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Arartekoaren 2016S-1259-15 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 24koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari IRADOKITZEN zaio gizarte-hezkuntza esku-
hartze programa batean parte hartzen ari den familia bati eragiten dioten erabakiak 
hartzean gizarte-zerbitzuekin koordinatzeko eta Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2012 
Gomendio Orokorraren edukia kontuan har dezan. Politika publikoetan 
adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak 
bermatzeko sisteman; horrez gain, iradoki da, aztertutako kasuan, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko erabakia 
berrikusteko. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-(XXX)ek kexa bat aurkeztu du diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak iraungitzeagatik; lan-eskaintza 
baten hautapen prozesuan parte hartzea ukatu zuelako iraungi dizkiote. 
Bizikidetzako unitatea berak, bere bikoteak eta bien alabak osatzen dute. 
 
Kexagilea Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako familia esku-hartze programa 
batean parte hartzen ari da, Trebatu programan, hain zuzen ere. (XXX) Elkartearen 
esku-hartze txostenaren kopia eransten du; erakunde horrek foru eskumenekoa den 
zerbitzu hau kudeatzen du. Programa 2012an hasi zen bere bikotearen familiarekin. 
2014ko urrian, horren helburuak berrikusi ziren, kexagilea eta alaba sartzean. Izan 
ere, familia-nukleo berri bat zen. Kexaren izapidean zehar, familia esku-hartzeak 
abian jarraitzen zuen. 
 
Aurretik aipatutako txostenaren arabera, 2014ko urriaren 23ko kasuaren planean 
jasotako helburuek harremanei, osasunari eta lan eta erkidego-testuinguruari 
buruzko gai batzuk zituzten xede. Helburu horiek gauzatzeko, zenbait profesionalen 
partaidetza izan zuten. Gainera, Caritasekin eta Irungo Udaleko oinarrizko gizarte-
zerbitzuekin koordinatu ziren eta jarraipena elkarrekin egin zuten. 
 
(XXX) Elkarteak adierazi du Lanbideko lan-orientazioko arduradunarekin izandako 
bileretan erabaki zela, ahoz, prestakuntza-ekintzak bere bikoteari zuzenduko 
zizkiotela. Kexagilearekin, hasiera batean, malgutasun gehiago izango zuten horren 
lan-aktibazioari begira. Izan ere, familia esku-hartze programaren ekintzak guraso-
eskumenak hobetzera bideratuta zeuden, azkenaldian ama izan zelako. (XXX)ek eta 
bere bikoteak, (XXX)ek, 2014ko abuztuaren 12an sinatutako inklusio aktiboko 
hitzarmenean, besteak beste, txertatze ibilbide pertsonalizatuaren konpromisoen 
artean, (XXX) enplegurako eskuragarri egotearena sartzen zen. 
 
2015eko otsailean, Lanbidek idatziz jakinarazi zion kexaren sustatzaileari Lanbidek 
kudeatutako eskaintza batean hautagaia zela; idazki horretan, eskatu zioten 
erakunde horrekin harremanetan jartzeko. Ez zuenez errekerimendu hori bete, 
entzunaldi-izapidea eman zitzaion; horretan, jakinarazi zitzaion enplegu egoki bat 
justifikatutako arrazoirik gabe ez ukatzeko betebeharra betetzen ez zuela. 
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Alegazioen fasean, bilerak egon ziren Lanbideko eta (XXX) Elkarteko langileen 
artean, familia esku-hartze programaren bilakaera azaltzeko, baita diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa iraungitzeko proposamenak eragingo zituen 
ondorioak ere. Lanbide ez zetorren bat programako familia esku-hartzearen 
arduradunen balorazioarekin, programaren helburuetan eragin ahal zituen 
disfuntzioei dagokienez. 
 
Kexagileak idazki bat aurkeztu zuen alegazioen fasean; horren bidez, jakinarazi 
zuen ez zuela familia- ezta gizarte-babesik ere bere haurraren zaintza 
eskuordetzeko; familia esku-hartze programa batean parte hartzen zuela; bere 
bikotea eta haurraren aita Lanbidek diseinatutako lanean txertatzeko ibilbidean 
parte hartzen ari zela; eta ordutik, beti ulertu zuela, lan orientatzailearekin zenbait 
elkarrizketa izan ostean, denbora bat emango zitzaiola haurra hazi eta zaintzeko. 
 
2.-Kexa izapidean onartu ostean, Arartekoak Lanbideri informazioa eskatu zion gai 
hauei buruz: 
 

a) Lanbidek kexagileari hitzordua nola jakinarazi zion eta jakinarazpenaren 
kopia. 

b) Lanbidek prestazioak iraungitzeko jarraitutako prozeduraren gaineko 
informazioa. 

c) Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduerak kontuan hartu diren, Trebatu 
programakoak hain zuzen, familiaren gizartearatzea eta lanean hastea xede 
dutenak. 

d) Lanbidek kexagileari behar bezala erantzuteko gauzatu dituen edo, 
aurreikuspenei jarraiki, gauzatuko dituen jardunen inguruko azalpena. 

 
3.-Lanbidek erakunde honi erantzun dio zuzendari nagusiaren txostenaren bidez; 
horrek hauxe adierazten du: 
 
“…2014ko maiatzaren 14an onartutako espediente batez ari garela azaldu behar 
dugu. Hasiera batean, interesduna DBE eta EGPO prestazioen onuraduna zen, 
etxebizitza batean beste senitarteko batzuekin bizi baitzen. Aldiz, 2014ko 
uztailaren 29an beste etxebizitza batera lekualdatu zen bikotekidearekin eta 
adingabe batekin; horrenbestez, bere bizikidetzako unitatea aldatu egin zen, 
adingabe baten ardura duen bizikidetza unitate berezi batetik bizikidetzako unitate 
familiar batera. 
 

Horrenbestez, 2014ko abuztuaren 11n, dokumentazio eskaera bat egin zen 
araudian eskatutako baldintza eta/edo betebeharrak betetzen zirela egiaztatzeko; 
zehazki, interesdunari 2014ko uztaileko EGPO prestazioaren zein Etxebiden izena 
emanda izatearen frogak aurkezteko eskatu zitzaion. Eskaera horren jakinarazpena 
2014ko abuztuaren 22an egin zen. 
 

Aldiz, titularrak eskatutako dokumentazioa aurkezteko emandako epea 
igarotzen utzi zuen, eta, horrenbestez, 2014ko urriaren 25ean ebazpen bat eman 
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zen EGPO prestazio eskaera baztertuz eskatutako agiriak epe barruan ez 
aurkezteagatik. 
 

Egun gutxi batzuk geroago, 2014ko urriaren 29an, prestazioak eteteko 
prozedura bat jarri zen abian honako arrazoiengatik: 
 

 Interesdunak ez zituen betetzen zegozkion betebeharra, alegia, DBE 
prestazioaren titular/onuradun gisa zituenak –zegokion modalitatean-, ezta 
indarreko araudiaren arabera aplikatu beharreko beste hainbat: (XXX)EK 
JARRERA NEGATIBOA AZALDU ZUEN EMAUS-LANBIDEREN LAN 
ATARIKO PROGRAMAKO HAUTAKETA PROZESUAREN AURREAN, 
TELEFONO BIDEZ BERAREKIN HARREMANETN JARTZEA ERABAT 
EZINEZKOA IZATEAZ GAIN. 

 Gizarteratzeko hitzarmenaren barruan hartutako konpromisoak ez betetzea: 
ENPLEGU-FORMAKUNTZA EKINTZETAN PARTE HARTZEKO PREST 
IZATEA. 

 
Egoera ikusita, behin jakinarazpena jasota egokitzat jotako alegazioak 

aurkezteko hamar egun balioduneko epea zutela jakinarazi zitzaien, horrela egin 
ezean prestazioen ordainketa bertan behera geratuko zela ezagutaraziz. 
 

2014ko azaroaren 7an, interesdunak alegazioak aukeztu zituen, baina horiek 
ez ziren onartu eta prestazioen etetea 2014ko azaroko nominan gauzatu zen. 
 

2014ko abenduaren 2an, DBE prestazioa berriz abian jartzeko eskatu zuen 
interesdunak, 2014ko abenduko nominarako gertatu zena. Era berean, EGPO 
prestazioa ere eskatu zuen (…). 
 

2014ko abenduaren 21ean, DBE prestazioaren ordainketak berriz hastea 
onartzen zuen ebazpena eman zen; eta, 2015eko urtarrilaren 24an EGPO 
prestazioa ere onartzea erabaki zen aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean. 
EGPO prestazioa urtarrileko nominan gauzatzea erabaki zen, eskaera egindako 
unetik sortutako atzerapenak ere onartuz (241,67 euro guztira). 
 
(…) 
 

2015eko maiatzaren 8an, titularraren espedientearen beste berrazterketa bat 
jarri zen martxan, Orientaziotik Lanbideko lan eskaintza bati uko egin ziola 
jakinarazi ostean. (…). Hain zuzen, Irunen zerbitzari gisa lan egiteko eskaintza bat 
zen, ohi bezala kudeatu zena; hay da, Lanbideko zentro telefonikotik berarekin 
harremanetan jarriz. (lan eskaintzaren inguruko informazioa atxiki da). 
 

Egoera ikusita, berrazterketaren baitan, audientzia izapide bat jarri zen 
martxan, eta interesdunari lan egoki bati justifikatu gabeko arrazoirik gabe uko ez 
egiteko betebeharra ez zuela bete jakinarazi zitzaion. Betebehar hori abenduaren 
23ko 18/2008ko Legearen 28.1 i) artikuluan jasota dago –ostean azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak erreformatu zuen-. Era berean, maiatzaren 25eko 147/2010 
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Dekretuaren 50.2 artikulua betez, interesdunari urtebeteko epean prestazioak berriz 
eskatzerik ez zuela jakinarazi zitzaion, etete datatik kontatzen hasita. 
 

Horrenbestez, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, 
hamar egun balioduneko epea eman zitzaion alegazioak egiteko eta egokitzat 
jotako agiriak eta idatzizko justifikazioak aurkezteko aipatutako betebeharrak 
betetzen zirela egiaztatzeko. Komunikazio hori 2015eko maiatzaren 19an jakinarazi 
zitzaion. 
 

2015eko maiatzaren 28an, interesdunak alegazioak aurkeztu zituen, eta bere 
familia egoeraren berri ere eman zuen, familia esku-hartzeko hainbat programatan 
parte hartzen ari zela jakinaraziz. Era berean, lan eskaintzari uko egiteko arrazoiak 
ere azaldu zituen. Alegazio horiek, baina, ez ziren onartu, eta, ondorioz, 2015eko 
ekainaren 23ko ebazpena eman zen, DBE eta EGPO prestazioak etenez. (…)” 
 
Lanbidek gehitu du 2015eko uztailaren 8an titularraren etxean jakinarazitako etete 
ebazpena onartu baldin bazen, espedientean gertatutako bigarren suspentsioa 
zelako izan zen. Era berean, interesdunak etete ebazpenaren aurkako inolako 
administrazio-errekurtsorik ez zuela aurkeztu jakinarazi du. 
 
Azkenik, Lanbidek informazioa eskatu zen gai zehatzei erantzun die: 
 

 
“… lan eskaintzaren komunikazioa telefonoz egin zela ohikoa de bezala…” 

 
“Aztertzen ari garen kasuaren ezaugarri bereziak kontuan hartu ote ziren 

jakiteko egindako galderari dagokionez, jakinarazi behar dizugu kontuan izan 
genuela interesduna Gipuzkoako Foru Aldundiaren familia esku-hartze programa 
batean parte hartzen ari zela; hala eta guztiz ere, 2015eko maiatzaren 28ko 
idazkian azaldutakoa ere izan genuen kontuan, hau da, interesdunak berak onartu 
zuela Lanbidek zerbitzari bezala lan bat eskaini ziola eta berak uko egin ziola. Era 
berean, interesdunak adingabea hezteko denbora bat eman behar zitzaiola uste 
zuela ere alegatu zuen.” 
 
Lanbidek, azkenean, adierazi du geroago emandako ebazpena (prestazioak iraungi 
zituena) zuzenbidera egokitzen dela; izan ere, legearen babesa du. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioak jasotzeko eskubidea iraungitzea erabaki du azaroaren 
24ko 4/2011 Legeak aldatutako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
28.1.i) artikuluan ezarritako aurreikuspenaren arabera. Horrek diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidearen iraungipena aurreikusten 
du prestazioaren bi urteko indarraldian bi etenaldi badaude, ez betetzeagatik. 
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Era berean, adierazi du bigarren etenaldi hau erabakitzeko arrazoia, prestazioa 
jasotzeko eskubidea iraungitzea eragin duena, 18/2008 Legearen 28. artikuluaren j) 
atalean oinarritzen dela, bigarren bertsioan “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.” 
 
Lanbidek erabaki du diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa zuzenean 
iraungitzea partaidetza horrekin desadostasuna erakusteagatik. Erabaki horrek 
prestazioa iraungitzea eragin du eta hori urtebetez ezin eskatzea (18/2008 
Legearen 28.3. artikulua). 
 
2.-Lanbidek ez du uste haur bat bere kargu edukitzea arrazoi justifikatu bat denik, 
ezta familia esku-hartzeko programa batean parte hartzea ere. 
 
Zentzu horretan, beste kexa-espediente batzuetan, erakunde honi erantzun dio 
diru-sarrerak bermatzeko sistematik eratorritako araudi-aurreikuspenek ez dutela 
neurri espezifikorik jasotzen familia-kontziliazio beharrei aurre egiteko. Euskal 
administrazio publikoak horretarako aurreikusi dituen neurriak ekainaren 29ko 
177/2010 Dekretuan jasotakoak dira, familia-bizitza eta lana bateratzeko laguntzei 
buruzkoa, edo, orokorrean, Familiak Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legetik 
eratorritakoak. Neurri horiek partzialki konpentsatzen dituzte diru-sarreren galerak, 
besteak beste, lan-utzialdietatik edo lanaldi murrizketetatik, eratorritakoak. Horrez 
gain, menpeko pertsonak edota osasun egoera oso larrian dauden pertsonak 
zaintzeko hartutako eszedentziak eta lanaldi murrizketak jasotzen dituzte. Horrez 
gain, haur eskolen zerbitzua ere aurreikusten dute; horiek nolabaiteko ordutegi 
malgutasuna eta zabaltasun handiagoa eman diote langileari. 
 
Gai horri dagokionez, Arartekoaren ez ohiko azken txostenean “Familiei laguntzeko 
politikak Euskadin: azterketa eta proposamenak” adierazi genituen gomendioak 
gogorarazi nahiko genituzke; gomendio horiek arlo horretan identifikatutako erronka 
nagusiei aurre egitera bideratuta daude. Lau gai nagusi hartzen dituzte barne: 1) 
familiak babesteko politiken beharrezko zeharkakotasuna; horrek esan nahi du 
familiaren ikuspegia sartu eta finkatu behar dela euskal erakundeen egituran; 2) 
beharrezko igoera inbertsio publikoan, seme-alabak dituzten familien kostuak 
konpentsatzeko; 3) bizitza familiarra, lan bizitza eta pertsonala bateratzeko neurriak 
sakontzeko, garatzeko eta hedatzeko beharra; izan ere, familiek zailtasun handiak 
dituzte eguneroko bizitzan familia eta lan bizitza bateratzeko eta zailtasun horiek, 
zalantzarik gabe, oraingo ongizate sistemaren etorkizuneko mantentzean eragiten 
dute, eta 4) ahultasun-egoeran dauden familiei eman behar zaien nahitaezko 
babesa. 
 
Ahultasun egoeran dauden familiak babesteari dagokionez, beharrezkoa iruditzen 
zitzaigun familiengan eragin handia duten eremu sektorialeko neurriak indartzea, 
horien egoera hobetzeko; horien artean, gutxieneko errenten edo diru-sarrerak 
bermatzeko politikek pisu handia dute. 
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Hortaz, Lanbideri familia kontziliazioaren beharrak asetzea ez badagokio ere, horrek 
ez du esan nahi bere jarduketetan familiaren ikuspegia sartu behar ez duenik ezta 
beste administrazio publiko batzuekin koordinatu behar ez denik ere, pertsonen 
beharrei erantzun integrala emateko. 
 
Administrazio ona pertsonen eta familien beharrak asetzera bideratuta dago; horrek 
esan nahi du helburu nagusitzat ezarri behar dela sail eta sistema desberdinen 
arteko koordinazioa. Horrela, administrazio batek burutzen dituen jarduketek 
jarraitutasuna izango dute beste batek garatuko dituen jarduketetan. Horrez gain, 
saihestuko da beste administrazio batek aurretik edo paraleloki burutu diren 
jarduketak konpondu behar izatea. 
 
Zentzu horretan, arreta egokia jarri behar dute bai Lanbidek bai beste administrazio 
publiko batzuek burutzen diren esku-hartzeek koherentzia, elkartasuna, 
eraginkortasuna eta efizientzia dituztela bermatzeko. Hortaz, esku-hartze helburuak 
partekatu beharko ziren. Eragile publiko guztientzat izan behar du kezkagarria 
adingabeko pertsonak dauden familia batzuek oinarrizko beharrak asetzeko diru-
sarrera nahikorik ez izatea; batez ere, kontuan hartuz egungo informazioa1, 
Espainiako haur txirotasunaren inguruan ohartarazten duena. Txirotasun indizeak 
Euskadin apur bat baxuagoak badira ere, ezin da ahaztu horiek adierazten dutela 
azkenengo urteotan egoera azkar narriatu dela; gehiago nabaritzen da 
adingabekoen taldean beste adin-tarte batzuetan baino. Horregatik, ezin dugu haur 
txirotasunaren errealitate gordina ukatu, Euskadin ere ematen dena. 
 
3.-Familia hau Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako familia esku-hartze 
programa batean parte hartzen ari zen, Trebatu programan, hain zuzen ere. Erantsi 
den txostenak kasuaren plana jasotzen du, helburu espezifikoak, esku-hartzearen 
garapena, garatutako ekintzak, parte-hartze maila eta baliabideen 
aprobetxamendua, egungo egoera eta horren balorazioa. 
 

                                         
1 Espainian txirotasuna eta gizarte-bazterketa arriskua erritmo kezkagarrian hazi dira haurren artean; 
izan ere, % 30 baino gehiagokoak dira 16 urte baino gutxiagoko adingabeen artean, Estatistikako 
Institutu Nazionalak Bizi Baldintzen 2014ko Inkestan argitaratutako azkenengo datuen arabera. 
Horrek esan nahi du ia hiru milioi haur ahultasun-egoeran daudela. EAPN-Espainiaren 5. Txostena 
Txirotasunaren Egoerari buruz. Txirotasun eta gizarte-bazterketa adierazlearen jarraipena Espainian 
2009-2014. Txosten horrek adierazten du “haurrek txirotasun tasarik altuena dutela adierazlea 
kalkulatzen denetik”.Gaur egun, Espainia Europar Batasuneko haur txirotasun handiena duen bigarren 
estatua da, Errumaniaren atzetik. La Caixaren gizarte-azterlan bildumaren haurtzaroari, txirotasunari 
eta krisi ekonomikoari buruzko txostenaren arabera, hiru haurretatik bat txirotasun atalasearen azpitik 
bizi da eta 10 kasutik bat larria da, hau da, bere familia batez besteko errentaren heren batekin bizi 
da. Haurren Eskubideen Batzordeak Espainiari egindako azkenengo ohartarazpenetan (2010ean) 
ohartarazi zion haurtzaroaren egoera dramatikoa dela. Zehazki, “gomendatu zuen aurrekontu batzuk 
egitea; horietan, haurtzarora bideratutako gastuaren zenbatekoa eta proportzioa ezarriko dira, eremu 
nazionalean, autonomia erkidegoan eta tokiko eremuan”.Era berean, gogorarazi zuen beharrezkoa dela 
“haurtzarora bideratutako aurrekontu-partidak babesten direla bermatzea, aurrekontu orokorraren 
lehentasunetan baliabide-mailen aldaketen aurrean, krisi egoeretan ere”.Horrez gain, nabarmendu 
zuen beharrezkoa dela “politika publikoak egitea, zehazki, haur txirotasunaren arazoari aurre egiteko 
eta haur txirotasunaren aurka borrokatzeko plan nazional bat egiteko”. 
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Lanbidek bazekien familiak gizarte-hezkuntza esku-hartze programa horretan parte 
hartzen zuela, dagokion Lanbideren bulegoari jakinarazi zitzaiolako, prestazioa 
iraungitzea erabakitzearen aurretiazko alegazio-izapidean. Horrez gain, zenbait 
bilera egin ziren; horietan familia esku-hartzearen helburuak azaldu ziren eta 
burutzen ari ziren jarduketak ere bai. 
 
Hala eta guztiz ere, prestazioa iraungitzea erabaki zuen. 
 
Arartekoaren ustez, Lanbidek familia esku-hartze programa batean parte hartzen ari 
zela bazekien, egokia izango litzateke zerbitzu publiko desberdinek familiaren 
egoerari erantzun integratu bat ematea aztertzea. 
 
Gizarte-hezkuntza esku-hartze programaren arduradunekin koordinatzeak horien 
orientazioa ezagutzea dakar, eta batera aztertzea lan merkatura sartzea egokia den 
baldintza horietan. 
 
Programaren arduradunek Lanbideri iritzi hori helarazi zioten baina ez zuten kontuan 
hartu; hortaz, Lanbidek ondorioztatu zuen ez zegoela arrazoi justifikaturik enplegua 
ukatzeko. Adierazi behar da ez zela zehazki enplegu bat, baizik eta enplegu bat 
lortzeko hautapen prozesu bat. Desberdintasuna nahiko garrantzitsua da; 
horregatik, azpimarratu behar da. Prestazioen titularrak desberdin uler dezake 
prozesu batean parte hartzea ukatzeak duen irismena, enplegu bati ezetz 
esatearekin alderatuz. Zentzu zorrotzean, hautapen prozesu batean parte-hartzea 
enplegu bat lortzearen aurrekoa izaten da. Hala eta guztiz ere, baliteke enplegu 
eskatzaileak parekatze hori ez ematea, hautapen prozesu askotan parte hartzen 
duelako. Arartekoaren ustez, komenigarria izango litzateke parekatze horren 
inguruan hausnartzea eta prestazioak jasotzen dituzten pertsonei emandako 
informazioa beharrari buruz. Lan-aktibazioaren inguruan dituzten betebeharrei 
buruzko informazioa eman behar zaie, baita horiek ez betetzea dakartzan ondorioei 
buruzkoa ere. 
 
4.-Lanbidek ez du kontuan hartu familia lagundu duten profesionalen iritzia eta 
prestazio ekonomikoa iraungitzea erabaki du araudi-aurreikuspena zorrotz aplikatuz. 
Hala, ez du behar bezala haztatu arrazoi justifikatu bat zegoela lan-eskaintza 
baterako hautapen prozesuan parte hartzea ukatzeko. Ziur aski, bere egoera 
pertsonalak aztertuz, enpresak ez luke bera hautatuko. Hala ere, Lanbidek kontuan 
hartu duen gauza bakarra hautapen prozesuan parte hartzea ukatu duela izan da. 
 
Berriz ere adierazi behar dugu zerbitzu publikoetan pertsonak izan behar direla 
garrantzitsuena; horrek esan nahi du eragile publiko bakoitzak ez dituela erabakiak 
jarduketa-eremu bakoitzean modu sektorialean hartu behar, baizik eta beste 
sektore batzuen esku-hartzeak kontuan hartuz, bai publikoak zein pribatuak. Hau 
da, interes sozialeko eginkizunak burutzen dituztenak eta gizarteratze eta laneratze 
ibilbide pertsonal zein familiarrei eragiten dietenak. 
 
5.-Kexagileak uste zuen lantzen ari ziren helburuak bere baliabideak hobetzera 
bideratuta zeudela, bai pertsonalak bai guraso-baliabideak, eta ez lan-aktibaziora, 
behintzat, hasierako fase honetan. Ziurrenik, lan-eskaintza baten hautapen 



   8  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
prozesuan parte hartzea ukatzeak dituen ondorioak ezagutuko balitu, erantzuna 
desberdina izango zen; hala ere, ez zekien betebehar hori zuenik. 
 
Orain gizarte-hezkuntza esku-hartze programen izaera nabarmentzen dugu. Bigarren 
mailako arretaren eremuan mota honetako programa bat, eta beraz, foru 
eskumenekoa, aktibatzeak, gizarte zerbitzuei eta babesik gabeko2 haurtzaroari 
buruzko arauditik ondorioztatzen denez, adierazten du babesik gabeko arrisku 
larrian dagoen haur edo nerabe bat dagoela, bere gurasoek duten zaintza-
gaitasunari dagokionez. Hala ere, diagnostikoak adieraziko luke egoera hau 
bihurtzeko aukerak daudela (hobetzeko, behintzat) familia-lotura mantenduz, baina 
gurasoei laguntza intentsiboa emanez. Izan ere, argi dago gurasoek aurrera egin 
behar dutela seme-alabak zaintzeko guraso-eskumenetan. Horrela, bizitzaren 
antolamendu honetan ezartzen dira helburuak eta neurriak. Plan honetan porrot 
egiteak adingabeko pertsonaren babesgabetasun mailan sakontzea dakar, eta 
askotan, seme-alabak familiengandik banatzeko neurri bat hartzera eramaten du. 
 
Lanbidek uste du kexaren sustatzailea lan merkatura sar daitekeela, urtebeteko 
haurra duen arren eta gizarte-hezkuntza esku-hartze programa batean parte hartzen 
ari bada ere. Izan ere, lehen esan dugunez, programa horrek inplikazio handia 
eskatzen du eta haur honen babes-eskubidea betetzea du helburu. 
 
Arartekoaren ustez, enplegagarritasunari buruzko ekintzak soilik jasotzen dituen 
147/2010 Dekretuaren 12.2 b) artikuluan jasotako helburuak ez diren beste 
helburu batzuk dituen familia gizarte-hezkuntza esku-hartze programa batean parte 
hartzea kontuan hartu beharko zen. Bere alaba zaintzeak dakarrena eta hori ez 
betetzeak eragingo lituzkeen eraginak kontuan hartuz. Izan ere, horrek zerbitzari 
enplegua lortzeko hautapen prozesuan parte hartzeko ezezko erantzunean eragin 
zuen. 
 
Zentzu horretan, familia esku-hartze programatik eta Lanbidetik lantzen ari ziren 
helburuen arteko koordinaziorik ez zegoen, behintzat iraungitzeko erabakiari 
dagokionean. 
 
Lanbidek ere ulertu du lan egoki bat zela eta ez dagoela arrazoi justifikaturik 
zerbitzari lanpostua lortzeko hautapen prozesuan parte hartzea ukatzeko. Horri 
dagokionez, uste dugu araudia oso modu zorrotzean interpretatu dela; izan ere, 
hautapen prozesu batean ez parte hartzea enplegu egoki bat ukatzea bezalakoa 
dela jo da. Lehen esan dugun bezala, gai horri buruzko hausnarketa lasai bat egin 
beharko zen. 
 
6.-Kexaren sustatzaileak inklusio-hitzarmen bat sinatu zuen, 18/2008 Legearen 65. 
artikuluan aurreikusitakoa. Horrek inklusio-hitzarmenak definitzen ditu: 
 

                                         
2 Urtarrilaren 15eko 1/1996 Legea, Adingabekoaren Babes juridikoari buruzkoa 
Otsailaren 18ko 3/2005 Legea, Haurrak eta Nerabeak zaintzeko eta babestekoa eta garapen-
dekretuak 
Abenduaren 5eko 12/2008 Legea, gizarte zerbitzuei buruzkoa eta garapen-dekretuak 
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"1.- Lege honen ondorioetarako, gizarteratze aktiborako hitzarmenak definitzen dira 
programa-dokumentu gisa, zeinetan parte-hartzaileek ezartzen baitituzte izaera 
sozial edota laboraleko ekintza espezifiko batzuk, beharrezkoak direnak titularra eta 
bizikidetza-unitateko gainerako kideak baztertuta geratzeko arriskutik edo 
baztertuta egotetik prebenitzeko eta horiek errazago laneratzeko eta gizarteratzeko. 
 
2.– Gizarteratze aktiborako hitzarmenak dira dokumentu batzuk zeinek diseinatzen 
baitute gizarteratze-prozesu edo –ibilbide pertsonalizatu bat, titularraren edo, hala 
badagokio, haren bizikidetza-unitateko beste kide batzuen beharrizanetara 
egokitua, eta zeinek eragiten baitie parte-hartzaileei konpromiso bat obligazioak 
dakartzana. 
 
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. 
 
4.– Baldin eta titularrak edo haren bizikidetza-unitateko beste kide batzuek, 
laneratzera zuzendutako jarduketez gain, behar badituzte gizarteratzera 
zuzendutako jarduketa batzuk, gizarte, etxebizitza, osasun edo hezkuntzako 
zerbitzuen sistemek artatu beharrekoak, edo baldin eta bideragarria ez bada 
pertsona horiek epe motz eta ertainean parte hartzea laneratzera zuzenean 
bideratutako jardueretan, kasu horietan gizarteratze aktiborako hitzarmenaren 
edukietan sartuko da ezen titularrak konpromisoa hartzen duela sistema batzuek 
eta besteek diseinatutako gizarteratze-jarduketak betetzeko”. 
 
Inklusio-hitzarmena ofizioz hasi zen, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioaren titularrei dagokienez eta lan egiteko adinean dauden bizikidetzako 
kideei dagokienez (67. art.) 
 
Inklusio-hitzarmen horretan beste sistema batzuen bidez erabakitako jarduketak sar 
daitezke, besteak beste, gizarte-zerbitzuen sistema, kasu honetan bezala, (68. 4 
art.) 
 
Sinatutako inklusio aktiboko hitzarmenean ez ziren bigarren arretako gizarte-
zerbitzuek aurreikusitako jarduketak sartu. 
 
7.-Beraz, aztertu behar da enplegua ukatzeko arrazoi justifikaturik ote zegoen, 
kontuan hartuz sinatutako inklusio aktiboko hitzarmenak ez zituela aipatzen parte 
hartzen ari zen gizarte-hezkuntza esku-hartze programaren ondorioz ezarritako 
ekintzak eta konpromisoak. Programa hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
eskumenekoa da. 
 
Ulergarria da kexagileak esku hartzen ari ziren profesionalen argibideak eta 
orientazio desberdinak jasotzen ari zela pentsatzea (kasu batzuetan, baliteke 
bateragarriak ere ez izatea). Beraz, ez zekien zein zen lanpostu bat lortzeko 
hautapen prozesuan ez parte hartzeko erabakiaren irismena.  
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Laburbilduz, familia hau gizarte-hezkuntza esku-hartze programa batean parte 
hartzen ari zen 2012tik, zailtasunak zituelako bere erantzukizunak betetzeko. 
Kexagilea programan hasi zen 2014ko urrian. Zentzuzkoa da Lanbidek egindako 
gizarte esku-hartzeak eta gizarteratzeko eta lan munduan sartzeko prozesua 
errazteko esku hartu duten beste eragile batzuen diagnostikoa kontuan hartzea. 
Halaber, zentzuzkoa da baldintza hauetan inklusio aktiboko hitzarmenak egoerara 
egokitutako jarduketak eta betebehar zehatzak barne hartzea, Lanbiderekiko 
harremanetik zein gizarte-zerbitzuen sistematik ondorioztatutakoak. 
 
8.-Azkenik, Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorraren edukia 
gogorarazi nahiko genuke, Politika publikoetan adingabearen interes nagusia 
kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman. Bertan, 
adierazten genuen, familia prestazio unibertsalen eta irismen handiko politikarik ez 
dagoenez, Europako erdialdeko eta iparraldeko herrialdeetan dagoena bezalakoa, 
(ez ohiko txostenean ere egiaztatu genuena “Familiei laguntzeko politikak Euskadin: 
azterketa eta proposamenak), diru-sarrerak bermatzeko errenta Euskadin haur 
txirotasunaren tasak eusteko tresna nagusia zen eta da gaur egun ere bai. 
 
Horrela, diu-sarrerak bermatzeko errentak, etxebizitzarako prestazio osagarriak eta 
Gizarte Larrialdiko Laguntzek osatutako sistemak % 30ean murrizten zituen 
Euskadiko haur txirotasunaren tasak. Hala ere, herritarren ehuneko altu bat 
kaltetuta dago, bere babes-eremutik kanpo. Zehazki, txirotasun errealeko egoeran 
dauden familien % 26k ez zituzten prestazio hauek jasotzen euren egoera 
gorabehera. Hortaz, laguntzak soilik eskatzaileak izan daitezkeen herritarren 
% 73ra helduko ziren. 
 
Bertan, Europako Batzordearen gomendio hau aipatzen genuen: Haurtzaroan 
inbertitzea: desabantailen zikloa apurtzea. Gomendio horretan adierazten zen 
baliabide egokietarako sarbideak honen konbinaketa eskatzen duela: gurasoek lan 
merkatuan parte har dezaten babestea (gurasoek lan merkatuan parte hartzearen 
eta haurren bizi-baldintzen arteko harreman estua aitortuz); bizi-maila egokia 
ematea, bizitza duin batekin bateragarria dena, prestazioen konbinaketa egoki 
baten bidez. 
 
Azken horiei dagokienez, Europako Batzordeak hauxe gomendatzen du: “familien 
diru-laguntzak babestea prestazio egoki, koherente eta eraginkorrekin, besteak 
beste, pizgarri fiskalekin, familia prestazioekin eta kargura dauden seme-alaben 
arabera, etxebizitza-subsidioekin eta gutxieneko diru-sarrera sistemekin”. Horrez 
gain, hauxe gomendatzen du: “zuhurrak izatea familia prestazioak gurasoen 
jarreraren edo haurrak eskola joatearen menpe daudenean, eta neurri horiek izan 
dezaketen eragina ebaluatzea”. 
 
Hau da, gurasoen jarrerak edo haurrak eskolara joateak familia-prestazioak 
baldintzatzen dituen kasuetan, Europako Batzordeak zuhurrak izatea gomendatzen 
du, kasu bakoitzean neurriek izan dezaketen eragin negatiboa ebaluatuz. 
Garrantzitsua iruditzen zaigu gomendio horren edukia gogoraraztea, kasu hau 
bezalakoetan aplikagarria dela jotzen dugulako. 
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Aipatutako Arartekoaren gomendio orokorrean, ondorioztatu genuen, Lanbidek, 
prestazio bat etetea edo iraungitzea ebaztean, haurraren interes nagusia lehenetsi 
den haztatu beharko lukeela. 
 
Prestazioa jasotzeko eskubidea eteteko edo iraungitzeko arrazoia interpretatzean, 
haurraren interes nagusia modu eraginkorrenean asetzen duen interpretazioa 
aukeratu beharko luke, Nazio Batuen Haurren Eskubideen Konbentzioan ezarritako 
eskubideak errespetatzeko. Horrez gain, gure ordenamendu juridikoko hautazko 
protokoloak ere errespetatu beharko dira. 
 
Halaber, prestazioak iraungitzeko edo eteteko erabakia hartzean, erabakiak haur 
interesdunengan izan ditzakeen ondorioak (positiboak edo negatiboak) aztertu 
beharko ziren. 
 
Gainera, Lanbidek, erabakien justifikazioan, argi utzi behar du eskubide hori 
esplizituki kontuan hartu dela. 
 
Azkenik, Lanbidek azaldu behar du nola errespetatu den eskubide hori ebazpenean, 
hau da, zerk errespetatzen duen haurraren interes nagusia, erabakia zein irizpidetan 
oinarritu den eta nola haztatu diren haurren interesak beste gogoeta batzuen 
aurrean, besteak beste, bizikidetzako unitateko kideren batek betebehar batzuk ez 
betetzeari dagokionez. 
 
9.-Arartekoaren aburuz, Lanbidek kontuan hartu behar zuen familia-gizarte esku-
hartze programako teknikari eta profesionalen iritzia, enplegua ukatzeko arrazoi 
justifikaturik zegoen eta enplegu hori bere egoeran egokia zen aztertzeko. 
Azterketa horretan, kontuan hartu behar zuten adingabearen interes nagusia, 
aipatutako gomendio orokorrean helarazi genituen terminoetan. 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 11 b) artikuluaren 
arabera, erakunde hau sortu eta arautzekoak, hauxe igortzen da: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Gizarte-hezkuntza esku-hartze programa batean parte hartzen ari den familia bati 
eragiten dioten erabakietan, Lanbide gizarte-zerbitzuekin koordina dadin eta 
Arartekoaren apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorraren edukia kontuan har 
dezan, Politika publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko 
betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman. 
 
Gai honetan hartutako erabakia berrikusteko; erabaki horren bidez diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak 
iraungi ziren. Eskatzen zaio aurreko parametroak behar bezala kontuan hartzeko. 
 
 


