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Arartekoaren 2016S-1579-15 Ebazpena, 2016ko abuztuaren 23koa Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarrerak bermatzeko 
errenta baten prestazioaren iraungipena berrikusteko iradokitzen zaio. Diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eskubidea iraungitzeko ondorioak izateko jakinarazpen batek 
bildu beharreko bermeak ez betetzeagatik eta aurreko jakinarazpenaren edukia 
espedientean jasota ez egoteagatik iraungi zen prestazioa.  
 
 

Aurrekariak 
 
2015eko irailaren 7an (…)k sustatutako kexa bat izapidetzeko onartu zen. 
Bizikidetza-unitateko kide batek enplegu-eskaintza bati uko egiteagatik iraungitako 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra zen kexagilea. 
 
Hain zuzen, Lanbideren 2015eko abuztuaren 22ko ebazpen batengatik jazo zen 
iraungipena. Ebazpen horren arrazoia honako hau zen: “(…) onuradunak xxx 
lanpostuari uko egin dio Lanpostu hori telefonoaz zion 15/4/22a. Data horretan 
(…)-k lan-eskaintzari buruzko interesa erakutsi zuen. Geroago ez zitzaiola 
interesatzen esan zion enpresari”. [sic] 
 
Kexagileak baieztatu zuen, hain zuzen, iraungipen-ebazpenak aipagai duen 
bizikidetza-unitateko kideak eskaintza bati uko egin ziola, baina aldi baterako 
kontratupean lanean ari zelako izan zela hori. 
 
Egitateei eta ebazpenean jasotako iraungipenak oinarri zituen zuzenbideko funtsei 
buruzko informazio eskasa zela eta, urriaren 21ean Lanbideri gai honi buruzko 
informazioa eskatzea erabaki genuen. Are zehatzago, ezagutu nahi genituen 
iraungipena eragin zuen ukatutako enplegu-eskaintzari buruzko berariazko datuak 
eta kexagilearen bikotekideari horren jakinarazpena zein modutan egin zitzaion. 
 
Azaroaren 16an kexagileak jakinarazi zigun, diru-sarrerak bermatzeko beste errenta 
bat eskatu ondoren, etenda zegoen errenta berriz hasteko eta errekurtsoa ebazteko 
atzerapena aurreikusiz, Lanbidek beste prestazio bat ukatu ziola urriaren 24ko 
ebazpen baten bidez, ez zelako igaro urte bat enplegu eskaintzari uko egin zionetik. 
 
Erantzun gabeziaren aurrean, abenduaren 2an errekerimendu bat igorri zitzaion 
Lanbideri. Bertan, herri-administrazioek Arartekoak egindako informazio-eskaerei 
epean erantzuteko betebeharra dutela gogorarazi zitzaion. 
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Berriz ere gure bulegoetara etorrita, abuztuaren 22ko iraungipen ebazpenaren aurka 
ezarritako aukerako berraztertze-errekurtsoa ezestearen berri eman zigun 
kexagileak. ”(…) enpresarentzat merkataritza arloko bost exekutibo hautatzeko 
prozesu batean” parte-hartzeari uko egiteagatik ezetsi zioten, errekurtsoaren 
ebazpenaren idazkian jasota dagoenez. Aipatu idazkiak kexagilearen argudioak 
atzera bota izana justifikatzen du (kaltetua une horietan puntualki lanean ari baitzen 
), lanak 9 eguneko iraupena izan baitzuen, 2014ko apirilaren 22tik 30era, eta 
horrek ez luke balioko eskaintza mota honi uko egin izana justifikatzeko. Ebazpenak 
ez du aipatzen uko egindako eskaintza, hautapen-prozesu bat zela dioen aipua alde 
batera utzita (hau da, ez zitzaion lanpostu bati uko egin, aldez aurretik jarduera 
honetan esan zen moduan). 
 
2016ko martxoaren 2an, Lanbideren 2016ko otsailaren 20ko ebazpen baten bidez 
diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi zela jakinarazi zigun kexagileak -aipatu 
enplegu-eskaintzari uko egin izana zen ebazpen horren zioa- Lanbidek horretarako 
espediente bat hasi eta gero. 
 
Azkenik, otsailaren 19an jaso zen Lanbideren erantzuna erakunde honen 
erregistroan. 
 
Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta aipagai dugun enplegu-eskaintzari 
uko egiteagatik iraungi zela jakinarazi zuen Lanbidek, jada genuenari informazio 
gehiago gehitu gabe. Hau da, jakinarazpena zein modutan gelditu den jasota ez 
ziguten jakinarazi eta bere ezaugarrien berri ere ez ziguten eman.  Kexagileak 
sinaturiko gizarteratzeko hitzarmenaren kopia bat eman ziguten eta horretan ez 
zaio aipamenik egiten inolako berariazko betebeharri, araubideak bildutako diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titular batenak baino harago. Ez zen argitzen zer 
eskaintza-mota zen. 
 
 

Gogoetak 
 

1. 18/2008 Legearen 28.1.i) artikuluak 4/2011 Legeak emandako idazkeraren 
arabera, arrazoi hau ezartzen du DSBE jasotzeko eskubidea azkentzeko: 
“aplikatzeko modukoa denean, behin uko egitea, arrazoi justifikaturik gabe, 
indarreko legediaren arabera egokia den enplegu bati edo diru-sarrerak 
handitzea ekar lezakeen lan-baldintzen hobekuntza bati”. 
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Beste alde batetik, 147/2010 Dekretuko 50.2 artikuluak, Lanbidek erakunde 
honi emandako erantzunean aipatzen duenak, hauxe ezartzen du: 
“prestazioa azkentzeko arrazoia betebeharrak ez betetzea edo arau-hausteak 
egitea izan bada, titularrak ezin izango du berriz ere Diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eskatu (edozein izanik ere modalitatea) eskubidea 
azkendu den unetik urtebete igaro arte”. 
 
Horrenbestez, DSBEren araudiak ezartzen du enplegu-eskaintza bati edo lan-
egoera hobetzeari uko egitea prestazioa azkentzeko arrazoia dela eta horrek 
berekin dakarrela urtebetean beste eskaerarik ezin aurkeztu izatea. 
 
Kasu honetan, Lanbidek arrazoi desberdinak dituzten hainbat ebazpen bidali 
dizkio kexagileari. Horrela, abuztuaren 22ko iraungitze-ebazpena lanpostu 
bati uko egin izanari buruzkoa da eta, aldiz, urriaren 5eko errekurtsoaren 
gaitzespen-ebazpena hautapen-prozesu baterako deialdiari buruzkoa da.  
 
Arrazoi ezberdinak eta hainbat ebazpen egoteak, lehenik eta behin 
berrabiatzea geldiarazi eta ukatzen da horietan eta gero iraungitze-prozesu 
bat abiatzen da, nahasmena sortzen du arrazoi ezberdinekin jarrera berari 
eragiten dioten hainbat ebazpen jaso dituen pertsona erabiltzailearengan. 
Eta beste alde batetik, jokabide hori ez dator bat administrazio on baten 
printzipioekin. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidearen iraungipena 
ekarri duen Lanbideren jardunak akats batzuk ditu, eta jarraian azalduko 
ditugu. 
 

2. Horrela, espedientean jasota dagoen Lanbideren lehenengo jarduna, 
2015eko abuztuaren 22ko ebazpena dena, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
baten iraungipenari buruzkoa da. Aurrekarietan azaldu dugun bezala, 
enplegu-eskaintza bat deitutakoari uko egin izana da ebazpen horren 
arrazoia. 
 
Ondoren, kexagileak jarritako aukerako berraztertze-errekurtsoak, hala eta 
guztiz ere, bere Hirugarren Oinarri Juridikoan, aipagai du ez enplegu-
eskaintza bat, aseguru enpresa batek gauzatu beharreko langileen hautapen-
prozesu bat baizik. Hain zuzen, honako hau adierazten da: “(…)”. 
 
Modu honetan, egiazta daiteke kexagilearen bizikidetza-unitatearen kideak 
arbuiatu zuena ez zela izan enplegu-eskaintza bat, baizik eta bere parte-
hartzea langileak hautatzeko prozesu batean. Langileak hautatzeko prozesu 
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batean parte-hartzea enplegu baten eskaintza egin aurreko urratsa bada ere, 
hori dela-eta kasu gehienetan enplegu jakin bat eskuratzeko baldintza izango 
da, Arartekoaren iritziz, enplegu berarekin parekatzea “egokia ez den 
enplegu-eskaintza bati uko ez egiteko” betebeharraren interpretazio 
hedatzailetzat har daiteke, eta horrek Lanbiderentzat hausnarketarako gai 
izan beharko lukeela ulertzen da. Horrek, gutxienez, honakora eraman 
beharko luke: elkarrizketa pertsonaletan lan-orientatzaileak helarazten duen 
informazioa hobetzera, gizarteratze-hitzarmenak biltzen dituen 
konpromisoak gaineratzera eta pertsonari lan-eskaintza baterako hautapen-
prozesu batean parte-hartzeko aukera jakinarazten zaionean berariaz 
adieraztera, dakartzan iraungitzeko ondorioekin batera.  
 

3. Bere erantzun-idazkian Lanbidek jakinarazi du bere argudioak, eskaintzari 
uko egin zion pertsona lanean ari zela ziotenak, ez zirela onartu enplegu 
puntual bat izan zelako, 2015eko apirilaren 22tik 30era, eta horrek ezin izan 
zion galarazi eskaintzan parte-hartzea (Lanbidek enplegu-eskaintzari egiten 
dio aipamena uneoro, baina gogora dezagun langileen hautapen-prozesu 
batean parte-hartzeari uko egin zitzaiola). 
 
Hala eta guztiz ere, espedientean ez dago jasota eskaintzaren baldintzei 
buruzko inongo informaziorik, eta informazio garrantzitsua da hori 
eskainitako enpleguaren egokitzapena ezagutzeko. 
 
Hautapen prozesuan parte-hartzeari uko egiteak urte batez prestazioak 
jasotzeko ezintasuna ekarri behar duela kontuan hartu behar da, eta 
horrenbestez, Lanbidek errespetatu beharreko bermeek dakartzan zigor-
ondorioekin bat etorri behar dute. Lanbidek eginbidea arreta handiz zaindu 
eta hutsik egin gabe jokatu behar du.  Hautapen-prozesu baten parte-
hartzeari uko egiteak dakartzan ondorioei buruzko informazioa, eskaintzen 
diren lanpostuaren baldintzak eta hautapenean parte-hartzeko ukazioa bera 
espedientean jaso behar dira.  
 
Beste alde batetik, pertsona honek bere lana aktibatzeko borondatea eta 
konpromisoa agertu ditu, 2015eko irailean jaulkitako bere lan-txostenean 
jasota dagoenez. Txosten horretan, denboraldi hartan pertsona horrek 
enpresa batentzat inkestak eginez lan egin zuela egiazta daiteke, otsailaren 
9tik 15era, apirilaren 22tik 30era, maiatzaren 5etik 7ra eta ekainaren 4tik 
13ra. Lanbidek iraungipenaren aurkako gaitzespen-ebazpenean bi denboraldi 
horietako bat baino ez aipatzeko arrazoiak ez ditugu ezagutzen. Pertsona 
hori lanean ari zela da kontua eta, hori dela-eta, ezin da ziurtatu enplegu 
baten ukapena izan zenik (behintzat ez modu kategorikoan). Aipatu dugun 
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bezala, balizko kontratuari iraupenari eta eskaintzen zitzaizkion lanaren 
baldintzei buruzko informaziorik ere ez digute eman, eta enplegu egokia zen 
edo ez balioesteko argudioak eratzeko aukera emango lioke interesdunari 
informazio horrek. 
 

4. Jakinarazpenei buruzko alderdia kezka berezia sortzen digu kasu honetan, 
administrazioaren jardunaren ondorioak balioesteko duen garrantziarengatik 
eta administrazio-prozedurarako oinarrizko berme bat izateagatik. 
 
Beste esku-hartze batzuen karietara (2508/2014/QC espedientea) frogatu 
ahal izan dugun bezala, Lanbidek beste lankidetza-erakunde batzuen 
eskuetan utzi ohi du enplegu-eskaintza baten jakinarazpena edo, kasu 
honetan bezala, hautapen-prozesu batean parte-hartzeko aukerarena. 
 
Jakinarazpen hauek telefono bidez egiten dira eta, beraz, elkarrizketaren 
edukia ez da jasota gelditzen. Horregatik, ez dago zehazterik zer informazio 
eman den eskaintzaz. Pertsona horri prozesuan parte-hartzeari uko egiteak 
azken batean bere diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena ekarriko 
zuela jakinarazi zitzaionik ere ez dago jakiterik. Helarazten den informazioa 
idatziz jasotzea eta bere edukia, bai eta hautapen-prozesuan ez parte-
hartzeak dakartzan ondorioak, ezinbestekoak dira diru-sarrerak bermatzeko 
errenta iraungitzeko arrazoirik badela baloratzeko. 
 
Arartekoaren iritziz, enpresak egindako jakinarazpenak ez ditu betetzen 
30/1992 Legeko 59.1 artikuluan ezarritako baldintza guztiak. Hona zer 
dioen artikulu horrek: “Jakinarazpenak egiteko edozein bide erabil daiteke, 
betiere interesdunak edo bere ordezkariak hartu izanaren agiria jasota 
geratzen bada, eta jakinarazitako egintza zein den, noizkoa den eta zer 
dioen jasota geratzen bada. Egindako jakinarazpenaren egiaztagiria 
espedienteari atxikiko zaio ”. 
 
Espedientean jasota dagoen bakarra, daukagun informazioaren arabera 
behintzat, deia egin zela litzateke, baina izan zen telefono bideko 
elkarrizketaren edukia ez dago jasota eta, horregatik, jakinarazpenak ez ditu 
biltzen aipatu aginduan aipatutako osagaiak. 
 
Alderdi horiei buruzko informaziorik ere ez du eman Lanbidek horri buruz 
erakunde honek egindako informazio eskaerari erantzunez eta, 
horrenbestez, enpresaren eta enpresak deitutako pertsonaren arteko 
komunikazioaren xehetasunik jaso ez dela uste dugu.  
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Laburbilduz, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta bat eten du, gero 
iraungitzeko, helarazitako informazioari buruz adierazitako bermeak bete direla 
jasota egon gabe, egindako jakinarazpenaren egoera kontuan hartuta, jakinarazpen 
horren xehetasunik ez baita jasota geratu, ez eta emandako erantzunaren 
edukiarena ere, eta hori dela-eta, Arartekoaren iritziz, babesgabetasuna eragin da.   
 
Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa luzatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Pertsona horren diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena berrikus dezala 
diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidean iraungitzeko ondorioak izateko 
jakinarazpen batek bildu beharreko bermeak bete ez izanagatik eta aurreko 
jakinarazpenaren edukia espedientean jasota ez egoteagatik.  
 
 


