen dutenak bakarrik, 
beraz lanean dauden pertsonen kasuetan eskakizun hori argi eratu eta adierazi 
beharko litzateke.

Gure ustez, gizarteratze aktiboko hitzarmena betebehar hori eratzeko bidea 
izan liteke. Tresna hori kasu hauetan betebeharra eratzeko, zein betetzeko 
beharra jakinarazteko erabil litekeela uste dugu, araudian agertzen ez den 
betebeharra denez, betetzeko beharra nolabait jakinarazteko.

Gizarteratze-hitzarmena 18/2008 Legearen 19.3 artikuluak arautzen du: 
“Laneko diru-sarrerak osatzeko errentaren titularrek, 1. paragrafoan 
aurreikusitakoez gain, beste betebehar bat ere izango dute: enplegua 
hobetzeko gizarteratze-hitzarmena negoziatzea, sinatzea eta betetzea, lege 
honen III. tituluko I. kapituluan aurreikusitako moduan. Ondorioz, ezin 
izango dute borondatezko bajarik hartu enpleguan, ez behin betikorik ez aldi 
baterakorik, ez eta lan-eszedentziaz baliatu ere, justifikatutako arrazoi larririk 
ez badago”.

Transkribatutako 19.3 artikuluarekin batera, 19/2008 Legearen 65. artikulua 
gizarteratze-hitzarmenen definizioa, izaera eta helburuari buruzkoa da. Edukiari 
dagokionez, 65.3. artikuluak honako hau ezartzen du: “65.3. Gizarteratze 
aktiborako hitzarmenek lanpostu bat lortu ahal izatera edo lan-egoera 
hobetu ahal izatera bideratutako egintzak jasoko dituzte, erregelamenduz 
ezarritakoaren arabera; egintza horiek, bereziki, prestakuntza aurrekoak, 
prestakuntzakoak, lana topatzekoak eta lan-bitartekaritzakoak izango dira.“ 
(agindu honetan aipatzen den bezala, gizarteratze aktiboko hitzarmenen 
erregulazioa arauz garatuko duen dekretua egiteke dago oraindik).
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Ondorioz, Lanbidek egokitzat jo baldin bazuen kexagileak bere enplegu-eskaera 
indarrean edukitzea, betebehar hori eratu eta jakinarazi egin behar zion. 
Horretarako tresna egokia gizarteratze-hitzarmena izango litzateke. 

4. Kexaren helburua ez bada ere, espedientean duen eraginagatik azpimarratu 
beharra dagoela uste dugu, aurrekarietan adierazi dugun bezala, lehenengo 
etenaldia kexagilearen sei urteko alabari dagozkion ondasun higiezinei buruzko 
dokumentazioa epearen barnean ez aurkezteagatik izan zela. Kexagilearen 
esanetan, Lanbidek bere garaian bidali zion dokumentazioaren 
errekerimenduak bera eta bere emaztea bakarrik eragiten zituela uste izan 
zuen; dena den, berritzeko eskaerarekin batera, kexagileak bere alabak ez 
zuela ondasunik egiaztatzen zuen egiaztagiria aurkeztu zuen, eta beraz 
ordainketak berriz hasi ziren.

Hau da, daukagun informazioa kontuan hartuz, kexagileak bete ez dituen bi 
betebeharrak gai formalengatik bakarrik gertatu ziren, eta beharbada, ekidin 
egin zitezkeen Lanbidetik diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularren 
betebeharrak betetzeko moduari buruzko informazio zehatza jaso bazuen.

Arartekoaren iritziz, Lanbidek ez zukeen prestazioa eten behar enplegu-eskatzaile gisa 
altan ez egoteagatik, betebehar hori pertsona langabezian dagoen egoerekin lotzen 
baita. Araudiak ez du berariaz aipatzen lanean ari eta laneko diru-sarrerak osatzeko 
errentaren titularra denean lan-eskaera ere berritu behar denik. Kexagilea lanean 
zebilen, eta beraz ez zuen enplegu-eskaera berritu. Gainera, ez zuen sinatu enplegua 
hobetzeko enplegu-eskaera indarrean izatea justifikatzen zuen lan-egoera hobetzeko 
ekintzak barne hartzen zituen gizarteratze aktiborako hitzarmenik.

Araudian ezarritako betebeharrak bi aldiz bete ez dituela uste izateak diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularra izatea eragozten dio urtebetean zehar, sorburu dituen 
ekintzak kontuan hartuz, hots, ondasunik ez duen adingabearen ondasun-egiaztagiria 
ez aurkeztea eta lanean zegoela enplegu-eskaera ez berriztzea, gehiegizko ondorioa 
dela uste dugu.

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailari honako gomendio hau egiten zaio:

GOMENDIOA

Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren bigarren etenaldia ondoriorik gabe 
uztea, horretarako ziorik ez dagoelako, betebeharrak ez betetzerik ez baita gertatu, 
eta ondorioz, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen 
azkentzea ere ondoriorik gabe uztea, horretarako ziorik ez dagoelako.


