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Arartekoaren 2015S-1694-14 Ebazpena, 2015eko martxoaren 2koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari alaba bat zaintzeko lanaldia murrizteagatik 
etendako diru-sarrerak bermatzeko errenta prestazioari berriro ekiteko eskatu zen. 
 
 

Aurrekariak 
 
Interesdunak, Gasteizen bizi denak, duela hiru urte diru-sarrerak bermatzeko 
errenta lanaren osagarri gisa jasotzen zuela adierazi zuen, eta 10 urteko alaba bat 
duela eta ez duela norekin utzi lanean dagoen bitartean. 2014ko urtarrilean, 
Lanbideko erreferentziazko bulegoan lanaldi murriztua hartzeko aukeraren ondorio 
posibleen gaineko informazioa eskatu zuen. 
 
Lanbideko bulegoan arreta egin zion pertsonak eman zion erantzunaren arabera, 
bere gizarte langilearen txosten egoki bat aurkezten bazuen murrizketa horrek ez 
luke prestazioaren etetea suposatuko. 
 
Behin bere gizarte langilearen aipatutako txostena jaso ondoren, urte bereko 
martxoan etxebizitzaz aldatu zen eta bere lanpostuan lanaldi murriztua eskatu 
zuen, baina ezustean uztailean prestazioaren ordainketaren etetearen jakinarazpena 
jaso zuen, arrazoi honengatik hain zuzen. 
 
Interesduna ama ezkongabea da eta salatu zuen bere egoera ekonomikoa larria 
dela, lanaldia murriztu baitiote eta Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
osagarria ordaintzeari utzi baitio. 
 
Kexa jaso bezain pronto Lanbideri horren inguruko informazioa eskatu genion, bere 
zuzendari orokorraren txosten baten bidez ondokoa adierazi zuena: 
 

“Behin interesdunaren espedientea berrikusitakoan, ikusi dugu bulegoan 
jakinarazi zitzaiola, berak proposatzen zuen lanaldi-murrizketa onartzeko, 
erreferentziazko oinarrizko gizarte-zerbitzuko gizarte-langilearen txosten bat 
beharko zuela, eta Lanbidek txosten hori baloratuko zuela. 
 
Txostena aurkeztu zuen, eta Lanbidek haren balorazioa egitean, erabaki 
zuen txostenak ez zuela justifikatzen lanaldia murrizteko beharra. 
lnteresdunak adierazi zuen, alaba zainduko zion norbait kontratatu baino, 
nahiago zuela bere lanaldia murriztu. Txostenaren arabera, egoera hori ez 
zen lanaldia murrizteko beharra justifikatzeko bezain larria, eta beraz, 
prestazioa eten zitzaion. 
 
Horrez gain, esan behar da txostena aurkeztu zuenerako lanaldia murriztuta 
zuela jada.” 
 

Aldi berean, Lanbidek interesdunak 2014ko urriaren 23an jarritako berraztertzeko 
errekurtsoaren ebazpena bidali zigun, bere zuzenbideko hirugarren oinarrian 
honakoa adierazten duelarik: 
 

“Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente, 
se constata que la recurrente tuvo una reducción de jornada laboral desde 
01/05/2014 no apreciándose causa extrema justificada, este hecho supone 
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un incumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo final del 
artículo 19.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, en la redacción dada por la Ley 4/2011, 
de 26 de noviembre, que dice: "no acogerse a una situación de excedencia 
laboral sin causa extrema justificada" y en el artículo 12.3 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, por el que se regula la Renta de Garantía de 
Ingresos, que dice: "ni reducir voluntariamente su jornada de trabajo". 
 
Se pone de manifiesto que con fecha 21/05/2014 la recurrente comunica la 
reducción de la jornada aportando un escrito motivando el motivo y 
solicitando se le dé por justificado, así mismo aporta un informe social 
emitido por el Ayuntamiento de Vitoria de fecha 20/03/2014 sin una 
propuesta clara de ser causa extrema. Por lo tanto, es de aplicación la 
suspensión del derecho establecida en el artículo 43.2 del Decreto anterior, 
por incumplimiento temporal de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación.” 

 
 

Gogoetak 
 
Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
19.3 artikuluak arautzen duenez (azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aurreko hori 
aldatu zuen): 
 

“3.– 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.” 

 
Egiaztatu daitekeen bezala, lege horrek behin-betiko edo behin-behineko “bajari” 
bakarrik egiten dio erreferentzia, baina ez du lanaldi murrizketa inondik ere 
aipatzen.  
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretura jotzen 
badugu, aurretik aipatutako legea garatu eta osatzen duena eta bere 12.3 
artikuluan berari aurka egiten ez diona indarrean dagoela ulertu beharra dagoelarik 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularren betebeharrei dagokionez, honakoa 
aurreikusten du: 
 

“3.– Laneko Diru-sarrerak Osatzeko Errentaren titularrek, 1. paragrafoan 
ezarritakoez gain, beste betebehar bat ere izango dute: lana hobetzera 
bideratutako Gizarteratze Hitzarmen bat negoziatzea, sinatzea eta betetzea. 
Ondorioz, ezin izango dute borondatezko bajarik hartu (ez behin betikoa, ez 
aldi baterakoa), ez eta lan-eszedentziarik ere, dekretu honen 9.7 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera justifikatutako muturreko arrazoirik gabe, eta era 
berean ezin izango dute lanaldia murriztu, aurreikusita dauden kasuetan 
salbu.” 

 
Eta 12.3 artikuluak berbidaltzen duen 9.7 artikuluak, honakoa: 
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“7.– 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.” 
 

Beraz, lanaldi murrizketari dagokionean, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aurretiko 
txosten baten bidez egiaztatu beharrekoa da beharrezkotzat jotzea, ez muturreko 
arrazoi bat existitzea Lanbidek erakunde honi bidalitako informazioan eta gorago 
errepikatutako berraztertze errekurtsoaren ebazpenaren eskubidezko oinarrian 
zehazten duen bezala. 
 
Horrela, kasu honetarako gizarte langileak egindako txostenak eta interesdunari 
eskatu dioguna, honakoa dio: 
 

“La relación de XXX con los servicios sociales comienza en 2004. En la 
actualidad, XXX acude de manera puntual para solicitar apoyo en la 
solicitud de la reducción de jornada. 
 
XXX dispone de red familiar formada por sus padres, quienes residen en un 
pueblo de Burgos de manera permanente, no pudiendo ayudar a su hija en 
el cuidado de la niña. 
 
Diagnóstico Social: 
 
Unidad monoparental formada por XXX y su hija. Residen en vivienda en 
régimen de alquiler. Dificultades de la madre para realizar el cuidado de su 
hija debido a los horarios de su jornada laboral y a la falta de red familiar y 
social de apoyo.” 

 
Erakunde honen iritziz, txosten honek sobera egiaztatzen du XXXk eskatutako 
lanaldi murrizketarako behar egoera, eta eman ez baliote murrizketarekin jasotzen 
ez duen kopuru bera edo handiagoa ordaindu beharko lioke beste pertsona bati. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren helburua ez da familia kontziliazioa laguntzea, 
baizik eta prestazio ekonomikoak eta baztertze pertsonal, gizarte eta lan baztertze 
egoerak murriztera bideratuta dauden instrumentuak jasotzeko eskubidea 
bermatzea eta hiritartasun eskubide sozialen jardun eraginkorra lortzeko nahikoak 
diren errekurtso pertsonal, sozial edo ekonomikoak ez dituztenen sartzea erraztea 
(18/2008 Legearen 1.go artikulua). Hala ere, ulertzen dugu kasu honetan lanaldi 
murrizketa beharrezkoa dela bere alabaren arretaren beharrei aurre egiteko, 
laguntzeko familia eta gizarte sarea ez duelako. 147/2010 Dekretuaren 9.7 
artikuluak lanaldi murriztua eta aldi berean diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
onuraduna izateko aukera aurreikusten du lanaldi murriztua beharrezkoa denean, 
aurretiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren txostenarekin. Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuen txostenaren arabera, kasu honetan lanaldi murrizketa bere alaba 
zaintzeko duen aukera bakarra da. 
 
Azkenik, gustatuko litzaiguke gogoraraztea Lanbideren erabakia neskato batean 
izaten ari dela eragina. Beraz, egokia litzateke Lanbidek adingabekoaren babes 
juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 2. artikuluan eta Haurrak 
eta Nerabeak Babestu eta Zaintzeko Arretaren otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 4. 
artikuluan aurreikusitako adingabekoaren interes gorenaren gogoeta kontuan izatea 
mota hauetako erabakiak hartzerako orduan. Eskubide honen edukia Nazio Batuen 
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umeen eskubideen Batzordearen 14. Ohar orokorrean (2013) jasota dago, umeak 
bere interes nagusia oinarrizko arreta izateko duen eskubidearen gainekoa.  
 
Adingabekoaren interes nagusiarekiko arretak umearen beharrak egoki neurtzea 
dakar. Batzordearen arabera, Biltzarrak aitortzen dituen eskubide guztiak osorik eta 
modu eraginkorrean bermatzea suposatzen du, baita bere garapen holistikoa ere, 
umearen garapen fisiko, espirituala, morala, psikologikoa eta gizarte garapen bezala 
ulertua. Batzordearen iritziz, oinarrizko eskubidea da, oinarri juridiko interpretatiboa 
eta prozedura arau bat. Horrek esan nahi du ume batengan eragina duen erabaki 
bat hartu behar denean, erabakiak hartzeko prozedurak erabakiak umearengan 
izango duen eragina (positiboa edo negatiboa) kontuan hartu beharko duela. 
Erabakiak justifikatzerakoan argi utzi beharko da eskubide hori esplizituki kontuan 
hartu dela, umearen interesak zaindu direla beste gaien gainetik. Neurketa hau 
oinarrizko bihurtzen da hainbat ikerketak arreta deitzen ari direlako umeen 
pobreziaren adierazleen eta horiek etorkizunean izan dezaketen eraginaren gainean. 
 
Adierazi genuen bezala, Lanbideko bulegoak berak baloratu zuen lanaldi 
murrizketak ez zuela diru-sarrerak bermatzeko errenta eskubidean eraginik izango. 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek bere alabari arreta emateko beharrezko egoera bat 
dela justifikatu dute. Beraz, aurreko gogoeta guztiak kontuan hartuz, Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errenta prestazioaren eskubidea eteteko erabakia berrikusi 
beharko luke. 
 
Horregatik guztiagatik honako gomendioa egin da: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Prestazioa etetea adostu zen momentura arteko atzeraeraginezko efektuarekin 
ordaintzea, dagokion atzerapenak ordainduz. 
 
 


