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Arartekoaren 2019R-1056-19 Ebazpena, 2019ko urriaren 14koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-
sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko ebazpen bat berrikus dezala; izan ere, 
uste du lan baldintzen aldaketa ukatzeko arrazoi justifikatua dagoela (lanaldi 
partzialeko etxeko langile izatetik etxe barruko langile izatera pasa da), eta aldaketa 
hori bere semearen zaintzarekin bateraezina zela. 

Aurrekariak

1. Arartekoak herritar batek aurkeztutako kexa izapidetzeko onartu zuen. Horren 
bidez, interesdunak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, ez zetorrelako bat 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko emandako 
ebazpenarekin, eta egitate berberetan oinarrituz bidegabe jaso zituen 
prestazioak itzultzeko betebeharra adierazten duen ebazpenarekin. 

Kexagileak lanaldi partzialeko enpleguan jardun du, adineko pertsona bat 
zaintzen; lanaldia aldakorra zen, enplegu-emailearen beharren eta osasun-
egoeraren —pixkanaka larriago bihurtzen joan zen— araberakoa. 

Azkenean, larriagotze horren ondorioz, mendeko pertsonak etxe barruko langile 
bat hartzea erabaki zuen.

Interesdunak kexa-idazkian azaldu du guraso bakarreko bizikidetza-unitatea 
osatzen duela seme adingabearekin batera. Horregatik, enplegu-emaileak 
lanaldia etxean bizitzen geratzeraino handitzea proposatu zionean, ezezkoa 
eman zion. 2018ko maiatzaren 15ean eman zioten baja. 

Nolanahi ere, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi zion urte 
bereko azaroaren 23ko ebazpenaren bidez. 

Ebazpenean ageri diren arrazoiekin bat, prestazioa iraungitzeak berekin dakar 
diru-sarrerak bermatzeko errenta berriro ere eskatu ezin izatea, urtebetez, eta 
1.773,42 euroko zorra sortzea, hau da, 2018ko maiatzetik azaroa bitarte 
lanaren diru-sarreren osagarri gisa jasotako guztia. 

Kexagileak ebazpen horren aurkako berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen, 
abenduaren 3an. Halaber, enplegu-emailearen idazki bat erantsi zuen; horren 
bidez, berak esandakoa berresten zen, bai eta osasun-egoera larriagotu 
zitzaionetik lanaldi osoko zaintzak behar zituela ere. 
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2. Aurkeztutako kexari dagokion izapidetzea emate aldera eta gai horren 
xehetasunak argitzeko, Arartekoak informazioa eskatu zion Lanbideri. Halaber, 
erakunde honek, aurretiaz eta haiei erantzun ahal izateko azalpenak jasotzeko 
zain, hainbat gogoeta helarazi zituen, eta ez errepikatzeko, ondoren idatziko 
dira. 

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

“Interesdunaren espedientea ikusi ondoren, egiaztatu dugu lanpostuan 
borondatezko baja eman ostean, 2018/REV/076915 berriskusketari ekin 
zaiola 2018ko apirilaren 1ean eta, ondorioz, entzunaldi-izapideari. Titularrak 
ez dio ez erantzun, ez eskatutako dokumentazioa aurkeztu, izapide horri 
arauzko epeetan. Horren guztiaren ondorioz, Lanbidek, zuzenbidearekin bat, 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta iraungi du 2018ko azaroaren 23an.
Aurrerago, 2018ko abenduaren 3an, titularrak berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu zuen, eta horrekin batera, entzunaldi-izapidean eskatutako 
dokumentazioa, 2018ko apirilaren 1eko 2018/REV/076915 berrikusketari 
dagokiona. Horri dagokionez, Lanbidek jakinarazten dio errekurtsoa 
aurkezteko unea ez dela baliozkoa prozeduran eskatutako dokumentazioa 
aurkezteko.
Errekurtsoa gaitzetsi egin zen 2019ko martxoaren 5ean, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.” 

Errekurtsoaren ebazpenean arrazoi bera azpimarratu da kexagilearen diru-
sarrerak bermatzeko errenta iraungitzearen aurka jarritako errekurtsoa ezesteko. 

Bidegabe jasotako erreklamazioari dagokionez, honako hau eransten da:

“Con relación al segundo resuelvo de la resolución se contienen en las 
tablas adjuntas los importes de cobros de RGI, acordándose la reclamación 
como cuantías susceptibles de reintegro en los meses de mayo a octubre de 
2018.

Por la recurrente no se discute ningún concepto de los recogidos en la 
resolución dictada, calculados conforme a la documentación obrante en el 
expediente y los datos económicos obtenidos de la misma, detallándose  los 
ingresos computables a efectos de RGI, los máximos a cobrar y por 
derivación, las cuantías susceptibles de reintegro y los atrasos.”
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Gogoetak

1. Lanbideren iritziz, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean borondatez 
baja eskatu zuenez, 18/2008 Legeak, abenduaren 23koak, diru sarrera 
bermatzeko eta gizarteratzeko denak, xedatutako eskakizunak eta, zehazki, 
19.2.b) artikuluan zehaztutakoak ez ditu bete.

Ondorioz, 4/2011 Legeak, azaroaren 24koak emandako idazkeran aurreko 
legeak (aurrerantzean, 18/2008 Legea) 28.1.i) artikuluan xedatutakoan 
oinarrituta, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubidea azkentzen da eta 
interesdunak azkentze-egunetik zenbatzen hasita, ezingo du urtebetez 
prestazioa eskatu.

Gainera, aipatu den moduan, enplegu erakunde autonomoak 1.773,42 euro 
itzultzeko betebeharra duela ebatzi du, hau da, 2018ko maiatzetik azaroa 
bitarte lanaren diru-sarreren osagarri gisa jasotako guztia, hau da, bajaren 
datatik.

Kexagilearen prestazioak iraungitzeari dagokionez, aipatu behar da, 
18/2008 Legearen 28.1.i) artikuluan xedatutakoaren arabera, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta iraungitzeko arrazoia dela: “hiru aldiz errefusatzea, arrazoi 
justifikaturik gabe1, diru-sarrerak handitzea ekar lezakeen enplegu bat edo lan-
baldintzen hobekuntza bat”. Horixe bera jasotzen du lege horrek garatutako 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren (Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari 
buruzkoa) 12.3. artikuluak.

Hala ere, diru-sarrerak bermatzeko euskal sistema erregulatzen duen araudi 
autonomikoak ezartzen du zer hartu behar den “arrazoi justifikatutzat”, 
herritarrei diru-sarrerak bermatzeko errenta ez iraungitzeko enplegu bati uko 
eginez gero.

Beste alor batzuetan, alderdi hori zehaztasun handiagoarekin definitzen da, 
langabezia-prestazioetan, esate baterako. Horri dagokionez, ekainaren 20ko 
1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzako Lege 
Orokorraren testu bateginaren 231.3. artikuluak “lanpostu egokia” kontzeptua 
arautzen du, “(…) la profesión demandada por el trabajador y también aquella 
que se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a 
sus aptitudes físicas y formativas” gisa definitzen du, eta honako hau erantsi 
du: 

1 Azpimarra Arartekoak jarri du.
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“Para la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores el Servicio Público 
de Empleo competente tendrá en cuenta las circunstancias profesionales y 
personales del desempleado, así como la conciliación de su vida familiar y 
laboral (…)”

“Kausa justifikatua” modu desberdinetan interpreta daiteke, gizarteratzeari 
buruzko araudian ez baitago idatzia noiz ulertu behar den enpleguari modu 
justifikatuan uko egin zaiola. Ildo horri eutsiz, lege-kontzeptu zehaztugabea 
izenekoaren aurrean gaude. Beraz, kontzeptu abstraktu bat da, modu zehatzean 
mugatu ez dena, kasu zehatz bakoitzaren egoerei moldatutako konponbideak 
baimentzen dituena.

Nolanahi ere, lege-kontzeptu zehaztugabeak aplikatzean, administrazioak 
egoera berezi bakoitzean indarreko legezkotasuna aplikatu behar du, bere 
aginduen artean baitago “interes orokorrak objektibotasunez zerbitzatzea”, 
Espainiako Konstituzioak 103. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Legea eta 
zuzenbidea guztiz betetzean administrazioaren jarduna kontrolatzea 
ahalbidetuta dago, zuzenbideko printzipio orokorretarako.

Ildo horri eutsiz, Auzitegi Goreneko 2006ko maiatzaren 29ko epaia (Hirugarren 
Sala, 1. Sekzioa) zentzu horretatik doa, hamaseigarren lege-oinarrian 
zuzenbideko printzipio orokorren bidez administrazio-jardunaren mugak 
azpimarratzean:

“[…] Al menos, son siempre elementos reglados por la Ley, aun en los 
actos producidos en el ejercicio de una potestad discrecional: el hecho de 
su existencia misma (esto es si la potestad ha sido atribuida por la norma o 
no), su extensión o ámbito (esto es, los casos condiciones bajo los que 
puede ser utilizada), la competencia (esto es, la determinación del órgano u 
órganos a que se atribuye) y el fin ( es decir, la finalidad concreta que debe 
satisfacer el acto que tendrá que ser necesariamente, una finalidad pública). 
Aunque "la discrecionalidad es, esencialmente, un libertad de elección entre 
alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre indiferentes jurídicos 
porque la decisión se funda en criterios extrajurídicos (de oportunidad, 
económicos, etc.) no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la 
Administración", no debe olvidarse tampoco que esta indiferencia no es 
total, sino relativa, pues la decisión que se adopte deberá respetar, en todo 
caso, los principios constitucionales básicos (entre ellos el principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, proclamado en el 
articulo 93 de la Constitución) y los propios principios generales del 
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Derecho, los cuales informan todo el ordenamiento jurídico ( artículo 1.4 del 
Código Civil ) y también por tanto, la norma habilitante que atribuye la 
potestad discrecional, como así lo exige también "el sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho" que la Constitución (artículo 103.1) impone a las 
Administraciones Públicas”.

Arartekoaren iritziz, nahiz eta, ikuspegi objektibo eta orokorretik begiratuta, 
enplegu bat egokia dela onartu, horretan aritu behar duen pertsonarekin 
lotutako alderdi subjektiboek justifika dezakete, une jakin batean, enplegua ez 
onartzea. Erakunde honen iritziz, Lanbidek “kausa justifikatuaren” nozioa 
antzeman duenean ez du arrazoizko konponbiderantz jo, 18/2008 Legeak, 
abenduaren 23koak, diru-sarrerak bermatu eta gizarteratzeko denak, xedatzen 
duenaren arabera, enplegua oinarririk gabe ukatzen denetan diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eskubidea azkentzearekin lortu nahi den helburuari 
erantzuten ez dion neurrian. 

Hona hemen kexagilearen inguruabar pertsonalak: guraso bakarreko bizikidetza-
unitatea osatzen du seme adingabearekin, eta adingabe horren zaintza eta 
babespea bere esku bakarrik daude. Hortaz, orain arte enplegua eman dion 
pertsona zaintzea, hemendik aurrera etxe barruko langile gisa, ez da 
bateragarria semea zaintzearekin. 

Arartekoaren ustez, inguruabar horiek aintzat hartuta, argudia daiteke, kasu 
jakin honetan, enplegua —ikuspegi objektibotik, lehen batean, egokia bazen 
ere— borondatez utzi izana justifikatuta dagoela, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titularrari lotutako inguruabar subjektiboei erreparatuz, eta, beraz, ez 
dela sartzen 18/2008 Legearen 28.1. i) artikuluan jasotako prestazioa 
iraungitzeko arrazoietan.

Interesgarria da aipatzea kexagileak onartu ez zuen lan kontratua etxe barruko 
langile gisa zela gero eta osasun-egoera larriagoa zuen mendeko pertsona bat 
zaintzeko. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren arloko Lanbideren2 2017ko 
maiatzeko irizpideen 1.7 apartatuan, etxe barruan lan egiten dutenen 
pertsonekin bizikidetza-unitatea osatzeari buruzko xedapen bat dago, ildo 
horretan: 

“Etxe batean barneko langile gisa lan egiten duen eta, honenbestez, bertan 
bizi den pertsona batek ez ditu DSBE jasotzeko baldintzak betetzen, ostatua 
eta mantenua ematen dizkion etxebizitza batean bizi delako; izan ere, 
147/2010 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen duenez, egoera horretan 

2 https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/erizpideak/ 

http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_201704.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_201704.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_201704.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_201704.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/erizpideak/
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dauden pertsonek estalita dituzte oinarrizko premiekin loturiko gastuak 
(ostatua eta mantenua), baita gizarteratzeko edo laneratzeko prozesuarekin 
lotutako gastuak ere, lanagatiko diru-sarrerak baitituzte”.

Beraz, etxe barruko langile gisa enplegua onartu izan balu, orduan ere diru-
sarrerak bermatzeko errenta iraungiko litzaioke betekizunak ez betetzeagatik.

2. Bestalde, beste espediente batzuetan bezala, Lanbidek ez du onartu errekurtso 
idazkiari erantsitako dokumentazioa eta hori lehenago aurkeztu ahal izan dela 
dio.

Lanbideren jarrera horrek araudi hau du oinarri: urriaren 1eko 39/2015 
Legearen, herri-administrazioen administrazio prozedura erkideari buruzkoaren, 
118.1. artikuluko bitarren paragrafoa (39/2015 Legea aurrerantzean); haren 
arabera, “ez da kontuan hartuko errekurtsogileak alegazioen izapidean aurkeztu 
ez duen errekurtso, egitate, dokumentu eta alegaziorik, alegazioen izapidean 
aurkezteko aukera izan bazuen. Ezin eskatuko da frogak egiteko, orobat, 
ebazpen errekurritua eman zen prozeduran ez egin izana interesdunari inputa 
dakiokeenean”.3

 

Baina, adierazi behar da administrazioak errezeloa daukala “elementu berriak” 
gehitzeari dagokionez, administrazio-jurisdikzioa soilik berrikusteko balio duen 
jurisdikziotzat hartzen zelako lehen. Izan ere, asko eztabaidatu da horren 
inguruan eta, gaur egun, esan daiteke zorrozki hartutako ideia formalista hori 
neurri batean deuseztatu egin dela. Arartekoak ebazpen askotan4 gogorarazi du 
Lanbidek berraztertzeko errekurtsoa ulertzeko duen modua ez datorrela bat 
berraztertzeko errekurtsoaren eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
izaeraz eta helburuaz gaur egun nagusitzen den interpretazioarekin. 

Interpretazio-ildo horrek laguntzen du administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioaren izaera osoa finkatzen eta ildo horren behin betiko oinarria 
jasotzen da berriki emandako Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 5eko 
23/2018 Epaian. Epai horrek aipatzen du administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioaren izaera ikuskatzailearen irismen mugatua, besteak beste, honako 
hau zehaztuz: “Auzitegi honen betebehar saihestezina da legeen aplikazio oro 
ezestea, pro actione printzipioa urratuta, lege-zaintzaren eskubidea ukatzen 

3 Jatorrizko espedientean jasota ez dauden dokumentu berriak onartzeko muga hori 
indargabetutako herri-administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura 
erkideari buruzko 30/1992 Legearen 112.1 artikuluan ere islatuta zegoen.
4 Arartekoaren 2018S-2303-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 22koa..
   Arartekoaren 2018S-2459-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa.
   Arartekoaren 2018S-460-18 Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa.
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badute (STC 98/1992, ekainaren 22koa, FJ 3; ildo beretik, ATC 765/1984, 
abenduaren 5ekoa, FJ 3)". Jurisdikzio-kontrolaren osotasun horrek, azkenik - 
Konstituzioaren 24.1 artikuluan ezarritako benetako babes judizialerako 
eskubidearen arabera-, ahalbidetu beharko luke bide judizialean aurretik alegatu 
ez ziren aurkatze-arrazoi berriak alegatzea. Gainera, horrenbestez, hori 
administrazio-bideko aurkatze-egiturari aplikatu ahal zaio, hots, prozedura 
nagusiari dagokionez.

Hain zuzen ere, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salak 2010eko martxoaren 17ko 
epaian aitortu zuen mota guztietako elementuak, egitateak edo dokumentuak 
gehitzeko zilegitasuna, baldin eta horrekin interes orokorrak hobeto bermatzen 
dituen erabaki bat hartzea ahalbidetzen den:

“Sexto.- El análisis de la pretensión impugnatoria debe comenzar 
precisamente por esta última parte de la resolución que acabamos de 
transcribir. En ella se sostiene una tesis errónea sobre la función de los 
recursos administrativos, a resultas de la cual no cabría introducir en éstos 
"elementos nuevos" sobre los que no hubiera podido pronunciarse el órgano 
que dictó la resolución impugnada.

Es errónea la tesis, decimos, y parte de una concepción no aceptable del 
"carácter revisor" de los recursos administrativos que difiere de la que 
preside los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512 , 2775 
y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común . En contra de lo afirmado por la 
resolución que examinamos, es lícito introducir en los recursos de alzada o de 
reposición hechos, elementos o documentos nuevos, no recogidos en el 
expediente originario. La posibilidad está expresamente prevista en el artículo 
112.1 de la Ley 30/1992 (e implícita asimismo en el apartado tercero del 
artículo 113) y es coherente, por lo demás, con la función propia de estos 
mecanismos de revisión de la actividad administrativa. 

Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, son 
también un instrumento de control interno de la actividad de la 
Administración en la que un órgano superior -o el mismo, en reposición- 
revisa en toda su extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente 
vinculado al análisis de los meros elementos de hecho o derecho que este 
último hubiera tenido o podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los 
recursos es posibilitar una mejor decisión que sirva con objetividad los 
intereses generales, y ello será tanto más factible cuantos más elementos de 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
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juicio se pongan a disposición de quien ha de decidir finalmente sobre la 
impugnación.

El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 
presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse 
en vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo 
tipo, también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen 
consecuencias jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. El 
recurso administrativo, salvados los límites de la congruencia y la 
imposibilidad de gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine 
de la Ley 30/1992), permite una reconsideración plena, sin restricciones, del 
asunto sujeto a revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden 
alegar los impugnantes cualesquiera hechos o elementos de juicio, también 
los que no se pudieron tener en cuenta originariamente pero sean relevantes 
para la decisión final”5. 

Hortaz, Auzitegi Gorenak ondorioztatu egin du “elementu berriak” gehitzeko 
aukerak administrazio-prozedura erkidea arautzen duen legean daukala 
araudibabesa. Zehazki, jotzen du “beren-beregi aurreikusita” dagoela 39/2015 
Legearen 118.1 artikuluaren lehenengo paragrafoan6 (39/92 Legearen 112.1. 
artikulu ohia) eta “inplizituki” lege beraren 119.3 artikuluan7  (39/92 Legearen 
113.3. artikulu ohia). Beraz, adostasun-printzipioa bermatuta eta kexagilearen 
egoera okertzea ezinezkoa denez, errekurtsoa ezagutzen duen organoak 
espedientean zehar sortzen diren kontu guztiak ebatzi beharko ditu, 
interesdunak horiek alegatu dituen edo ez gorabehera. 

Ildo horri jarraiki, egokia da une honetan Auzitegi Gorenaren 2017ko apirilaren 
20ko epaia (615/2016 kasazioa) aipatzea. Horretan, goi-mailako auzitegiak, 
2010eko otsailaren 11ko (9779/2004 kasazioa), 2012ko ekainaren 20ko 
(3421/2010 kasazioa), 2015eko ekainaren 24ko (1936/2013 kasazioa) eta 

5 Azpimarra Arartekoarena da.
6 118.1 artikuluak hauxe xedatzen du lehenengo paragrafoan: “jatorrizko espedientean 
ageri ez diren egitate edo agiri berriak kontuan hartu behar direnean, interesdunei 
jakinaraziko zaie hamar egunetik gorako eta hamabost egunetik beherako epean, egokitzat 
jotzen dituzten
alegazioak formulatu eta agiriak nahiz frogagiriak aurkez ditzaten”.
7 Hala, 119.3 artikuluak hauxe xedatzen du: “errekurtsoa ebazten duen organoak 
prozeduran planteatzen diren forma eta edukiari buruzko gaiez erabakiko du, interesdunak 
alegatu al dituen alde batera utzita. Interesdunek alegatu ez dituzten arazoen gainean ebatzi 
baino lehen, entzun egingo zaie interesdunei. Nolanahi ere, errekurtso-jartzaileak 
eskatutakoaren harikoa izango da ebazpena, eta ezin izango du inoiz okerragotu haren 
hasierako egoera”.
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2017ko apirilaren 20ko (615/2016 kasazioa) ebazpenek adierazitako doktrinan 
oinarrituta irmoki ondorioztatzen du bere laugarren lege oinarrian ondorengoa:

“Asistía, la razón a la parte recurrente en este caso para que la 
documentación acompañada con su escrito de interposición al recurso de 
reposición fuese valorada y tenida en cuenta a la hora de resolverse en vía 
administrativa, sin que su aportación en dicho momento fuese obstáculo 
insalvable para hacerlo. (…) si en vía económico-administrativa y en vía 
judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente 
para impugnar una resolución tributaria, parece mucho más lógico que 
pueda hacerse antes en el discurrir procedimental y aportarse en el primero 
de los medios de impugnación que pueden ejercitarse” 8.

Horrez gain, ematen du komeni dela adieraztea jurisprudentzia-doktrina honen 
araudi-oinarria dagoela administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen 
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 56.3. artikuluan. Zehazki, horrek 
interesdunari ahalbidetzen dio, demandarekin batera, eskuragarri daukan 
dokumentazio guztia aurkeztea bere eskubidea egiaztatze aldera. Araudi 
xedapen horretatik abiatuta, Auzitegi Gorenak hurrengoa erabaki du: “[…] si 
esto es así en vía jurisdiccional, con más razón debe ser así cuando la 
documentación se aporta en sede de recurso de reposición”9.

Ildo beretik doa Auzitegi Goreneko Administrazio Auzietarako Hirugarren 
Salaren 1362/2018 Epaia, 2018ko irailaren 10ekoa, ikuskapen-bidean alegatu 
edo frogatzeko aukerari buruzko jurisprudentzia baieztatzean (FJ 3):

“[…] Consideramos posible, en efecto, que quien deduce una reclamación 
económico-administrativa presente ante los tribunales económico-
administrativos aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión 
tributaria que sean relevantes para dar respuesta a la pretensión ejercitada, 
sin que el órgano de revisión pueda dejar de valorar –al adoptar su 
resolución– tales elementos probatorios. Todo ello, con una única 
excepción: que la actitud del interesado haya de reputarse abusiva o 
maliciosa y así se constate debida y justificadamente en el expediente.

La respuesta expresada es, obvio es decirlo, resultado de la configuración 
legal del procedimiento económico-administrativo y de nuestra 
jurisprudencia (que ahora confirmamos) en relación con la extensión y 

8 Azpimarra Arartekoarena da.
9 Ikusi, horretarako, Auzitegi Gorenaren 2015eko ekainaren 24ko epaia (1936/2013 
zenbakiko kasazio-errekurtsoa
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límites de la revisión, tanto en sede económico-administrativa, como en vía 
jurisdiccional, supuestos ambos en los que las facultades de los órganos 
competentes (administrativos en el primer caso, judiciales en el segundo) 
deben cabalmente enderezarse a la plena satisfacción de las pretensiones 
ejercitadas mediante la adopción de una resolución ajustada a Derecho en la 
que aborden todas las cuestiones –fácticas y jurídicas– que resulten 
necesarias para llegar a aquella decisión”.

Halaber, Auzitegi Gorenak erantsitakoaren arabera, administrazioikuskapenaren 
mugak badira “…una excepción al principio general de la plenitud de la 
cognición a efectos de dispensar debidamente la tutela pretendida, al 
comportamiento abusivo o malicioso debe constatarse debidamente en los 
procedimientos correspondientes y aparecer con una intensidad tal que 
justifique la sanción consistente en dejar de analizar el fondo de la pretensión 
que se ejercita”.

Aurretik esandako guztiagatik, Arartekoak uste du ez dela okerra adieraztea, 
administrazioak dokumentazio zehatzaren berri badu, hau da, araudian 
aurreikusitako betekizunak betetzen direla modu frogagarrian egiaztatzen duen 
dokumentazioaren berri badu hori kontuan hartu beharko litzatekeela. Hala, 
errekurtso-fasean hori aurkezteak ez luke eragin beharko dokumentazioa ez 
onartzea; are gehiago, halako ustezko batean. Baliteke nahasmendu mentalaren 
ondorioz ez aurkeztu izana. Hori horrela da, besteak beste, ezin delako bestela 
ulertu zaintza judizial eraginkorra izateko eskubidea, Espainiako Konstituzioaren 
24.2. artikuluan xedatutakoa. Izan ere, artikulu horren edukitik ondorioztatzen 
da interesdunaren interesak eta uziak defendatzeko behar diren frogabideak 
erabiltzeko eskubidea. Beraz, aurreko lerroetan adierazi den moduan, egoitza 
judizialean frogabide berriak erabili ahal badira, are zentzudunagoa da 
berraztertzeko administrazio-egoitzan aurkeztu ahal izatea.

Hirugarren gogoeta horretan azaldutakoari gehitu beharko litzaioke honakoa: 
printzipio antiformalistak gidatu behar du administrazioaren jarduketa oro eta 
horrek eskatzen du forma interes orokorren defentsaren eta bermearen menpe 
egotea.

3. Lanbidek agindutako itzulketa prozeduran (1.773,42 euro, zehazki), erakunde 
honek errepikatu du zor horren sorreraren oinarrian dagoen iraungitze prozedura 
berrikusi behar dela. Arartekoaren ustez, enpleguan baja emateko justifikazioa 
nahikoa izan da, eta horrek itzulketarako prozedura baliogabetuko luke, ez 
baitago iraungitzeko arrazoirik. 
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4. Amaitzeko, kontuan hartu behar da bizikidetza-unitatean adingabe bat dagoela, 
eta horregatik ezinbestekoa dela Lanbidek bermatu behar izatea adingabearen 
interes gorena lehentasunez betetzen dela kexagilearen espedienteari 
dagokionez hartuko dituen neurri guztietan. 

Horrela, Arartekoak apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio Orokorrean adierazi 
zuenez,, “Haurraren interes nagusia kontuan hartzeak haurraren beharrizanak 
egoki goratzea dakar. Hitzarmenak10 aitortutako eskubide guztiak osoki eta 
eraginkorki gozatuko direla bermatzea dakar, bai eta bere garapen holistikoa 
bermatzea ere, haurraren garapen fisiko, mental, espiritual, psikologiko eta 
sozial gisa hartuta. Ikusten ari ginen bezala, eskubide substantiboa da, 
interpreta daitekeen printzipio juridikoa eta prozedurazko araua”.

Horregatik, Arartekoak gomendatzen zuen: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteari eta iraungitzeari buruzko 
erabakietan, bizikidetza unitatean haurrak daudenean, adingabearen interes 
nagusia ebaluatu dadila, interes hori lehentasunezkotzat jo dadila, eta neurtu 
daitezela prestazioen onuradun diren bizikidetza unitatearen kideek (haurren 
gurasoek edo tutoreek nagusiki) betebeharren bat ez bete izanagatiko 
hausteak” eta “Haurrak dauden bizikidetza unitateei eragingo dieten 
ebazpenetan, prestazioak etetea eta iraungitzea erabakitzen denean, haurraren 
eskubideetan eta garapenean edukiko dituen ondorioak azaldu eta justifika 
daitezela.”

Ardurapean adingabe bat duen kexagileari diru-sarrerak bermatzeko errenta 
iraungi diote, lan baldintzen aldaketa ez duelako onartu; aldaketa horren 
arabera, etxe barruko langile gisa jardun beharko zuen. Erabaki horretan, 
Lanbidek adingabearen interes gorena ez du kontuan hartu. 

5. Laburbilduz, kexagileak berraztertzeko errekurtsoaren fasean froga-
dokumentazio egokia aurkeztu zuen, baina ez da baliozkotzat jo prozesuaren 
fase egokian aurkeztu ez zela eta. Hori guztia horrela da bigarren gogoetan luze 
eta zabal azaldutako jurisprudentzia-doktrina gorabehera, errekurtso-fasean 
dokumentu berriak aurkeztea ahalbidetzen duena. Horrela, soilik ikuskapen-
eginkizuna zuen administrazio-jurisdikzioaren ikuskeratik jurisdikzio bermatzaile 
batera eboluzionatzen da eta azkenengo horrek lotura estuagoa du 
Konstituzioaren 24. eta 103. artikuluekin.

10 Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena (Espainian, 1990eko azaroaren 
30eko erabakiaren bidez berretsita) gogora ekarriz.
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Horrez gain, emandako dokumentazioaren eta aurkeztutako aukerako 
berraztertzeko errekurtsoaren edukitik ondoriozta daiteke, enplegua ukatzeko 
kausa justifikatua egon zela, eta egoera hori 18/2008 Legearen 28.1.i) 
artikuluan jasotzen dela. Hala, iraungitzeko arrazoirik ez zen egon. 

Egoera honetan errekurtso-fasean aurkeztutako agiria onartu gabe eta bestelako 
egiaztapenjarduerarik gabe azkentzeko arrazoia dagoela ulertzeak administrazio 
onaren printzipioari ez dio erantzuten.

Aurrekoaren haritik doa Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietarako 
2015eko azaroaren 3ko epaia (Rec. 396/2014) bigarren lege oinarrian: “[…] 
Cabe significar que los principios de transparencia y buena administración 
exigen de las autoridades administrativas que motiven sus decisiones y que 
acrediten que se adoptan con objetividad y de forma congruente con los fines 
de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en 
consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y 
jurídica subyacente”. Halaber, Auzitegi Gorenak azpimarratu du “el principio de 
trasparencia y el deber de buena administración, cuyo carácter es imperativo y 
vinculante, se infiere del artículo 103 de la Constitución”.

Printzipio horiek nahiz konstituzioko gainerako oinarrizko printzipioak aplikatuz 
(haien artean, botere publikoen arbitraltasun debekuaren printzipioa, 
Konstituzioaren 93. artikuluan adierazia) ezingo zen “automatikoki” erabaki 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungitzea etxeko langile baten baja 
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren jasota zegoelako, egiaztatzeko 
beste jardunik egin gabe, familiaren etxebizitzako zerbitzuaren lan harreman 
berezi horren ezaugarriak zein diren ikusirik, haien artean, iraungitzeari 
buruzkoak eta aurkeztutako dokumentazioa aintzat hartuta.

Gainera, Arartekoaren aburuz, enpleguari uko egitea semea familia ingurune 
egoki batean zaintzeko eta hezteko premiek justifikatzen zuten, eta lan 
baldintza berriek ez zioten lagunduko bere garapen profesionala hobetzen. Etxe 
barruko langile gisa aritzeari uko egitea zentzuzko erabakia da, kanpoko etxeko 
langileen eskaria badagoela kontuan hartuta; beraz, lehen zuen antzeko 
lanpostu bat lortu ahalko zuen etxe barruko enpleguak bizitza pertsonalean eta 
familiakoan duen eragina izan gabe.

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



 13
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

GOMENDIOA

Arartekoak ebazpena berrikusteko gomendatzen du. Horren bidez, Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko erabakia hartu du, uste baitu etxe barruko 
langile gisa lan baldintza berriak ukatzeko arrazoi justifikatua dagoela; izan ere, lan 
modalitate hori semearen zaintzarekin bateraezina da. 

Halaber, aurreko berrikuspen prozeduraren ondoriozko itzulketa prozedura 
baliogabetu dadila gomendatzen du. 

 




