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Arartekoaren 2014R-2339-13 Ebazpena, 2014ko azaroaren 5ekoa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-
sarrerak bermatzeko errenta baten iraungipenaz berriro hausnartu dezala 
gomendatzen zaio. 

Aurrekariak 

2013ko irailaren 4an XXX andreak aurkeztutako kexa bat izapidetzeko 
onartu zen. Kexaren arrazoia Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eten 
zuela izan zen. 

Kexagileak jakinarazi zigunaren arabera, 2012ko azaroan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta onartzeko izapideak hasi zituen. Lanbideren 2013ko 
otsailaren 8ko idazkiaren bitartez, honakoa emateko eskatu zioten: 

- “DATU EKONOMIKOEI dagozkion beste dokumentu batzuk: 2012. 
urteko azken hiru hilabeteko autonomo gisa lan-jarduerari dagozkion 
aitorpenak.” 

Kexagileak emandako dokumentazioan jasota dagoenaren arabera, 
otsailaren 25ean izapidea bete zen. 

2013ko martxoaren 22ko ebazpenaren bidez diru-sarrerak bermatzeko 
errenta onartu zen eta zegozkion atzerakinak ordaindu ziren. 

Apirilaren 19an, Lanbidek eskubidea etetea ebatzi zuen. Dirudienez, 
horretarako kausa 2013ko urtarrilean eta otsailean autonomoen araubidean 
baja hartzea izan zen. 

Eteteko ebazpenarekin ados ez zegoenez, kexagileak maiatzaren 8an 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen. Bertan, adierazi zuen bi 
hilabete horietan autonomoen araubidean baja hartzeko arrazoia lanik eza 
izan zela eta bizikidetzako unitatearen egoera ekonomikoa larriagotzea 
saihestea zuela helburu. 

Kexagileak martxoan autonomoen araubidean alta hartu zuen berriro, diru-
sarrerak bermatzeko errenta onartzeko eskaera onartu edo ukatu zuten ez 
zekienean. 
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Azkenean, uztailaren 13ko ebazpenaren bidez (abuztuaren 7an jakinarazi 
zen) prestazioa etenda mantentzea ebatzi zen. Irailaren 6an kexagileak beste 
aukerako berraztertzeko errekurtso bat jarri zuen. 

Erakunde honetan kexa onartu ostean, 2013ko abenduaren 26an, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari informazio-eskaera bat 
bidali genion eta, horren bidez, kexagilearen espedientearen egoeraz galdetu 
genuen. 

Emandako epean erantzunik jaso ez genuenez, 2014ko otsailaren 11n 
aipatutako sailari errekerimendu bat bidali genion. 

Azkenik, apirilaren 1ean erakunde honetan informazio-errekerimendurako 
erantzuna sartu zen. 

Hortaz, beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste 
dugunez, honako gogoetak egin ditugu: 

Gogoetak 

1. Etendura eragin zuen kausa Lanbideren apirilaren 19ko eta uztailaren 
13ko ebazpenetan jaso da hurrenez hurren: 

- ““Berezko kontuagatiko langileen erreximen berezian borondatezko 
baja emotea jardueran diru galerak ziurtatu barik.” 

2. Kexagileak emandako dokumentazioan, antzeman daiteke 2013ko 
urtarrilean eta otsailean bajan egon zela. Hala ere, martxoan, eta diru-
sarrerak bermatzeko errenta onartzeko ebazpenaren berri izan baino 
lehen, kexagileak berriro alta hartu zuen. 

Aldi baterako baja hartzeko arrazoia lanik eza izan zen eta 
bizikidetzako unitatearen egoera ekonomikoa larriagotzea saihestea 
zuen helburu. 

Alderdi horiek maiatzaren 8ko eta irailaren 6ko aukerako 
berraztertzeko errekurtsoetan azaldu ziren. 

3. Hala eta guztiz ere, 2014ko otsailaren 14ko ebazpenaren bidez, 
Lanbideko zuzendari nagusiak kexagileak aurkeztutako aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa ezestea ebatzi zuen. 
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Bere ebazpenean, Lanbidek uste du kasu horretan betekizun bat, 
abenduaren 23ko 18/2008 Legeak —azaroaren 26ko 4/2011 Legeak 
aldatuak— 28.1.a artikuluan jasotzen duen oinarri juridikoa daukana, 
galdu zela egiaztatu zela; izan ere, honelakoetan iraungiko dela 
xedatzen du: “cuando sea de aplicación, rechazar en una ocasión, sin 
causa justificada, un empleo adecuado según la legislación vigente o 
una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera conllevar un 
aumento del nivel de ingresos.” 

Kasu horretan, saila da egitateak manuak hitzez hitz dioenaren menpe 
jartzea. 

Dena den, Lanbidek zera nabarmendu du: “de la información fiscal se 
desprende que no existen pérdidas que justifiquen dicha baja”.  Hala 
ere, inoiz ez da aipatu zein den kexagileak bere jarduera gauzatzean 
izan zituen balizko onuren munta, eta ez da esan ea pentsatu behar 
den horiek nahikoak direla haren bizikidetzako unitateko kide guztien 
oinarriko premiei aurre egiteko. 

4. Erakunde honek norberaren konturako langileen berezko ezaugarriei 
eta Lanbidek eskatutako eginbeharrei buruzko iritzia emateko aukera 
eduki du. Lanbideri helarazitako gogoeten artean, errepikatzen dugu 
gehiegizkoa dela pentsatzea onura bat egoteak, txikia izanik ere, eta 
ondoren autonomoen araubidean baja hartzeak eskubidearen 
iraungipena ekartzen duela. 

Zentzu horretan, ez da alde batera utzi behar maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 12.3. artikuluaren arabera autonomoen 
araubidean baja hartzeak eginbehar bat ez betetzea dakarrela eta 
horrek prestazioen sortzapenaren etendura eragin lezakeela. 

Kasu horretan, espedientean dagoen dokumentazioan egiaztatu den 
moduan, kexagileak 2013ko urtarrilean eta otsailean norberaren 
konturako langile berezien araubidean baja hartu zuen eta martxoan, 
diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen onarpenaren berri 
izan baino lehen, alta hartu zuen berriro. 
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Lanbideren aburuz kasu zehatz horretan autonomoen araubidean baja 
hartzeak eskubidearen iraungipena eta urte bat igaro arte onarpena 
eskatu ezin izatea ekartzea gehiegizko neurria iruditzen zaigu. 

Egiaztatu den bezala, kexagileak eskubidea onartzeko eskatu zuenean 
autonomoen araubidean alta emanda zegoen, eta bi hilabetez bakarrik 
hartu zuen baja. Zehatz-mehatz, 2013ko urtarrilean eta otsailean. 

Honi dagokionez ados gaude Lanbiderekin: eskubidea onartu baino 
lehen autonomoen araubidean baja hartzeak ondorioak eduki beharko 
lituzke diru-sarrerak bermatzeko errenta kuantifikatzeko 
errendimenduen zenbaketan. Hala ere, gure ustez, eskubidea 
iraungitzea eta urte bat igaro arte onarpena berriro eskatu ezin izatea 
gehiegizko neurria da eta legearen izaeraren beraren aurkakoa da. 

Deskribatutako egoera zail hori hasiera batean arintzeko moduak 
Lanbideren bulegoek egiten duten lana kontuan izan behar du, 
autonomoen araubidean baja hartzearen ondorioak eta laneko diru-
sarrerak osatzeko errenta eskatzeko aukera jakinaraztean datza-eta. 

5. Gainera, Lanbidek bere erantzun-idazkian honakoa ondorioztatu du: 

o ““Etenaldia aplikatu zaio, baino azkentzea dagokio; izan ere, 
galerarik izan gabe baja eman baitzuen autonomoetan, bere 
borondatez.” 

Modu berean, aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezetsi duen 
ebazpenaren hirugarren zuzenbideko oinarriak hauxe jaso du: 

o “En consecuencia, contrastada la existencia de la pérdida de 
requisito en la que se basó la Resolución recurrida, sin que se 
aprecie causa que justifique tal circunstancia, procede declarar 
su conformidad a Derecho, desestimándose el recurso 
interpuesto, sin perjuicio de que pueda instar una nueva 
tramitación de las prestaciones, acompañando la preceptiva 
documentación, una vez transcurrido el periodo de 
extinción/suspensión.” 
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Erakunde honek nabarmendu nahiko luke azkenean 
“extinción/suspensión” aipatu dela eta horri dagokionez ebazpena ez 
dela zehatza. 

Ebazpenak “extinción/suspensión” aipatzean zehatza ez izatea ez da 
izapide soileko alderdi bat bakarrik, hein handi batean etendura 
batetik edo iraungipen batetik sortzen diren ondorio juridikoak oso 
desberdinak direlako. 

Baina, horrez gain, uste dugu kexagileari ezin zaiola inola ere 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarriz hasierako egoera larriagotu. 
Aintzat hartu kasu horretan kexagileak zenbait aukerako 
berraztertzeko errekurtso jarri zituela apirilaren 19ko eta uztailaren 
13ko ebazpenen aurka (horien bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eten zen). Hala ere, adierazitakoari jarraiki, Lanbidek azkenean 
prestaziorako eskubidea iraungi zuen. 

6. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (HAAJ-
APEL) 89.2.1 eta 113.3.2 artikuluek “reformatio in peius” delakoaren 
debekua deitu izan dena jasotzen dute. 

Beraz, aipatutako manuetan adierazitakoaren ondorioz, debekatuta 
dago administrazio-errekurtso bat jartzen duenaren hasierako egoera 
larriagotzea. 

Bi manuen arabera, prozedura administrazio ororen ebazpenak 
interesdunek egindako eskaerekin bat etorri behar du. Horrez gain, 
“en ningún caso pueda agravar la situación inicial de los interesados.” 

                                                            
1  Artículo  89.2:  “En  los  procedimientos  tramitados  a  solicitud  del  interesado,  la  resolución  será 

congruente con  las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación 

inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar un nuevo procedimiento, si procede.””  

2 A Artículo 113.3: “El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como 

de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se 

les oirá previamente. No obstante,  la  resolución  será congruente con  las peticiones  formuladas por el 

recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.” 
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Esate baterako, besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren (KA) 
urtarrilaren 23ko 9/1998 Epaiak, bigarren zuzenbideko oinarrian, 
“reformatio in peius” kasu honetan gertatzen dela adierazten du: 

o “El recurrente en virtud de su propio recurso, ve empeorada o 
agravada la situación creada o declarada en la resolución 
impugnada, de modo que lo obtenido con la resolución que 
decide el recurso es un efecto contrario al perseguido por el 
recurrente, que era, precisamente, eliminar o aminorar el 
gravamen sufrido con la resolución objeto de impugnación.” 

Halaber, KAk argudiatzen jarraitzen du eta ideia hau azpimarratzen 
du: 

o “La interdicción de la reformatio in peius es una garantía 
procesal del régimen de los recursos que encuentran encaje en 
el principio dispositivo y en la interdicción de la indefensión 
que consagra el art. 24.1 CE.” 

Amaitzeko zera aipatzen du: 

o “La interdicción de la reforma peyorativa, si bien no está 
expresamente enunciada en el art. 24 CE, representa un 
principio procesal que, a través del régimen de garantías 
legales de los recursos integra el derecho a la tutela judicial 
efectiva, conectándose con las exigencias derivadas de la 
prohibición constitucional de indefensión.” 

Horrenbestez, azaldutakoa aintzat izanik argi geratzen da “reformatio 
in peius” ez dela onargarria. Horrela, organo eskudunak interesdunek 
mahai gainean jarri ez dituzten kontuak aztertu eta ebatzi behar direla 
uste duenean, interesdunei azaldu beharko dizkie, haiek dagozkien 
alegazioak egin ahal izan ditzaten. 

Kasu horretan, era nahikoan egiaztatu da kexagilearen egoera 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ondoren larriagotu egin 
zela, hein handi batean Lanbidek hasiera batean eskubidea etetea 
erabaki zuelako eta, hala ere, aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ostean iraungitzea erabaki zuelako. 
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7.  Alderdi horrek defentsa-gabeziako egoera bat sor lezake eta, hortaz, 
egintza zalantzagarria eskubide osoz deuseztatzea eragin lezake 
(HAAJ-APELren 62.1.a artikulua). Izan ere, egiaztatu denez, alegazio-
aldian egin nahi zena etendura ebatzi zuen administrazio egintza 
ezeztatzea zen. 

8. Azkenik, uste dugu zenbait hilabetez autonomoen araubide berezian 
baja hartzeak ez lukeela eskubidearen iraungipena ekarri behar. Kasu 
horretan, kexagileak jarduera eduki zuen bezain laster alta hartu zuen 
berriro. Alta berriren ostean, ondoriozta daiteke etendura eragin zuen 
kausak indarra galdu duela eta, hortaz, eskubidea berrabiaraz 
litekeela. 

Azkenik, horren bezalako kasuetan Lanbideren bulegoek informazioa 
emateko daukaten eginkizun garrantzitsua azpimarratu nahiko 
genuke. Onura eskasak edukitzen direnean autonomoen araubidean 
baja hartzearen ondorioei eta kasu horretan laneko diru-sarrerak 
osatzeko errenta eskatzeko aukerari buruzko informazioak funtsezko 
garrantzia dauka eskubidea onartzeko eskatzen dutenentzat eta 
prestazioak jasotzen dutenentzat. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 
Legeak —erakunde hau sortu eta arautzekoak— 11.b artikuluan 
ezarritakoaren arabera: 

 

GOMENDIOA 

1. Kasu horren inguruabarrak aintzat harturik, Lanbideko zuzendari 
nagusiaren 2014ko otsailaren 14ko ebazpenaz berriro hausnartu 
dadila (ebazpen horren bidez, eskubidea iraungitzea eta diru-sarrerak 
bermatzeko errenta edozein modalitatetan urtebetez eskatu ezin 
izatea ebatzi da). 

2. Prestaziorako eskubidea justifikatzen duen kausak indarra galdu 
zuenetik berrabiaraztea erabaki dadila. 


