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

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

 
 

Arartekoaren 2017R-1782-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 6koa; horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria iraungitzeko 
ebazpena berrikusteko.

Aurrekariak

1. Erakunde honetan XXX jaunak aurkeztutako kexa izapidetu zen. Horren bidez, 
Ararteko erakundearen esku-hartzea eskatu zuen, bere titularra diziplinaz 
kaleratzeagatik Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungi zituelako.

Kexagileak adierazi zuen pasa den 2016ko abuztuaren 22an Lanbidek bi 
prestazioak iraungitzea ebatzi zuela, ulertzen zuelako lan egiten zuen enpresatik 
diziplinaz kaleratzea kexagileari egotzi ahal zitzaiola, eta beraz, organismo horren 
irizpidearen arabera, 18/2008 Legearen 28.1.h) artikuluaren barruan sar litekeena, 
arau berdineko 19.1.b) artikuluarekin lotuta: “Titularrari edo bizikidetza-unitateko 
edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea, 
prestazioak irauten duen aldi osoan”.

2. Interesdunak, bere aldetik, kaleratzea bere jarrerai egotzi ahal zitzaionik ukatu 
zuen, eta dokumentuen bidez egiaztatu zuen sindikatu baten bitartez bateratze 
agiria aurkeztu zuela Eusko Jaurlaritzako eskumena duen zerbitzuan, eta aurrerago 
salaketa bat lan-arloko epaitegiaren aurrean, kaleratzea baliogabekoa adierazteko.

3. Jasotako kexa behar bezala izapidetzeko, informazio-eskaera bidali genion 
Lanbideri, hogeita hamar eguneko epean erakunde honi helarazteko kaleratzea 
interesdunari egotzi ahal zitzaiola uste izateko epaiketa elementuak zeintzuk ziren, 
eta ondorioz bere eskubideak iraungitzeko.

Gogoetak

1. Lanbidek horretarako bidalitako txostenean adierazi zuen 2016ko abuztuaren 
22an Zuzendari Orokorrak ebazpena eman zuela titularraren diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarrirako eskubidea iraungiz, 
honetan oinarrituz: “bizikidetza-unitateko kideetako batzuek zeukaten azken lan-
harremana beren borondatez eten izana. Baja diziplinazko kaleratzeagatik “YYY”-
rentzat 2016/06/24-an”.

Lanbidek gaineratu zuen errekurritutako ebazpenaren oinarria zela aurkeztutako 
Gizarte Segurantzaren eta enpresa enplegagarriaren dokumentazioa. Bertan, 
diziplinazko kaleratze bat agertzen zen ondorengoagatik: “(…) lan-errendimendua 
etengabe eta nahita txikitzeagatik”.
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2. Arartekoaren ustez Lanbidek bi eskubideak iraungitzeko erabakiak euskarri legala 
izango luke interesdunak kaleratzearen oinarria eta beraz, enpresak argudiatutako 
arrazoiak onartu izan balitu, eta ez aurka egin, egin duen moduan, dagokion 
bateratze agiria eta ondoren eskumena duen lan-arloko epaitegiaren aurreko 
salaketa aurkeztuz.

Baina ez zen horrela izan, eta une oro kexagileak adierazi zuen enpresak bera 
kaleratzeko erabilitako argudioak faltsuak zirela, eta bide egokietatik 
enplegatzaileak lan-harremanari amaiera emateko hartutako erabakiari aurka egin 
zion.

3. Kasu honetan Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi 
zuen uste zuelako bere jarrerarekin bere egoera ekonomikoak okerrera egitea sortu 
zuela, diziplina arrazoiengatik lan bat galtzeagatik, eta 18/2008 Legearen 28.1.h) 
artikuluaren barruan sartu zuen (4/2011 Legeak emandako idazketan), diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eskubidearen iraungitzeko arrazoi bezala aurreikusten duena 
19.1.b) artikuluan aurreikusitako betebeharra ez betetzea, hau da, “Titularrari edo 
bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko 
oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan”.

Arartekoaren ustez Lanbidek betebehar horren gehiegizko eta arbitrarioa den 
interpretazioa egin du. Izan ere, kexagilearen kaleratzea ez da izan eduki 
ekonomikoa duen eskubide edo prestazio bat balioztatzeko zuzendutakoa. Aldiz, 
bere borondatearen aurka langabezian dago.

Horri gehitu behar zaio Bilboko lan-arloko 7. Epaitegiak 2017ko urtarrilaren 17ko 
epaia eman duela, interesdunak jarritako salaketa onartzekoa, eta honakoa dioena 
“La verificación de una extinción unilateral por parte del empresario requiere, 
conforme a nuestra legislación, ET, un amparo causal y el cumplimiento de unos 
requisitos formales, que no se acreditan en el supuesto enjuiciado. En su defecto, 
habrá de dictarse sentencia estimatoria de la demanda con declaración de 
improcedencia del despido, conforme a los dispuesto en el art 55.4 del ET y con 
las consecuencias establecidas en el art 56.1 del ET, si bien, acreditado el cese de 
la actividad empresarial ha de tenerse por efectuada la opción indemnizatoria a 
instancias del FGS, con declaración de extinción en esta propia sentencia y con 
cálculo de la indemnización correspondiente”. 

Eta epaiak honela dio,

“Que estimando la demanda interpuesta por D. XXX contra la empresa YYY y 
FOGASA sobre despido, declaro el impugnado como improcedente y teniendo por 
efectuada la opción indemnizatoria declaro extinguida la relación laboral entre las 
partes, condenando a YYY SL a que abone al trabajador en concepto de 
indemnización la cantidad de 310,20 euros.” 

4. Beraz, ondorioztatu daiteke interesdunak une oro bete zuela 18/2008 Legearen 
19.1.b) artikuluan ezarritako betebeharra, bai bere lana egiten zuen bitartean baita 
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kaleratu ostean, enpresa lan-arloko epaitegian bidegabeko kaleratzea dela eta 
salatu zuenean, prestazioak iraun zuen bitartean, eskubide oro edo prestazioaren 
eduki oro.

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin diogu sail horri, otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan 
ezarritakoaren arabera:

GOMENDIOA

Arartekoak, egindako gogoetei arreta emanez, Lanbideri gomendatu dio 
interesdunaren eskubideen iraungitze ebazpena berrikusteko, erabaki horretatik 
sortutako efektu ekonomikoekin.
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