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Arartekoaren 2019R-2865-17 Ebazpena, 2019ko azaroaren 20koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz 

azter dezala bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra adierazten 

duen ebazpen bat; berraztertze hori egitea beharrezkoa da zer-nolako gabeziak 

hauteman diren ikusita, haien artean, erreklamazioaren prozedura iraungi izana. 

  

Aurrekariak 

Herritar batek erakunde honetara jo du kexa bat aurkezteko, eta haren arrazoia da 

diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri gisa 

bidegabe jasotako prestazioak erreklamatzea, 2011ko abendutik 2013ko apirila 

bitarteko aldiari dagozkionak. Herritarrak dio zorraren berri izan zuela Lanbidek 

hileroko nominatik 126,99 euro kendu ondoren; beraz, Lanbideren bere bulegora jo 

zuen deskontu horri buruzko informazioa eskatzeko. 

Bulego horretan 2017ko ekainaren 26ko ebazpenaren kopia eman zioten, eta 

bertan jasotzen zen kexagileak 6.914,16 euro itzuli behar zuela, honako arrazoi 

honengatik: “No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma 

cuando sea requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en 

materia de inclusión social. No presentar la documentación solicitada”. 

Arartekoak kexa izapidetzeko onartu ondoren, gertaera hauen gaineko informazioa 

eskatu zion Lanbideri: 

a) Betebeharren prestazioak zuzentzen dituen araubide juridikoa kontuan hartu den. 

b) Azaldu iezaguzue zer prozedurari jarraitu diozuen interesdunari zor duen 

zenbatekoa erreklamatzeko, eta zer izapide bideratu dituzuen, administrazio 

egintza horien jakinarazpena erregulatzen duen araubide juridikoari jarraiki. 

Halaber, helaraz iezaguzue zenbatekoa erreklamatzeko prozedura abiarazi zuen 

ebazpena jakinarazteko saiakeren kopia, bai eta zorraren berri eman zuen 

ebazpenarena ere. 

c) Zenbateko hori erreklamatzeko arrazoien azalpena, kontuan hartuz Lanbidek ez 

duela aplikatzen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren, Diru Sarrerak 

Bermatzeko Errentari buruzkoaren, 38. artikulua  

d) Kexagileari behar bezala erantzuteko egindako edo egin beharreko jardunen 

gaineko azalpena. 

 

Lanbidek zuzendari nagusiaren txostenaren bitartez erantzun dio erakunde honi, eta 

adierazi du preskripzioaren figura juridikoa kontuan hartu duela, hasieran bidegabe 

kobratutako zenbatekoa 12.047,08 euro baitzen eta, orain, 6.914,16 euro. 

Halaber, prestazioak erreklamatzeko prozeduraren hasieraren jakinarazpena 2016ko 

abuztuan egin zela adierazi du, eta 2012ko irailetik 2013ko apirila bitarte bidegabe 
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kobratutako zenbatekoak eskatu zirela; izan ere, zorraren gainerako kopurua 

preskribatutzat jo behar da. 

Bestalde, zenbatekoak itzultzeko prozeduraren hasiera 2016ko abuztuaren 24an 

jakinarazi zela esan du, baina jakinarazpen hori interesdunak jaso ez zuenez, 

2017ko abuztuaren 11n jakinarazi zela Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) 

argitaratuz. 

Lanbidek 38.2 artikulua berrikusi zuela aipatu du, dokumentazio eskaera bat egin 

baitzuen; horren bidez, adierazi zitzaion diru-sarrerak bermatzeko errenta berritzea 

eskatu behar zuela, BOE bidez jakinarazi zena 2013ko apirilaren 23an. 

Arartekoak jasotako erantzuna aztertu ondoren, informazio gehiago eskatu zuen 

egin zen jakinarazpen-prozedurari lotuta eta prestazioak erreklamatzeko prozedura, 

itxura batean, iraungitzeari lotuta, kontuan hartuz, jasotako informazioaren arabera, 

prestazioak erreklamatzeko prozedura 2016ko abuztuan hasi zela, eta haren 

ebazpena 2017ko abuztuaren 11n eman zela. Azpimarratu zuen, halaber, ez zela 

ohikoa 2013an onuradunei jakinaraztea prestazioak berritzea eskatu behar zela. 

Horri erantzunez, zenbatekoak itzuli behar zituelako ebazpenaren hartu-agiriaren 

kopia aurkeztu zuen Lanbidek; bertan jasotzen zen bi jakinarazpen-ahalegin egin 

zirela 2017ko uztailaren 4an eta 5ean, baina ordu ezberdinetan. Prestazioak 

berritzeko prozeduran, 2013an dokumentazio eskaera bat egin zela ere azpimarratu 

zuen. Prozeduraren balizko iraungitzeari dagokionez erantzun zuen Lanbideren 

erabakia irmoa zela eta ez zela berriz aztertuko bi urte geroago. 

 

Gogoetak 

1. Lanbidek prestazioak erreklamatzeko prozedurak xede duten hainbat kexa-

espediente aztertu ditu Arartekoak. Zenbaitek eragiten diete erreklamatzeko 

egintza preskribatuta edo preskribatzear zeuden epealdiei. Haiek aztertu 

ondoren egiaztatu ahal izan da arrazoiketa ez zela nahikoa zorraren 

xehetasunen berri izateko. Erreklamatzeko egintza preskribatu zen kasu 

askotan, Lanbidek prestazioak itzultzeko prozedura berrikusi du, erakunde 

honek Legebiltzarren aurkeztu ohi dituen urteko txostenetan adierazi duen 

moduan, eta erreklamazioa baliogabetu du. 

Espediente honetan, ordea, Lanbidek ez du berrikuspen hori egin, nahiz eta 

jarraian aztertuko ditugun gabezia jakin batzuk antzeman diren, eta erakunde 

honek Lanbideri gogorarazi zion maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuan (Diru-

Sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duena) aurreikusitako iraungitze-arloko 

lege-araubidea. 
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2. Lankidetza eskaerari erantzunez Lanbideren zuzendari nagusiak egindako 

txostenak adierazten du 12.027,08 euro erreklamatzeko arrazoia zela 

dokumentazio eskaera bati erantzun ez izana, BOEren bidez jakinarazi zena 

2013ko apirilaren 23an. Txosten horretan, 2013an bideratu zen jakinarazpen-

prozedurari buruzko dokumenturik ez da erantsi. 

Erakunde honek duen informazioaren arabera, Lanbidek 2013an ez zien 

berritze-eskaera aurkeztu behar zuten pertsonei jakinarazi. Hala, Diagnostiko-

txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 

prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen 

dituena, 2017 agiriaren 41. orrialdean, honako azterketa hau egin zen: 

“Erakunde honen lanetik eratorritako informazioaren arabera, Lanbidek ez du 

adierazitako epean jakinarazten izapidea prestazioa iraungi baino hiru hilabete 

lehenago hasteko beharra. Hala ere, prestazioa ez da iraungitzen bi urteko 

indarraldia amaitzen denean. Titularrek eskatzen dute berritzea, bai norberaren 

ekimenez, bai banaka adierazi zaielako aipatutako berritzea hasi behar dutela”. 

Nolanahi ere, Lanbidek erakunde honi adierazi dio kasu honetan dokumentazio 

eskaera hori egin zela, eta horrek eragin duela prestazioen erreklamazio hau. 

Dena den, egia dena da dokumentazio eskaera bati ez erantzuteak ekarri duela 

12.027,08 euro itzuli behar izatea. Arartekoaren iritziz, zor hori neurriz 

kanpokoa da, kontuan hartuta diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren/etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateko baldintzak 

betetzen direla zalantzan jartzen ez den familia baten jokabideak eta gizarte-

bazterketako egoerak ez duela baliorik, baizik eta erreklamazioa dokumentazio-

eskaera bati erantzunik eman ez izanak eragiten duela. Zenbateko hori ondoren 

6.914,16 eurora jaitsi zen preskripzioaren erakunde juridikoa aplikatuta. 

Betekizun hori Arartekoak honako testu honetan aztertu zuen Diagnostiko-

txostena1 Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 

prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen 

dituena, 2017, 94. orrialdean, bai eta Arartekoaren 2015R-835-15 Ebazpenean 

ere2, 2015eko abenduaren 22koa. Azterketa horretan Arartekoak azpimarratu 

zuen egungo lege-xedapenek ez zutela ondorioztatzen uzten, Espainiako 

Konstituzioaren 9.3 artikuluak eskatutako segurtasun juridikoarekin, hain 

zenbateko handiak erreklamatzeko aukera zegoenik (betebeharrak ez betetzean 

oinarrituz) pertsonek diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren titular izateko betekizunak betetzen dituztenean: “…diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioen 

emakidaren helburua d(el)a beharrizan oinarrizkoenei aurre egitea, 

                                        
1 Eskuragarri:  http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf 
2 Eskuragarri: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf 

 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
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etxebizitzarekin edo ohiko bizilekuarekin eta gizarteratzeko edo lanean 

txertatzeko prozesutik eratorritako gastuekin lotutako beharrei aurre egitea; 

hortaz, bidegabeki jasotako prestazioen etenaldia eta itzulketa berme guztiekin 

hitzartu behar da. Horrez gain, gogoan eduki behar dira segurtasun juridikoaren, 

arbitrariotasun debekuaren eta proportzionaltasun epaiaren printzipioak. 

Arartekoak, 2017ko diagnostiko-txosten horretan, gomendio hau egin zuen: 

 

45. Proposamen hauen egokitasuna aztertzea: 

 Zorraren jatorriaren informazioa zehaztea. 

 Ordaindutako prestazioak erreklama daitezkeen kasuak argitzea. 

 Segurtasun juridikoko printzipioa, arbitraltasun debekua eta 

proportzionaltasun-judizioa kontuan hartzea 

 

Txosten horretan azpimarratu zen irailaren 24ko 147/2010 Dekretuaren 56. 

artikuluak, bidegabek jasotako prestazioak arautzean, honako hau baino ez 

duela ezartzen: “Aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura baten ondorioz 

edo beste edozein zirkunstantziagatik diru-sarrerak bermatzeko errenta 

bidegabe jaso dela egiaztatzen bada, titularrak jaso behar ez zirela jasotako 

prestazioak edo prestazioarengatik jaso behar ez zela jasotako zenbatekoa itzuli 

behar dituela ezarriko du foru-aldundi eskudunak”, prestazioa bidegabe jaso 

zela egiaztatu behar zela nabarmenduz betekizunak bete ez izanagatik.  

Kasu honetan, erreklamazioa ez du etete prozedura batek eragin, erantzun ez 

zitzaion dokumentazio eskaera batek baizik, eta bertan, antza denez, 

jakinarazten zitzaion diru-sarrerak bermatzeko errenta berritzea eskatu behar 

zuela; horrez gain, erreklamazioa ere eragin zuen administrazioan agertzeko 

betebeharra ez betetzeagatik eta haren lankidetzan ez aritzeagatik hori egiteko 

eskatzen zaionean [147/2010 Dekretuaren 12.1.i) artikulua]. 

Jasotako txostenetik ere ezin da ondorioztatu 2013an prestazioren bat 

bidegabe jaso izanaren egiaztapenik zegoenik edo diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titular izateko betekizunen bat bete ez izanarena. 

Dokumentazio eskaera bati erantzun ez izanaren ondorioz, 12.047,08 euro 

erreklamatu zaizkio 2011ko abendutik 2013ko apirilera arte bidegabe jasotako 

prestazio gisa; ez dirudi hori eskatzea arrazoizkoa denik eta, Arartekoaren 

aburuz, gehiegizkoa da. Zor hori murriztu egin da, jadanik esan dugun moduan, 

preskripzioa egitean; hala, 6.914,16 euro itzuli beharko du, hau da, 2012ko 

irailetik 2013ko apirilera arteko aldiari dagokion zenbatekoa. 
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3. Hautemandako beste gabezi bat erreklamazioaren prozeduraren iraungipenari 

buruzkoa da. Lanbideren zuzendari nagusiaren txostenean adierazten da 

erreklamazioaren prozedura hastea 2016ko abuztuan eskatu zela; haren 

ebazpena, berriz, BOEn argitaratu zen 2017ko abuztuaren 11n; beraz, 

prozedura hasi zenetik sei hilabete igaro dira eta horrek, ezinbestean, prozedura 

iraungitzea dakar.Hori dela eta, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 58. 

artikuluaren bidez, prestazioen erreklamazio hau artxibatu eta itzultzeko beste 

prozedura bat abiarazi zen. 

“58. artikulua.– Itzultzeko, preskribatzeko eta iraungitzeko epea. 

1.– Itzultzeko prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko 

gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. 

Epe hori esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe mugaeguneratzen 

bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du. Prozedura pertsona interesdunaren erruz geldiarazten 

den kasuetan, ebazpena emateko eta jakinarazteko epea ere eten egingo da. 

2.– Jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoak itzultzeko betebeharra 

preskribatu egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 

eskubideei eta betebeharrei aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

Preskripzio-epea administrazio eskumendunak itzultze-betebeharra sorrarazten 

duen gertakariaren berri duen egunetik hasiko da zenbatzen edo, halakorik 

badago, itzultze-ebazpenaren jakinarazpena gauzatzen den egunetik.” 

 

Lege-xedapen hori aplikatuz, prestazioak erreklamatzeko prozedura iraungi egin 

da izapidetzeko sei hilabeteko epea gainditu delako. Lanbidek beste 

erreklamazio prozedura bat abiarazi beharko luke, baina kontuan hartuz 

preskripziorako epea zenbatzen hasten dela administrazio eskudunak itzultzeko 

betebeharra eragin zuen arrazoiaren berri izan zuen egunetik, hau da, 2013ko 

apirila, erreklamatzeko egintza ere preskribatu da, lau urte baino gehiago igaro 

delako. 

Arartekoak Lanbideri gogorarazi dio legezkotasun printzipioa nahitaez bete 

behar dela, herri-administrazioak edozein arbitrariotasun prebenitzeko duen 

funtsezko printzipioa.Printzipio hori zuzenbide-estatu bati dagokio, Espainiako 

Konstituzioaren 9. eta 103. artikuluek aldarrikatzen dute, eta edozein 

administrazio-egintzaren legitimazioa zehazten du. 

Orain dela gutxi, Arartekoak iraungipenari buruzko xedapen juridikoa betetzeko 

betebeharra gogorarazi du Arartekoaren 2019R-1735-17 Ebazpenean (2019ko 

uztailaren 4koa).  
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Bertan, honako hau gogoratzen zen: “Administrazio-prozedurak iraungitzearen 

eraentza juridikoa segurtasun juridikoaren, arbitrariotasun-debekuaren eta 

benetako babes judizialaren printzipioetan oinarritzen da. Izan ere, prozesuan 

bidegabeko luzamenik ez izateko eskubidea ematen die herritarrei, kargak 

ezartzen edo eskubideak mugatzen dituen ebazpenik eman ez dadin hura espero 

daitekeen zentzuzko epetik kanpo, hau da, prozedurak gehienez ere iraun 

dezakeen epetik kanpo.. Horiek horrela, jo beharra dago, prozedura iraungi 

ondoren administrazioak auziaren funtsari buruzko ebazpena ematen baldin 

badu, baliogabetu egingo dela hura”. (esate baterako: Auzitegi Gorenaren 

Administrazioarekiko Auzien Salaren Epaia, 2010eko uztailaren 12koa3 eta 

Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzien Salaren Epaia, 2004ko 

ekainaren 28koa4. 

 

4. Egindako azterketaren arabera, Lanbideren jardun hau analizatzeko orduan ez 

da gabezi sendorik ikusi. 

Alde batetik, gehiegizkoa dirudi bidegabe jasotako prestazio gisa 

12.047,08 euro erreklamatzea, soilik, 2013an igorritako dokumentazio-eskaera 

bati erantzun ez zitzaiolako (haren benetako eraginkortasuna jakin gabe), aurrez 

aztertu gabe kexagileak prestazioaren titular izateko betekizunak betetzen 

zituen edo ez. Nolanahi ere, Arartekoari gehiegizkoa iruditzen zaio 2011ko 

abendutik 2013ko apirila bitarte jasotako prestazioak erreklamatzea. Gainera, 

bidegabe jasotako erreklamazio horri ez zaio eman edozein administrazio-

jardunean eska dakiokeen nahikoa ziurtasun juridikorik, are gehiago gizarte-

bazterketako egoeran edo arriskuan dagoen pertsona bati eragiten diola aintzat 

hartzen badugu. 

Bestalde, prestazioen erreklamazioaren hasiera haiek jaso eta handik lau urtera 

izan zen; beraz, gogora ekarri behar dira, prestazioen erreklamazioan Lanbideren 

jarduna eta atzerapena aztertzen zen Arartekoak emandako ebazpenetan5 

helarazitako gogoetak. 

Horietan Giza Eskubideen Europako Auzitegiak (GEEA) Čakarević Kroaziaren 

aurka emandako epai bat aipatu zen6, berrikusteko ahalmenaren mugak 

aztertzen zituena. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kasu bat aztertu zuen, 

                                        
3 Linean eskuragarri:  ECLI:ES:TS:2010:4314 
4 Linean eskuragarri: ECLI:ES:TS:2004:4540 
5 Arartekoaren 2019R-2234-17 Ebazpena, 2019ko martxoaren 15ekoa; Arartekoaren 2019R-2298-

17 Ebazpena, 2019ko otsailaren 26koa; Arartekoaren 2019S-567-18 Ebazpena, 2019ko ekainaren 

4koa. [Linean eskuragarri: www.ararteko.eus] 
6 Giza Eskubideen Europako Auzitegia. 2018ko apirilaren 26ko epaia. Čakarević Kroaziaren aurkako 

kasua. Application no. 48921/13. [Hemen eskuragarri: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

182445] 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5698455&statsQueryId=120033243&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20100812&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2122172&statsQueryId=120398414&calledfrom=searchresults&links=caducidad&optimize=20040821&publicinterface=true
http://www.ararteko.eus/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
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eta bertan Kroaziako Administrazioak langabezia-prestazioa ordaintzen jarraitu 

zuen, hasiera batean eman zitzaion legezko epeaz kanpo. Laburbilduz, Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiak eskatutako babesa eman dio eskatzaileari; izan 

ere, uste du agintariek garaiz, egoki eta koherentziaz jarduteko zuten 

betebeharra ez zutela bete, eta horrek karga guztia eskatzailearentzat bakarrik 

izatea eragin zuela. Jurisprudentziako jarrera hori dagoeneko jaso da 

Bartzelonako Lan Arloko 26 zenbakiko Epaitegiaren 2018ko uztailaren 5eko 

epaian7; Giza Eskubideen Europako Auzitegiak babesten duen tesia hartzen du 

epai horrek; bertan jasotzen da gure antolamendu juridikoak ere mugak ezartzen 

dituela berrikusteko ahalmenean: “A mayor abundamiento, en nuestro propio 

Ordenamiento interno, el art. 110 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común, acertadamente invocado por la letrada de la 

trabajadora, dispone que " las facultades de revisión establecidas en este 

Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el 

tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 

Azkenik, prestazioak erreklamatzeko prozedurak sei hilabete baino gehiago 

iraun du; beraz, iraungita dago, eta artxibatu egin behar da maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 58. artikulua aplikatuz. Gainera, ere irregularrean 

deskontatutako zenbatekoak itzuliko dira.  

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak gomendio hau egiten dio Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta 

arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

GOMENDIOA 

Arartekoak gomendatzen du 6.914,16 euro itzuli behar direla adierazten duen 

ebazpena berriz azter dadila, prozeduran antzemandako gabeziak direla-eta, aurreko 

gogoetetan aztertu den moduan; besteak beste, erreklamazio-prozedura bera 

iraungitzea. Beraz, Arartekoak gomendatzen du espediente honetan kexagileari  

itzultzea zorra ordaintzeko deskontatu zaizkion zenbatekoak. 

  

                                        
7 Bartzelonako Lan Arloko Epaitegia. 2018ko uztailaren 5eko epaia. Roj: SJSO 3749/2018. [ECLIn 

eskuragarri: ES:JSO:2018:3749]. 
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