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Arartekoaren2016R-788-15 Ebazpena, 2016ko martxoaren 11koa. Honen bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz 
azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta (DBE) eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria (EPO) ukatzeko erabakia. 
 
 

Aurrekariak 
 
2015eko maiatzaren 6an, (…) andreak Arartekoaren bulegoetara jo zuen, 
Lanbideren jarduera baten aurkako kexa aurkezteko. Erakunde autonomo horrek 
ukatu dio pertsona horri diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aitortzeko eskaera, baina kexagilea ez 
zegoen ados Lanbidek erabilitako arrazoiarekin. 
 
Zehazki, Lanbidek 2014ko ekainaren 22ko ebazpenaren bidez ukatu du 
prestazioetarako eskubidea, honako arrazoi hau aipaturik: “Lanean borondatezko 
baja 2014/05/04an eta 2014/03/23an”. 
 
Kexagileak zalantzak zituenez, eta lan-bizitzaren agirian jasotako informazioaren 
arabera baja horiek justifika ditzaketen arrazoiak egon zitezkeenez gero, maiatzaren 
26an, Arartekoak Lanbidera jo zuen aipatutako bajen berariazko inguruabarrei 
buruzko informazioa eskatzeko. 
 
Informazio-eskaera horren bidez, kasuaren inguruko gogoeta batzuk helarazi 
genizkion. Hain zuzen, kexagileak sinatu zituen kontratuen ezegonkortasuna 
(ostalaritza sektorean lan egin du), eta enplegu batean bigarren baja 
-borondatezkoa– izan ondoren, jarraian, baldintza hobeak dituen beste enplegu 
batean alta eman izana aipatu genuen. 
 
Erantzunik jaso ez genuenez, uztailaren 2an errekerimendu bat igorri genion 
Lanbideri, euskal herri-administrazioek Arartekoaren informazio-eskaerei ezarritako 
epean erantzuteko betebeharra dutela gogorarazteko. 
 
Uztailaren 7an jaso da Lanbideren erantzuna, eta horren bidez, erakunde 
autonomoak gure idazkiaren bidez helarazi genizkion gogoetak aztertzearen 
kontrako jarrera adierazi du, jarraian azalduko dugun bezalaxe. 
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Gogoetak 

 
1. Aipatu bezala, kexagileak bere borondatez bi enpleguri uko egin dielako 

ukatu zitzaizkion laguntzak. Kronologikoki, lehenengo aldia 2014ko 
martxoaren 23an izan zen. Kexagileak jakinarazi digunez, ostalaritza-
sektoreko kontratua zen, asteburuetako zerbitzua indartzeko. Esan bezala, 
sektore horretan garatu da kexagilearen lan-jarduera gehiena.  

 
Kexagileak eskuratu digun lan-bizitzaren agiria ikusita, hilabete bereko 29an, 
berriro hasi zen lanean. Berriz ere, kontratu berezia izan zen, ostalaritza-
sektoreko zerbitzua asteburuetan indartzeko, eta hurrengo egunean amaitu 
zen. Enpresa kontratatzailea berbera zen: XXXX . 
 
Hortaz, ostalaritzan ohikoa den kontratu-harremana zela uste dugu, izan ere, 
sektore horretan maiz gauzatzen dira mota horretako kontratuak, helburu 
horiek betetzekoak eta iraupen hori dutenak. Hori dela eta, baja hori diru-
sarrerak bermatzeko errentaren ondorioetarako borondatezkotzat jotzea, 
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako kalifikazioa alde 
batera utzita, desegokia izan daiteke, lan-bizitzaren agiriaren arabera, 
kexagileak berehala hasi baitu beste lan-harreman bat, eta gure iritziz, 
horrek lanean jarraitzeko borondatea erakusten du, zalantzarik gabe. 
 

2. Aipatutako bigarren bajari dagokionez, maiatzaren 4an gertatu izan da. 
Enpresa kontratatzaile bera da. Kexagileak aitortu du bere borondatez eman 
zuen baja, baina alegatzen du enplegu hobe bat izateko zela, etxetik 
hurbilago eta lanaldi osoan. 
 
Lana maiatzaren 4an utzi ondoren, maiatzaren 7an, kontratu berria sinatu 
zuen. Erakunde honen iritziz, baja hori ezin da borondatezkotzat hartu diru-
sarrerak bermatzeko errenta ukatzeko, izan ere, beste kontratua 
(onuragarriagoa) ia berehala sinatu izanak justifika dezake baja hori, aurreko 
kontratuaren kasuan gertatu zen bezalaxe. Esan bezala, kontratu berria 
lanaldi osokoa da, kexagilearen etxetik hurbilago dagoen enpresa batean, 
beraz, arrazoi nahikoak dira aurreko lan-harremana amaitzeko. 
 

3. 2014ko uztailaren 18an, kexagileak aukerako berraztertze-errekurtsoa 
aurkeztu zuen, eta hori 2015eko apirilaren 29ko ebazpenaren bidez ezetsi 
zen. 
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I. Ezesteko ebazpenean hauxe adierazten da: 147/2010 Dekretuaren 3. 

artikuluak xedatzen duenez, diru-sarrerak bermatzeko errenta subsidiarioa 
izango da beste diru-sarrera batzuekiko, eta eskatzaileak “bete beharko ditu 
eskubidearen titulartasuna lortzeko baldintzak. Bereziki aipatzen da, besteak 
beste, laneko diru-sarrerak izanez gero, ezin izango duela baliatu lanaldi-
murrizketa edo antzeko egoeraren bat, eta, espedientearen izapidetzea 
amaitu aurretik eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatu behar duela”. 
 
Hala ere, esan beharra dago baldintza hori aipatutako dekretuaren 9. 
artikuluan agertzen dela, eskubidearen titulartasuna lortzeko baldintzei 
buruzkoan, errekurtsoa ezesteko ebazpenean baino beste modu batera 
adierazita bada ere. 
 
Izan ere, 147/2010 Dekretuaren 9.7 artikuluak baldintza hori honela 
aipatzen du: “Laneko diru-sarrerak dituenean, lanaldi-murrizketa edo antzeko 
egoeraren bat ez baliatzea, zirkunstantzia hori borondatezkoa ez denean eta 
horrela egiaztatzen denean edota Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak aldez 
aurretik txostena eman ondoren hori beharrezkotzat jotzen denean”. 
 
Hurrengo paragrafoan, aukera hau dago aurreikusita: “Espedientearen 
izapidetzea amaitu aurretik titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri 
legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea”. 
 
Bestalde, inguruabar horiek 18/2008 Legean ere agertzen dira, 147/2010 
Dekretua horren garapena izanik. 
 
Hain zuzen, lan-harremanei buruzko baldintza 18/2008 Legearen 16. 
artikuluko f) idatz-zatian dago jasota. Zehazki, honela dio: “Laneko diru-
sarrerak izanez gero, ez egotea lanaldi laburtuan edo antzeko beste egoera 
batean, erregelamendu bidez ezarriko diren salbuespenetan izan ezik”. 
 
Eskubide ekonomikoak aurretik baliatzeari buruzko baldintzari dagokionez, 
legearen 61.2 artikuluak honela dio: “Baldin eta eskatzaileak edo haren 
bizikidetza-unitateko kideak baliatu ez dituzten eskubide ekonomikoen 
hartzekodun badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak –diru-sarrerak 
bermatzeko errenta edo etxebizitzarako prestazio osagarria eskatzen 
denean– edo dagokion udalak, gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatzen 
direnean, eskatuko dio eskatzaileari espedientearen izapidetzea amaitu 
aurretik bere eskubideak balia ditzala, indarrean dauden legeetan 
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ezarritakoaren arabera. Ezkontzako bizikidetza eten egin dela egiaztatzen 
den kasuetan, mantenu-eskubidea ere sartuko da aipatu eskubide 
ekonomiko horien artean”. 61. artikuluko hirugarren puntuak ezartzen 
duenez, eskatzaileak betebehar hori betetzen ez badu, espedientea artxibatu 
egingo da. 
 
Ondorioz, argi dago enplegu bati borondatez uko egiteak diru-sarrerak 
bermatzeko errenta ukatzea ekar dezakeela, eskubide ekonomikoak aurretik 
baliatzeari buruzko baldintza ez betetzea izateagatik. Halaber, uler daiteke 
lanaldia justifikatu gabe murriztea eskaera ukatzeko arrazoia bada, lanari 
borondatez uko egitea arrazoi horren barnean egongo litzatekeela. Hala ere, 
Lanbidek espediente horretan esan duenaz bestera, erakunde honen iritziz, 
ebazpena emateko orduan aintzat hartu ez ziren inguruabar batzuk egon 
litezke: 
 

 Begi-bistakoa dirudi kexagileak ez zuela bete eskubide ekonomikoak 
aurretik baliatzeari buruzko baldintza, bere lan-bizitzaren agiritik atera 
baitaiteke ezezko ebazpenean aipatutako enpleguetan baja hartu eta 
berehala alta eman zuela, beraz, jarraitzen zuen laneko diru-sarrerak 
jasotzen. Hortaz, uler dezakegu enplegu bati beste batean 
hasteagatik uko egiteak ez dela eskubide ekonomiko bati uko egitea, 
batez ere, enplegu berriak baldintza hobeak dituenean, espedientean 
jasotako bigarren enpleguaren kasuan geratu omen den bezala. 
 

 Eskabidea ukatzeko arrazoia, berez, borondatezko uko egitea izateari 
buruz, araudiak ezartzen du borondatezko uko egiteak ezezkoa 
ekarriko duela ondorioz, betiere ukatzeko arrazoirik ez badago. Eta, 
erakunde honen iritziz, agian horixe gertatu da kasu honetan. 

 
II. Aukerako berraztertze-errekurtsoa ezesteko ebazpenak aipatzen duenez, “la 

recurrente es baja laboral voluntaria en la empresa XXXX. el día 22 de marzo 
de 2014, la alegación de la recurrente en el sentido de que se trató de un 
contrato puntual con una fecha de fin fija, no desvirtúa la resolución de 
denegación ya que a fecha de resolución de recurso, la baja sigue constando 
como voluntaria en la base de datos de la Seguridad Social”. 
 
Bere errekurtsoan, kexagileak ez du esaten data finkoko kontratu berezia 
denik, baizik eta, zera dio, hitzez hitz: “la empresa contratante únicamente 
contrata mis servicios para cubrir un puesto de refuerzo en un 
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momento de sobrecarga de trabajo (fin de semana). Es por ello que no es 
voluntad propia del trabajador el abandono del puesto, sino que por 
necesidades de producción de la empresa únicamente se puede alargar el 
contrato para el fin de semana en el que se acumula la tarea ordinaria o diaria 
del restaurante. (anexo documento en el cual la empresa XXXX certifica que 
el contrato no se podía alargar por causas de producción y necesidades de la 
empresa)” 
 
Gure ustez, Lanbidek ez du inguruabar hori aintzat hartu, ez errekurtsoa 
ezesteko ebazpenean, ezta Arartekoari bidalitako erantzunean ere, 
kexagileak ez duelako aipatu amaiera-data finkoko kontratu berezia, 
ostalaritzaren sektorean ohikoa den enpresa-jardunbidea baizik. Halaber, ez 
du aztertu enpresak emandako agiria. Gogorarazteko, enpresa berak antzeko 
baldintzetan berriro kontratatuko du kexagilea hurrengo astebururako (bide 
batez esan behar dugu baldintza horiek aurreko asteburuan, hau da, 
martxoaren 15/16an lan egiteko kontratuan agertutakoen antzekoak izan 
direla, eta hori ez da aipatu espedientean, baina enpresak normalean hala 
jokatzen duela adieraziko luke. 
 

III. Bigarren datari dagokionez, errekurtsoa ezesteko ebazpenak dio: “Además el 
día 4 de mayo de 2014, se produce otra baja voluntaria en la misma 
empresa XXXX. que según la recurrente se debió a un cambio por un 
empleo de mejores condiciones en la empresa (…) en la cual también consta 
una baja voluntaria en fecha 30 de mayo de 2014”. 
 
Lanbidek ez du aipatu lana aldatzeko arrazoia, hain zuzen honako hau, 
kexagileak dioenez: kontratu-egoera berean, lan-baldintza hobeak izatea. 
Ezesteko ebazpen-idazkian aipatzen denez, kexagileak borondatezko baja 
hartu zuen maiatzaren 30ean. Horren gainean adierazi behar da kexagilea 
berriro lanean hasi zela ekainaren 11n, , eta kontratu hura indarrean zegoela 
DBE prestazioa jasotzeko eskubidea ukatzea erabaki zen unean1. 

 
Egiaz, alegazio hori kontuan hartu behar zen, guk uste. Horregatik, ezin da 
ulertu ezespena arrazoitzeko aipatu diren borondatezko bi baja horiek 
baldintzak ez betetzea dakartenik berekin, bada jarraituki egiten den lan-

                                         
1 Errekurtsoa ezesteko ebazpen-idazkian agertzen den maiatzaren 30eko borondatezko 
bajari buruzko aipamenari dagokionez, esan behar dugu, errekurritutako ezezko ebazpeneko 
arrazoiketaren zati ez dela kontuan hartu gabe, ekainaren 11n, kexagilea berriro hasten da 
lanean, egun arte indarrean jarraitzen duen kontratuarekin.. 
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jarduera bat da, eta, kontratu horretan, ostalaritza-enpresak berezko dituen 
zertzeladen arabera, iraupen jakineko kontratuak egiten dira elkarren segidan, 
enpresaren beharren arabera. 
 

Beraz, Arartekoaren iritziz, laguntza ukatzeko arrazoitzat aipatu diren bi baja horiek 
ez dira 147/2010 Dekretuaren 9.7 artikuluan ezarritako baldintzaren ez betetzeak, 
eta lan-harreman berrietan berehala alta hartu izanarekin lotu behar ziren. Horren 
ondorioz, justifikatuta legoke eskubide ekonomikoei ez zaiela uko egin uste izatea. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak aurkeztu 
dio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari honako 
 
 

GOMENDIOA 
 
Berriz azter ditzan ekainaren 22ko ezezko ebazpenean azaldu dituen diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea ukatzeko arrazoiak, ebazpen honen bidez 
helarazitako gogoetei jarraiki, eta, gainerako baldintzak betetzen direnez, aitor 
diezaion kexagileari laguntzarako eskubidea, eskaera aurkeztu den egunetik hasita, 
eta ordain ditzan herritar horrek jaso ez dituen zenbatekoak. 
 


