
 
 

 
 
 

Arartekoaren  2019S-439-19 EBAZPENA,  2019ko  azaroaren  15koa.  Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen dio 
berrazter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria eteteko ebazpen bat; izan ere, bere ustez, Lanbidek antolatutako 
ikastaro baterako deialdiaren prozedurak ez du nahikoa bermerik izan 
administratuarentzat. 

 

 

Aurrekariak 
 

 

1.  Arartekoak herritar batek aurkeztutako kexa onartu zuen izapidetzeko. Horren 
bidez, Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, ez baitzegoen ados diru- 
sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
(EPO) jasotzeko eskubidea aldi baterako eten izanarekin, Lanbidek deitutako 
ikastaro bat ez egiteagatik. 

 

 

2019ko otsailaren 22an Lanbidek etenaldia ebatzi zuen, arrazoi hau emanda: 
 

 

“Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legearen funtzioak betetzean, Lanbidek Gernikako KZ Gunean Enplegu 
bilatzeko lkastaroa eakaini zizun. Aipatutako legearen 69.1 artikuluak 
eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 
12.1.i artikulak zure aldetik lankidetzan aritzea ezartzen dute. Zeuk 
aurkeztutako alegazioetan eta goian aipatutako ikastaroari buruz 
hitzez·hitz  “me  he  desinscrito  electrónicamente ese  mismo  dia  26 
Octubre- aitortzen duzu”. 

 

 

Kexagileak zioen berak ez zuela izena eman Lanbidek ebazpenean aipatutako 
IKTei eta enplegu-bilaketari buruzko ikastaroan. Bere esanetan, 2018ko 
urriaren 26an, SMS bat jaso zuen sakeleko telefonoan, honako hau zioena: 
“20187329 jardueran/lantegian     eman     duzu     izena.     Hasiera-data: 
2018/11/05”. Egitateen inguruko bere bertsioaren arabera, kontua pasatzen 
utzi zuen, oker bat izan zela pentsatuta; izan ere, berak ez zuen halako 
lantegian izena eman eta ez zuen horri buruzko informaziorik jaso. 

 
Aitzitik, 2018ko azaroaren 16an, ikastaro horren deialdi ofiziala jakinarazi 
zioten Correoseko gutun ziurtatu baten bidez. Ikastaroa, baina, 2018ko 
azaroaren 5etik aurrera ematekoa zen, eta, beraz, ordurako amaituta zegoen. 
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Jakinarazpen hori ikusita, handik egun gutxitara, kexagileak idazki bat 
aurkeztu zuen Lanbideren bere bulegoan. Haren bidez, azaldu zuen ondoeza 
eragin ziola amaituta zegoen ikastaro batean parte hartzeko deialdia jaso 
izanak, eta galdetu zuen zergatik eman zuten bere izena ikastaro horretan, 
berak ez baitzuen haren berri.

Gerora, zehazki bi hilabete geroago, Lanbideren entzunaldi-izapidea jaso zuen 
etxean kexagileak; haren bitartez, ohartarazi zitzaion bazitekeela 
betebeharrak bete ez izana, eta 10 egun balioduneko epea eman zitzaion 
alegazioak aurkez zitzan:

“Titularrak eta bizikidetza unitateko gainerako kideek betetzea inklusio-
hitzarmenak ezarritakoa, araudiak betebehar horretatik salbuesten duen 
egoera batean egon ezean Lanbidek Gernikako KZ Gunean 2016.eko 
azaroaren 05ean Enplegu bilatzeko lkastaroara Oisin Caomhin 
Breatnachi deia·egin zion, gutunaren eta sms-en bidez. Berak zerbitzuari 
uko egin zion”.

Entzunaldi-izapide horri erantzunez, interesdunak egokiak iruditu zitzaizkion 
alegazioak aurkeztu zituen Zuzenean zerbitzuan, eta horietan, laburbilduz, 
honakoa adierazi zuen: berak ez zuela inoiz izena eman prestakuntza-jarduera 
hartan, eta aurretiaz ez ziotela jakinarazpenik bidali jarduera egiteko 
betebeharraren berri emateko.

2. Hori guztia dela eta, kexa hau behar bezala izapidetze aldera, eta gaiari 
buruzko xehetasunak argitzeko, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politikak 
Sailari laguntzeko eskaera helarazi zion. Zehazki, gai hauei buruz eskatu zion 
informazioa:

 Zergatik uste duen Lanbidek kexagileak ez dituela bete 
gizarteratzeko hitzarmenean ezarritako betebeharrak.

 Idatziz jaso ote diren bai pertsona horri ikastaroa egin zezan 
bidalitako jakinarazpenak eta bai kexagileak emandako erantzuna —
ikastaroan parte hartzeari uko eginez—, Arartekoak proposatutakoari 
jarraituz. Aurreko komunikazioen eta haiek bidali izana egiaztatzen 
duten hartu-agirien kopiak.
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 Zer prozedurari jarraitzen zaion diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren/etxebizitzarako prestazio osagarriaren titularrei 
prestakuntza emateko ikastaroen deialdia egiteko.

 Kexaren xedeari lotuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria 
izan daitekeen beste edozein inguruabar.

Era berean, erakunde honek, aldez aurretik eta argiketen zain, hainbat 
gogoeta bidali zuen eta ez errepikatzeko ondoren idatziko dira.

3. Bestalde, espediente horren izapidean, Lanbidek erakunde horretako zuzendari 
nagusiaren txostenaren bidez erantzun dio Arartekoari:

“1.- (…) jaunak eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradun 
guztiek konpromisoa hartzen dute beren enplegagarritasuna edo, hala 
badagokio, beren gizarteratze-prozesua hobetzen laguntzera 
bideratutako ekintza guztiak egiteko. Ekintza horien artean, espero 
izatekoa den bezala, prestakuntza dago, bai eta enplegua bilatzen 
laguntzeko beste edozein neurri ere.

2.- Lanbidek, bere aldetik, bere eginkizunen garapenean, helburutzat du 
erabiltzaileari laguntza ematea enplegagarritasuna eta gizarteratzea 
hobetzeko, bai eta enplegua bilatzeko tresnak ematea ere, eta 
hobekuntza horretarako ekintzak koordinatzen ditu.

3.- (…) jaunaren kasuan, haren enplegu-eskaeran ez du jartzen 
informatikako ezagutzarik edo trebetasunik duenik; hori dela eta, beste 
pertsona batzuen artean, ikastaro horretarako pertsona egokia zela jo 
zen. Gogoratu beharra dago enplegu·eskaeran eskatzaileak berak 
emandako datuak baino ez direla ageri.

4.- Horregatik guztiagatik, Lanbidek "IKT eta lana bilatzea" ikastaroan 
eman zion izena (…) jaunari. lzena emateko unean, SMS bat sortu zen 
automatikoki, izen·ematearen eta ikastaroaren hasiera·dataren berri 
ematen zuena, eta gutun ziurtatu bat bidali zen, informazio hori bera 
ematen zuena.

5- (…) jaunak aitortu zuen SMSa jaso eta irakurri zuela, bai eta egun 
horretan bertan baliogabetu zuela izen-ematea ere. Hortaz, jakinaren 
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gainean zegoen, eta informazio guztia zuen ikastaroan parte hartzeko, 
posta bidezko gutun ziurtatua jaso aurretik. Hori dela eta, ez dira 
baliozkotzat jotzen egindako alegazioak; hau da, ikastaroaren deialdia 
iritsi zitzaionerako jada amaitu zela. Alegazioak ezesten dituen idazkian 
jakinarazi zitzaion errekurtsoa jar zezakeela.

6.- Amaitzeko, azpimarratu beharra dago diru·sarrerak bermatzeko 
errentaren onuradunak behartuta daudela Lanbideri edozein aldaketa 
jakinaraztera, oztopo izan daitekeena proposatutako jarduerak egiteko, 
hitzorduetarako joateko eta abarrerako, bai eta Lanbiderekin lankidetzan 
aritzeko ere, gizarteratzeko eta laneratzeko helburuak betetze aldera.

Beraz, Lanbidek uste du Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen (aurrerantzean, 18/2008 Legea) 69.1 
artikuluan eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 147/2010 Dekretuaren 
(aurrerantzean, 147/2010 Dekretua) 12.1.i) artikuluan oinarrituz, kexagileak 
ez duela bete diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren onuradun gisa duen betebeharretako bat, 
gizarteratzeko hitzarmenean onartutako konpromisoen esparruan, Lanbidek 
inskribatu zuen prestakuntza horretan ez parte hartzeagatik.

Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak ditugulakoan, honako 
gogoetak egin ditugu:

Gogoetak

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren egungo araudiak, bereziki Gizarteratzeko 
eta Diru-Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duen azaroaren 24ko 
4/2011 Legea onartuz (bosgarren artikulua), diru-sarrerak bermatzeko errenta 
titularrarekin gizarteratze aktibo bat ezartzearekin lotzen du, edota 
bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonekin:

“Diru-sarrerak bermatzeko errenta ematea, edozein modalitatetan, lotuta 
egongo da gizarteratzeko hitzarmen aktibo baten titularrarekin 
ezartzeari, III. tituluaren I. kapituluan aurreikusitako baldintzetan, haren 
laneratzea eta gizarteratzea errazteko".

Hala, 18/2008 Legearen 7. artikuluaren arabera, 4/2011 Legeak emandako 
bertsioan, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren 
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esparruan, gizarteratzeko hitzarmen aktiboa laneratzera eta gizarteratzera 
bideratutako tresnetako bat da:

“a) Gizarteratze aktiborako hitzarmena, gizarteratzeko eta laneratzeko 
beharrezkotzat jotzen diren hainbat izaeratako ekintzen multzoa 
antolatzeko oinarrizko tresna izango dena, laneratzeko prestakuntzan eta 
prestakuntzan arreta berezia jarrita”.

Halaber, 18/2008 Legearen 65.1 artikuluak gizarteratze aktiboaren 
hitzarmena honela definitzen du: 

“Lege honen ondorioetarako, gizarteratze aktiborako hitzarmenak 
programa-dokumentu gisa definituko dira, eta horietan parte hartzen 
duten aldeek ezartzen dituzte titularraren eta bizikidetza-unitateko kide 
guztien bazterkeria-arriskua edo -egoera prebenitzeko eta haien 
gizarteratzea eta laneratzea errazteko beharrezkoak diren gizarte- 
eta/edo lan-arloko ekintza espezifikoak”.

2. Premisa horietatik abiatuta, Arartekoak dio diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen dituzten pertsonak 
gizarteratzeko eta enplegatzeko ekintzak prozedura-berme jakin batzuk 
errespetatuz proposatu eta egin behar direla, besteak beste jakinarazpen-
bermeak, babesgabetasuna ez sortzeko eta pertsona horien zaurgarritasun-
egoera ez areagotzeko.

Hain zuzen ere, erakunde honek uste du ikastarorako deialdia diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren/etxebizitzarako prestazio osagarriaren espedienteko 
administrazio-egintzatzat jo behar dela, eskubide subjektibo bat (diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, esaterako) etetea/iraungitzea ekar dezake-eta. 

Hori dela eta, ikusita zer baldintzatan egin den ikastaroaren deialdia, erakunde 
honek iritzi dio ez direla bete urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 40-46. artikuluetan 
ezarritako baldintzak, alegia, espedientean jasota egotea, araudian jasotako 
betekizunekin bat etorriz.

Nolanahi ere, kasu honetan, Lanbidek dio “ikastaroan inskribatu zitzaiola” eta 
une horretan “SMS bat sortu zela automatikoki inskripzioari buruzko 
informazioarekin eta ikastaroaren hasieraren datari buruzkoarekin”; horrez 
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gain, “informazio bera jasotzen zuen gutun ziurtatua” igorri zen. Gutun hori, 
aipatu den moduan, ikastaroa jadanik amaitu zenean jakinarazi zen. 

Horregatik, erakunde honek berriz dio 39/2015 Legeak administrazioa 
behartzen duela interesdunei jakinaraztera bere eskubide eta interesak ukitzen 
dituzten administrazio-egintzak; gainera, egintzen eraginkortasuna 
jakinarazpen hori egitearen menpe uzten du (39. eta 40. artikuluak). 
Laburbilduz, jakinarazpen ororen helburu nagusia da egintzaren edukia 
interesdunari hel dakion; hala, betiere bermatu behar da ziurgabetasunik ez 
dagoela jarduteko aukerei dagokienez eta formalitate guztiak xede horren 
zerbitzura daudela.

3. Horri lotuta, erakunde honek ofiziozko espedientea abiarazi zuen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidea iraungitzeko prozedurari lotuta. Erabaki horren oinarria da lanpostu 
bat betetzeko langileak hautatzeko prozesuetan ez parte hartzea edo 
Lanbidek telefonoz egindako lan-eskaintza bati uko egitea (espediente-
zenbakia: 1941/2018/QC). Jardun horretan, Arartekoak espediente honetan 
izandako gabezi batzuen berri eman du:

- Alde batetik, telefono bidez egindako elkarrizketaren edukia ez da 
jasota geratzen, hortaz, ez da egiaztatu galdetutako pertsonaren nahia 
edo diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren titularra izateagatik dagozkion betebeharrak bete ez izana.

- Bestalde, erabiltzaileek batzuetan ez dute hizkuntza gaitasun nahikorik 
ematen zaien informazioaren esanahiaz jabetzeko, ezta beren erantzunek 
izango duten eragina edo diru-sarrerak bermatzeko errenta/ 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioetarako eskubide 
subjektiboari ekarriko dizkioten ondorioak ulertzeko ere. Kontuan izan 
behar da Lanbideren erabiltzaile asko gure herrialdera duela gutxi 
etorritako atzerritarrak direla eta/edo alfabetatze prozesuan daudela. 

- Azkenik, telefono-deia enpresa laguntzaileak eskaturik egiten da, 
batzuetan, telefono mugikor batera, hortaz, hartzailea dagoen tokiaren 
arabera, komunikazioa desegokia izan daiteke edo kanpoko distortsioak 
egon daitezke, hartzailearen erantzuna edo nahia adieraztea baldintzatu 
dezaketenak. Horren ondorioz, jakinarazpena behar bezala egiten ez 
denez, zalantzan jar daiteke egintzaren eraginkortasuna.
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Ofizioz egindako jarduna 2018ko urriaren 22an abiarazi zen. Igarotako 
denbora eta 2019ko urtarrilaren 7an bidalitako errekerimendua gorabehera 
(bertan hari erantzuteko eskatzen da), Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailak erantzun gabe jarraitzen du ebazpen hau egiten 
den egunean.

4. Halaber, Arartekoaren Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak 
hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 2017 2 izeneko agiriaren 
5.3.4. apartatuan, erakunde honek proposatu zuen espedientean egindako 
jakinarazpen formala jaso beharko litzatekeela, eta, hala balegokio, adierazi 
beharko litzatekeela zergatik egin zion uko interesdunak enpleguari, edo 
hautaketa-prozesura zergatik ez zen azaldu. Halaber, erakunde honek aipatu 
zuen Lanbidek honako elementu hauek txertatu beharko lituzkeela egungo 
prozeduran, babesgabetasunik ez eragiteko (prestakuntza deialdiaren 
prozeduretara ere zabal daitezkeenak): 

- Hautapen-prozesuen gaineko informazioa, hala badagokio, eta lan-
eskaintzaren edukiaren eta eskaintzen diren lan-baldintzen gaineko 
informazioa.

- Hautapen-prozesuan ez parte hartzeak edo enplegua ukatzeak diru-
sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren eskubidean dituen 
ondorioen gaineko informazioa, horretarako justifikatutako arrazoirik ez 
badago.

- Aurretik aipatutako informazioa espedientean jasota egon beharko zen, 
baita, hala badagokio, jakinarazpen formalei dagokienez aurreikusitako 
lege-araubidea betez egindako jakinarazpen-saiakerak ere. Horrez gain, 
enplegua ukatzeko edo hautapen-prozesuan parte hartzea ukatzeko 
arrazoiak jaso beharko dira.

5. Beraz, erakunde honek, oraingoan ere, prestakuntza-ikastaroetarako deialdiari 
dagokionez, diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio 
osagarria jasotzen duten pertsonek ikastaroetarako eskubideari eusteko egin 
behar dituzten jarduerei buruzko informazioa idatziz formalki jakinarazteak 

2 Hemen eskuragarri: www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.net
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duen garrantzia azpimarratu nahi luke, eta hori guztia, ez dezagun ahaztu, 
eskubide subjektibo bat da.

Halaber, Arartekoak adierazi nahi du ondorio larriak izan ditzakeela 
interesdunari prestakuntza-jarduera bat eskaintzeko egintza ez ezagutzeak, 
kasu honetan bezala, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioak jasotzeko eskubidea etetea 
erabakitzen duenean, eta horrek aurreikusitako legezko bermeak betetzera 
behartu behar du.

Beraz, erakunde honek behin eta berriz adierazi du prestakuntza-
ikastaroetarako deialdiak gizarteratzeko hitzarmenaren esparruan 
komunikatzean arreta handiz jokatu behar dela, xede honekin: ikastaro horiek 
administrazio-prozedura baten berme egokiak izan ditzaten; diru-sarrerak 
bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio osagarria prestazioak jasotzen 
dituztenek beren betebeharrak ez betetzearen irismenaren berri izan dezaten; 
eta administratuaren eskubideen eta betebeharren arteko oreka berma dadin.

Azaldutako guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, Arartekoak Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailari honako iradokizun hau egin nahi dio: 

IRADOKIZUNA

 Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aldi baterako etetea erabakitzen duen 
ebazpena berrikustea iradokitzen du Arartekoak, uste baitu erakunde horrek 
ikastaro baterako deialdia egiteko prozedurak ez duela nahikoa bermerik izan 
administratuarentzat.

 Arartekoak diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria jasotzeko eskubidea eteteko edo iraungitzeko prozeduretan legezko 
berme egokiak ezartzeko beharra azpimarratu du, arrazoi hori oinarri hartuta. 




