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Arartekoaren 2015S-3057-13 Ebazpena, 2015eko martxoaren 4koa. Horren bidez, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta baten prestazioa iraungi izana berraztertzeko 
iradoki zaio Enplegu eta Gizarte Politika Sailari. 
 

Aurrekariak 
 
2013ko abenduaren 23an, Lanbideren 2013ko azaroaren 24ko ebazpenagatik 
abiarazitako kexa bideratzea onartu zen. Aipatu ebazpenean, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta baten prestaziorako eskubidea iraungitzea ebatzi zen, 
“onarpenerako bete beharreko baldintzaren bat behin betiko galtzeagatik”. 
 
Kexagilea, (…), diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzailea da 2013ko 
maiatzetik. Iraungitzeko ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, bertan, 
iraungitzea eragiteko egitateen eta eskubidearen oinarrien berariazko aipamenik 
jaso gabe, Lanbideren bere bulegora jo zuen, iraungitzea eragin zuten arrazoi 
zehatzak eskatzera. Han, ahoz jakinarazi zitzaion kexagileak langile autonomoen 
erregimenean borondatezko baja eman izanak eragin zuela iraungitzea. Adierazi 
zitzaionaren arabera, aipatu bajak eragin zuen iraungitzea; izan ere, langile 
autonomo lan egindako azken hilabetean (taberna baten arduraduna zen, zehazki), 
irabaziak eduki zituen. Kexagileak Lanbiden adierazi zuenaren arabera, azken 
hilabetean edukitako etekinak, egiazki, zenbait ondasun likidatu izanaren ondorio 
izan ziren, eta ez zen sarrerarik egon negozioaren jarduerarengatik. 
 
Iraungitzearen arrazoia ezagutu ondoren, 2013 urteari dagokion kontabilitate-
dokumentazioa aurkeztu zuen berriro ere Lanbideren bere bulegoan; iraungitzea 
gertatu aurretik ere aurkeztu zuena, Lanbideren beraren eskariz. Bertan, galerak 
ikus zitezkeen urtarrilean eta otsailean, eta saldo positiboa martxoan, jardueraren 
azken hilabetean. Kontabilitate-informazioan, 2.731,20 euroko baliodun salgaien 
salmenta bat ageri da, eta horregatik izan zen positiboa saldoa. 
 
Era berean, iraungitzeko ebazpenari buruzko azaroaren 24ko idazkian informazio 
urria jasotzeaz gain, Lanbidek ez zizkiola, iraungitze prozesua abiatuta, 
arrazoibideak aurkeztu ahal izateko beharrezko aurretiazko jakinarazpenak bidali 
baieztatu zuen kexagileak. 
 
Kexagileak kexarekin batera aurkeztutako kontabilitate-dokumentazioari 
erreparatuta, Lanbideren ebazpena eragin zuen dokumentazio bera zena, kexagileak 
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langile autonomoen erregimenean baja emateko bidezko arrazoiak eduki zitzakeela 
balioetsi zuen Arartekoak. Bajaren borondatezkotasuna ezeztatuko luke horrek. 
Hortaz, 2014ko urtarrilaren 15ean, idazki bat igorri zitzaion Lanbideri, eta, bertan, 
langile autonomoetan baja emateko balizko justifikazioari buruzko zenbait gogoeta 
luzatu. Era berean, Lanbidek iraungitze prozeduraren gaineko jakinarazpenak 
egiteko jarraitutako izapideen inguruko informazioa eskatu genuen. 
 
Apirilaren 16an, Lanbideren erantzun idazkia jaso zen. Espedientearen bi alderdi 
aipatu ditu erantzunak: 
 

 Hain zuzen, kexagileak 2013ko urtarrilean eta otsailean galerak aitortu 
zituela jakinarazi zaigu; martxoan, ordea, 1.994,30 euroko irabazia aitortu 
zuela. Lanbideren iritziz, langile autonomo gisa baja eman zuen hilabete 
berean, diru-sarrerak bermatzeko errentari zegokion sarrera gainditzea ekarri 
zuen horrek. Lanbidek aitortu egin du iraungitze prozedura abiarazteko 
jakinarazpen-izapideak egin ez izana; eta, horrenbestez, kexagileak ezin izan 
zituela diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungi aurreko 
arrazoibideak aurkeztu. 
 

 Beste alde batetik, kexagileak Lanbideri 5.192,79 euro zor dizkiola jakinarazi 
zaigu, oker jasotako zenbatekoei dagokiena. 

 
Erantzuna baloratu ondoren, eta ikusirik Lanbidek ez zituela kexagileak bere 
negozioa ixteko eta langile autonomo gisa baja emateko arrazoi ekonomikoak eduki 
zitzakeela adierazteko gure gogoetak aipatu, espedienteari elementu berri bat 
txertatu zitzaion aldi berean, hau da, kexagileak oker jasotako zenbatekoengatik 
sortutako zorrari buruzkoa, eta bigarren idazkia idatzi zitzaion Lanbideri, maiatzaren 
15ean. Bertan, lau kontu jakin azaldu zitzaizkion; zehazki: 
 

 Galeren eta irabazien azken balantzea egin eta gero, 2013ko lehen 
hiruhilekoari zegokion 875,72 euroko saldo positiboa izan al zen 
iraungitzearen arrazoia. 
 

 Hori horrela izanik, nola baloratu zuen Lanbidek balantzean jasotako 
informazioa, negozioaren ondasunak berau itxi aurretik likidatzeari 
dagokionean. 
 

 Oker jasotako zenbatekoen erreklamazio prozedurarik abiarazi al zen. 
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 Azkenik, kexagileari iraungitzeko prozeduraren berri emateko idazkirik bidali 

ez zitzaionez, zein neurri hartzea aurreikusten zen arrazoibideak aurkezteko 
epea emateari dagokionez. 

 
Urriaren 21ean, iraungitzearen aurka jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoaren balioespenaren zati baten berri eman zigun kexagileak. Irailaren 
23ko ebazpen idazkiaren arabera, balioespen horrek “el único efecto de retrotraer 
el expediente al momento inmediatamente anterior a la resolución de extinción 
dictada” dauka. 
 
Azaroaren 27an, gure bigarren informazio eskaerari Lanbidek emandako erantzuna 
iritsi zen. Espedientearen hainbat alderdiri buruzkoa da erantzunaren edukia: 

 
1. Oker jasotako zenbatekoengatiko zorrari buruz, ez dela espedienterik 

abiarazi jakinarazi da, eta kexagileari komunikatutako 5.192,79 euroko zifra 
kalkulu aritmetiko baten ondoriozkoa izan dela, eta informazio xedez baino 
ez dela jakinarazi. Horrela, ustez zor duen zenbatekoa borondatez 
ordaintzeko aukera eman zaio kexagileari. 
 

2. Lanbidek irizpide bat aplikatzen du. Horren arabera, “jarduera arrazoi 
ekonomikoengatik eteten bada, jardueraren emaitza aztertuz egingo da 
etenaren balorazioa. Baja eman aurreko emaitza positiboa balitz (…), baja 
borondatezkoa izan dela balioetsiko da; hortaz, ez du prestaziorako 
eskubiderik izango urtebetez”. Kexagilearen PFEZ aitorpena ere kontuan 
hartu zela adierazi zaigu, eta “11.550,27 euroko saldo positiboa” ikusi zela 
bertan. 
 

3. Kexagilea entzuteko izapidera deitzeko idazkirik bidali ez izanari dagokionez, 
2013ko urriaren 2an idazki bat igorri zitzaiola informatu da, eta 
arrazoibideak aurkezteko hamar eguneko epea eman zitzaiola. Ondoren, 
2013ko azaroaren 24ko iraungitzea burutu zen. Gero, 2014ko irailaren 
23an, zati batean balioetsi da iraungitzearen aurka jarritako errekurtsoa. 
Iraungitze prozedura abiarazi ondoren entzuteko izapideari buruzko idazkirik 
ez bidali izanak oinarritu du balioespen hori. 

 
 
 

Gogoetak 
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1. Adierazi beharra dago, hain zuzen ere, 18/2008 Legeak, 28.1i) artikuluan, 
honakoa ezarri duela diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko 
arrazoitzat: “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”. 
 
Hala ere, gure iritziz, aipatu legezko aurreikuspena ez litzateke aplikagarri 
izango, jarduera eteteko arrazoi justifikatua egonik. Are, 2014ko abenduko 
zirkular batean, non diru-sarrerak bermatzeko errenta kudeatzeko jarraitu 
beharreko irizpideak ezarri diren, prestazioa jasotzen jarraitzeko muga 
adierazi da, langile autonomoek negozioetan galerak dituzten kasuetarako. 
 
147/2010 Dekretuaren 16. artikuluak ezarri du fiskaltzaren araudian 
ezarritako prozedura hartu behar dela kontuan norbere kabuz eskuratutako 
etekinak zehazteko orduan. Hau da, berdinak izango dira eskaera egin 
aurreko zerga aitorpenari dagokion zerga-oinarria eta norberaren konturako 
lanaren etekin garbia. Irizpide horren arabera, kexagileak galerak eduki ditu 
bere jardueran. Eskarien azterketari aplikatzen zaio aipatu irizpidea, baina 
espediente honen azterketan kontuan hartu behar dela deritzogu; batez ere, 
Lanbidek iraungitzea erabakitzeko aplikatu duen irizpidea barne irizpidea dela 
pentsatuta. Gainera, Lanbidek egiaztatua zuen irabazi gutxi zituela bere 
jarduera ekonomikoan, eta diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea 
aitortu zuela. Edukitzen ari zen eta Lanbideri aurretiaz jakinarazi zizkion 
zailtasun ekonomikoen ondoriozkoa izan zen jarduera horren etetea. 
 
Adierazi beharra dago, horren izaera “autonomoaren” ondorioz, erregimen 
mota horretako bajak beti izango direla borondatezkoak, kasu jakinetan 
salbu (ezinbestea, jarduera betetzeko lizentzia galtzea eta abar). Hortaz, 
horrelako kasuetan, ezinbestekoa da balizko “zuritutako arrazoia” egotea, 
18/2008 Legeak 28.1i) artikuluan aipatu bezala; bai eta uko egiten zaion lan 
autonomoa “lan egokitzat” jo daitekeen balioztatzea ere. 
 
Erakunde honen aburuz, negozioaren galera egoeraren islatzat hartu litezke 
kexagileak aurkeztutako datu ekonomikoak (galeren eta irabazien 
kontabilitatea), eta bideraezin egingo lukete negozioa. Azken hilabetearen 
balantzeak emaitza positiboa badu ere, ostalaritza jarduera egiteko 
erabilitako materialen zati bat saldu izanaren ondorioz eskuratu da hori, hau 
da, negozioaren likidaziotik, eta ezin liteke etekin gisa baloratu. Beraz, gure 
ustez, justifikatutako arrazoia egon liteke borondatezko bajarako, eta 
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kexagilearen lana ezegokitzat jo liteke, azken hilabeteetako galerak direla-
eta. 
 
Horrenbestez, likidazioaren emaitza ezin daiteke “diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren hileroko zenbatekoa baino sarrera handiagotzat” jo, Lanbidek 
bere bigarren idazkian adierazi duen bezala; izan ere, unean uneko eta 
ezohiko sarrera izan baita. Gure ustez, 147/2010 Dekretuak 20.3e) 
artikuluan araututako ezohiko sarreratzat jo beharko litzateke; hots, 
“ondasunak saltzeagatik sortutako baliabideak, ohiko bizitokian inbertitu ez 
direnak”. 
 
Ondorioz, aipatu dekretuaren 20.1. artikuluko araua aplikatu beharko luke 
Lanbidek, eta sarrera horiek “eskuratu ziren datatik hurrengo hirurogei 
hilabeteetan zehar zenbatu, hileroko sarrera gisa, sariaren zenbateko osoa 
hirurogeirekin zatituta”.  
 
Laburbilduz, Lanbidek ez dituela kexagileak negozioaren likidazioarekin 
jasotako zenbatekoak egoki baloratu balioetsi dugu. Izan ere, kexagileari 
egokituko litzaiokeen diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa baino 
handiagoak liratekeen ohiko sarreratzat jo ditu, unean uneko eta ezohiko 
sarreratzat hartu beharrean. Aipatu sarrerak itxi berri den negoziotik 
eratorritako “irabazitzat” jotzera eraman du horrek, eta, horrenbestez, 
kexagileak langile autonomo gisa emandako borondatezko baja 
justifikatzeko arrazoirik ez dagoela pentsatzera.  
 
Lanbidek ez du jakinarazi nola hartu den kontuan kexagilearen 2012ko 
errenta aitorpenaren datua; antza, “11.550,27 euroko saldo positiboa 
zuena”. Gure ustean, “saldo positibo” horrek ez du zertan loturarik eduki 
langile autonomo gisa emandako baja justifikatzeko arrazoiekin; izan ere, 
kexagilearen negozioaren egoerari buruzkoak izan behar baitute, soil-soilik, 
horiek; beste bide batzuetatik eskuratu ahal izan dituen sarrerak gorabehera. 
Lanbidek ez digu adierazi kexagilearen errenta aitorpenaren datua horren 
ostalaritza jardueratik eskuratutako balizko etekinei lotuta dagoenik. Beraz, 
adierazi dugun bezala, ez dakigu zein den datu horrek espedientean eduki 
ahal izan duen eragina. 
 
Lanbidek balioetsi egin bazuen etekin positiboari dagozkion 11.550,27€ 
horiek 18/2008 Legearen 16c) artikuluko betekizunak galtzea ekarri zutela, 
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baliabide ekonomikoen gabeziari dagokiona, ebazpenean islatu beharko 
zukeen; ondorioz, oso arrazoiketa ezberdina edukiko zukeena.  
 

2. Iraungitze prozeduraren abiarazteari buruzko jakinarazpenari dagokionez, 
informazio kontraesankorra jaso dugu Lanbidetik. 
 
Bere lehen erantzun-idazkian, honakoa jakinarazi zuen Lanbidek: “zuzena da 
Lanbidek ez ziola interesdunari entzuteko izapidea egin”. Bigarren idazkian, 
berriz, kexagileari urriaren 2an “betekizunak edota betebeharrak bete direla 
egiaztatzeko xedez” bidalitako dokumentazio eskaera bat aipatu ondoren, 
honakoa adierazi zaigu: “azaldutakoa ikusita, argi geratu da Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak, José María Jiménez Bellori dagokionean, aurretiko 
entzuteko izapideak bideratu zituela”. Berraztertzeko errekurtsoaren kopia 
erantsi da, zati batean balioetsi dena, hain juxtu, entzuteko izapidea egiteko 
idazkia bidali ez izanak babesgabetasuna eragin zuela pentsatu zuelako 
Lanbidek. Dena dela, adierazi den bezala, balioespenaren efektu bakarra 
espedientea iraungitzearen datara atzera eramatea da, kexagilearen asmoei 
inolako aipamenik egin gabe. 
 
Urriaren 2ko idazkia 2013/REV/038264 ikuskapen-espedientearen zati da, 
Lanbidek ofizioz abiarazi duena, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
jasotzaileen egoera ikuskatzeko duen betebeharraren parte gisa, betekizunak 
mantentzeari eta betebeharrak betetzeari dagokiona (18/2008 Legearen 24. 
artikulua). 
 
Aipatu idazkian, ez da inolako iraungitze prozeduraren berri eman, ezta 
betebeharrak ez betetzeari edo betekizunak galtzeari aipamenik egin ere. 
Honakoa adierazi zaio kexagileari: “ondoko dokumentazioa aurkeztu behar 
duzula (…), hamar eguneko balioduneko epean (…), eskatutako informazioa 
edota dokumentazioa adierazitako epean aurkeztuko ez balitz, zure eskaera 
atzera botatzea ekar dezakeela jakinarazten dizut, edo, bestela, aitortutako 
prestazioa/k etetea edo iraungitzea”. 
 
Kexagileak epe barruan aurkeztu zuen dokumentazio guztia (kotizazio 
gabeko pentsioen ziurtagiria, PFEZ aitorpena eta 2013ko lehen hiruhileko 
sarreren zinpeko deklarazioa), eta 18/2008 Legearen 19.1i) artikuluan 
jasotako betebeharra betetzea ekarri zuen horrek. Hau da, “administrazioan 
agertzea eta horrekin lankidetzan jardutea, horretarako deitu denean; kasu 



   7  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
horretan, gizarteratzeko hitzarmenean aurreikusi diren espezifikotasunak 
alboratu gabe”. 
 
Kexagileak eskakizunari erantzunez aurkeztutako datuetatik ondorioztatu 
bazen betebeharren balizko ez-betetzea (hau da, borondatezko baja), une 
horretan abiarazi beharko zukeen Lanbidek iraungitze-espedientea; 
kexagileari idazki bat igorrita, diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea 
ekar lezakeen balizko ez-betetzea zegoela jakinaraziz, eta arrazoibideak 
aurkezteko epea emanez. 
 
Urriaren 2ko idazkia ez da iraungitze-espedientearen zati, ordenamendu 
juridikoak Lanbideri aitortzen dion ikuskapenerako ahalmen orokorraren 
barruko ohiko izapidea baizik. Ondorioz, ezin daiteke iraungitze prozeduraren  
abiaraztea jakinarazteko idazkitzat jo, Lanbidek berak Arartekoari emandako 
lehen erantzunean eta iraungitzearen aurka jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoaren ebazpenean onartu duen bezala, hain juxtu, izapide hori ez 
betetzeak kexagilearengan babesgabetasuna eragin zuela balioetsi zuelako. 

Aurretiazko entzuteko izapiderik egin gabe, eta negozioa ixtera behartu zuten 
zirkunstantzia ekonomikoak egoki balioztatu gabe iraungi zuen Lanbidek 
kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta; izan ere, negozioaren ohiko 
jardueratik eratorritako etekintzat jo zuen jarduera etetearen osteko ondasunen 
likidazioa. Lanbidek kexagilearen berraztertzeko errekurtsoa zati batean balioetsi 
bazuen ere, badirudi balioespen partzial horrek ez duela efekturik izan 
espedientean. Horrek guztiak eraman du Lanbide kexagileak langile autonomoen 
erregimenean emandako baja justifikatzeko arrazoirik ez dagoela balioztatzera, eta 
horrek ekarri du diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea, 18/2008 Legearen 
28.1i) artikuluan aurreikusitako arrazoiari jarraiki.  
 
Horrela, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea sortu eta 
arautzekoak- 11. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honakoa da Lanbideri 
aurkeztu zaion 
 

Iradokizuna 
 
Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungitzea berraztertu dezala, 
irailaren 23ko ebazpenean onartutako babesgabetasun egoera dagoela balioetsiz. 
Iraungitzearen aurka jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoa balioetsi du 
aipatu babesgabetasun egoerak, espedientea iraungitzearen datara eramateko 
efektu soilarekin. 
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Kexagilearen jarduerarekin lotutako datu ekonomiko guztiak kontuan hartuta egin 
dezala berraztertze hori, langile autonomoen erregimenean eman duen baja 
borondatezkoa izan den ala ez zehazteko xedez. 
 


