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Arartekoaren 2020R-1830-18 EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 8koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera uzteko 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria direla-eta 
bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedura premiamendu-bidera igortzeko 
prozesua, Lanbidek ez omen zituelako bete jakinarazpenen arloko berme formalak. 
 
 

Aurrekariak 
 

1.- Herritar batek kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan, Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta (aurrerantzean, DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarri 
(aurrerantzean, EPO) gisa bidegabeki jasotako prestazioak erreklamatzearekin eta 
premiamendu-bidera bidaltzearekin ados ez zegoelako. 
 
Kexagileak 2018ko irailaren 5ean izan zuen betebehar horren berri lehen aldiz; izan 
ere, banku-kontua enbargatu ondoren, Lanbideko erreferentziazko bulegora joan 
zen, eta DSBE eta EPO prestazioen espedientearen kopia bat eman zioten. 

 
Aurkeztutako dokumentuen artean, bi itzulketa-prozedura zeuden. Batetik, 
2014/REI/000812 erreferentzia-zenbakiko prozeduran adierazten zen, 2015eko 
urtarrilaren 23ko ebazpenaren bidez, interesdunak berrikusitako aldiari (2012ko 
uztailaren 1etik 2013ko abuztuaren 31ra) zegozkion 7.319,96 euro itzuli behar 
zituela, honako arrazoi hau zela-eta: “Unitateko kide bat bere/besteren kontura 
lanean”. Prozedura horri dagokion zorra, premiamendu-bidean berandutze-interesak 
aplikatzearen ondorioz, 9.534,87 euro da. Beste prozedura —
2014/REI/051814 erreferentzia-zenbakia du, eta zorra 5.117,30 euro da— ez da 
betearazpen-bidera bidali, erakunde honek dakiela. 

 
Kexagileak Arartekoaren aurrean salatu zuen ez zuela jaso prestazioak 
erreklamatzeko prozedurari eta entzunaldi-izapidea abian jartzeari buruzko 
jakinarazpena, ez eta orain Ekonomia eta Ogasun Sailari bidali zaion prozeduraren 
ebazpena ere. Horri lotuta, itzulketa-ebazpenean, kexagilea 2014ko uztailera arte 
bizi izan zen etxeko helbidea ageri da jakinarazpenerako helbide gisa, baina 
pertsona hori helbidez aldatu zen jada prestazioak jasotzen ari ez zen etapa batean. 
Pentsatu zuen ez zuela aldaketa horren berri emateko betebeharrik, urte horretako 
martxoan prestazioen titular izateari utzi ziolako. 
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2018ko irailaren 7an, premiamendu-probidentziaren kontrako aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, eta, era berean, irailaren 5ean, kexa-
idazki bat aurkeztu zuen Zuzenean zerbitzuan, Lanbideri zuzendua. Kexa-idazkian 
jakinarazi zuen ez zuela erantzunik jaso idazki horietako bakar bati ere lotuta. 

 
Azkenik, adierazi zuen gaur egun guraso bakarreko bizikidetza-unitate bat osatzen 
duela desgaitasunen bat duen seme batekin, eta etxeko langile aritzearen 
ondoriozko diru-sarrerak baino ez dituela. 
 
2.- Arartekoak kexa izapidetzeko onartu zuen, eta, horren ondoren, informazio-
eskaera bidali zion Lanbideri, eta eskatu zion kexaren xedeari loturiko inguruabarren 
berri emateko 30 eguneko epean. 
 
3.- Zuzendari nagusiaren txostenaren bidez sartu zen erakunde honetan erantzuna: 

 
“Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) eta Etxebizitzarako Prestazio 
Osagarria (EPO) prestazioen titularra zen 2014ko martxora arte, eta 
2012/RGI/030423 espediente zenbakia zuen. Urte hartan, prestazio hura 
berritzea eskatu zuen (2014/REN/001517), eta ez zitzaion onartu, jasotako diru-
sarreren ordainagiriak eskatu zitzaizkionean ez zituelako aurkeztu. Horregatik, 
haren espedientea azkendu egin zen; baina, hala ere, aparteko diru-sarrerak 
hauteman zirenez, kobrantza bidegabe batzuk izan ziren. 
 
Kobrantza bidegabe haiek zirela eta, itzultzeko prozedura bat 
(2016/REI/051814) abiarazi zen, eta BOEren bidez jakinarazi zen, 2016ko 
abenduaren 7an, jakinarazpena haren ohiko helbidean egiteko saiakerek ez 
zutelako emaitzarik izan, 2017ko martxoaren 31n, BOEren bidez eman zen 
prozedura horren jakinarazpena, arrazoi berengatik. 
 
Lanbidek ahaleginak egin zituen eskura jakinarazteko, ordurako azkenduta 
zegoen DSBE espedientean agertzen zen helbidean. Hain zuzen, bajan zegoen 
2014az geroztik, eta ez zuen helbide berria jakinarazteko betebeharrik. 
Lanbidek, beraz, ez zekien zer helbide zuen jakinarazpenak egin behar zituenean, 
eta ezagutzen zuen helbide bakarrean jakinarazteko ahaleginak egin zituen”. 
 

4.- Lanbidek antzeko beste kasu batzuetan prozedura betearazpen-bidera igortzeko 
prozesua eten zuela jakin zuen Arartekoak, eta azalpen bat eskatu zuen, bigarren 
informazio-eskaera baten bidez. 
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5.- Lanbidek honako hau erantzun zuen zuzendari nagusiaren txostenaren bidez: 
 

“2012/RGI/030423 espedientean ageri denez, dirua itzultzeko betebeharra, 
2016/REI/051814, 2017ko otsailaren 14an ebatzitakoa eta zure idazkian 
aipatzen duzuna, DBE prestazioa berritzeko 2014/REN/001517 prozeduran 
sortzen da.  
 
Berritzeko prozedura horren haritik ebatzitako lehen ekintza izan zen 
dokumentazio errekerimendu bat, 2014ko urtarrilaren 31koa, interesdunari xxxx 
kaleko haren etxera igorri zitzaiona. Hartu-agirian ageri denez, jakinarazpena 
2014ko otsailaren 12an igorri zen helbide hartara, interesdunaren seme baten 
sinadurak baieztatzen duenaren arabera. 
 
Interesdunak ez zion errekerimenduari erantzun, eta ez zuen inolako alegaziorik 
aurkeztu, behar zen epean; beraz, 2014ko martxoaren 23an berritzea ukatzeko 
ebazpena eman zen, eta interesdunak berak jaso zuen, 2014ko apirilaren 1ean. 
Ebazpen horren aurrean ere ez zuen errekurtsorik aurkeztu. 
 
Horren ondoriozko jakinarazpenak Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratuta 
egin behar izan baziren ere (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearekin bat), ez da arrazoirik 
hautematen interesdunaren helbidearen inguruko ikerketa egiteko. 
 
Izan ere, hark emandako helbidea zen, jakinarazpenak egiteko emandakoa, eta 
gainera, erroldaren datuetan ageri zena 
 
Kontsulta eginda ikusten da XXX andrea xxx kalean erroldatua egon zela 
2012ko uztailaren 4tik 2014ko uztailaren 3ra arte. Egokia da hemen adieraztea 
erroldak interesdunaren benetako egoitza erakusten duela, Toki Araubidearen 
oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 16. artikuluaren arabera. 
 
Horiek guztiak ikusita, Lanbidek arretaz jokatu zuen jakinarazpenetarako 
helbidea zehaztean. Izatekotan, jarrera ez arretatsua interesdunari egotzi ahal 
izango litzaioke; izan ere, ez berritzeko eta kopuru bidegabeak itzultzeko 
prozedura hasia zuela jakinda ere, ez zen agertu hainbat jakinarazpen igorrita 
ere, eta Lanbideri ere ez zion helbidearen aldaketa jakinarazi.” 
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6.- Kexagileak zorra zatitzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun 
Sailari, eta horretarako ezarritako epeetan ordaintzen ari da. 
 
Beraz, beharrezkoak diren egitatezko eta zuzenbidezko elementuak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 

1.- Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen (Gizarteratzeko eta Diru-Sarrerak 
Bermatzekoa) 24. eta 39. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Lanbidek 4 urteko 
epean berrikus ditzake diru-sarrerak bermatzeko errenta edo etxebizitzarako 
prestazio osagarria aldatzeko, eteteko edo iraungitzeko ebazpenak. Horren 
ondorioz, baliteke prestazioak erreklamatzeko prozedura bat abiaraztea, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren / etxebizitzarako prestazio osagarriaren titular 
izateko baldintzak betetzen ez direla detektatu dela-eta. 
 
Kasu honetan, kexagileak esan du ez duela jaso bidegabe jasotako prestazioak 
itzultzeko betebeharrari buruzko jakinarazpenik, eta, beraz, zorra borondatezko 
epean ordaindu ez duenez, handitu egin dela haren zenbatekoa, Lanbidek prozedura 
betearazpen-bidera bidali duelako.  
 
Erakunde honek duen informazioaren arabera, prozeduretako bat bakarrik bidali da 
premiamendu-bidera, baina kexaren xedeak bi prozedurak barne hartzen ditu, batari 
eta besteari eragiten dioten inguruabarrak antzekoak direla ondorioztatu baita.  
 
Esan bezala, interesdunak enplegu-erakunde autonomoarekin zuen harremana 
2014an amaitu zen, zehazki, 2014ko martxoaren 23ko prestazioak ez berritzeko 
ebazpenaren bidez. Lanbideren txostenari berari jarraituz, erroldari erreparatuta 
honako hau ondorioztatzen da: “xxx kalean erroldatua egon zela 2012ko uztailaren 
4tik 2014ko uztailaren 3ra arte.” Lanbidek itzulketa-prozedura biak ebatzi zituen, 
eta aipatu berri den helbidean jakinarazi ziren 2015ean eta 2017an.  
 
Hona hemen nabarmendu beharreko datu bat: lehen lankidetza-eskaerari emandako 
erantzunean, Lanbidek adierazi zuen kexagileak ez zuela helbide berria 
jakinarazteko betebeharrik, prestazioen titular izateari utzi baitzion.  
 
2.- Arartekoak antzeko arrazoiak zirela-eta jaso dituen eta ofizioz jardutea eragin 
duten beste kexa-espediente batzuen testuinguruan kokatzen da jarduketa hau. 



   5  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Jarduketa hau oraintsu amaitu da, 2020ko urtarrilaren 10eko 2020IR-38-
19 Ebazpenaren bidez. Ebazpen horretan, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren / etxebizitzarako prestazio osagarriaren titular izateari utzi dioten 
pertsonen prestazioak berrikusteari eta erreklamatzeari dagokionez Lanbidek 
egindako jarduketa aztertu du defentsa-erakunde honek.  
 
Horren harira, enplegu erakunde autonomoak, espedienteak berrikusteko duen 
ahalmenari eta ebazpenetan informazioa ematen jarraitzeko betebeharrari buruz 
argiago informatze aldera, egindako aldaketak oso positiboki baloratu zituen 
defentsa-erakunde honek. Hala, aurreikuspen hau ere biltzen da orain: “Era berean, 
jakinarazten da Lanbideri helbide-aldaketaren berri eman behar diozula, 
jakinarazpenak bidali ahal izateko, zorra kentzen ez den bitartean.” 
 
Hala ere, aipatu berri den ofiziozko jarduketaren testuinguruan Arartekoan aurkeztu 
diren kexek, orain aztertzen ari garenaren antzera, aurreko urteetan hasitako eta 
ebatzitako itzulketa-prozedurak dituzte hizpide; orduko hartan esan zenez, 
defentsa-erakunde honek uste du gabeziak egon direla aldaketa horiek txertatu 
aurretik izapidetutako jarduketetan.  
 
Lanbidek ebatzi egin ditu espediente horietako batzuk. Izan ere, erakunde honek 
badaki, interesdunak aukerako premiamendu-probidentziaren aurkako 
berraztertzeko errekurtsoa jarri duen kasuetan, baliogabetu egin dela premiamendu-
prozedura, baldin eta Lanbidek aldez aurretik zorra iraungia bazuen, abuztuaren 
31ko 212/1998 Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 
Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena) 68. c) artikulua betez. 
 
Esate baterako, aipatzekoa da 1908-2018-QC erreferentzia-zenbakia duen 
Arartekoaren kexa-espedientean jorratutako kasua hemen azaldutakoaren oso 
antzekoa zela, kexagileak premiamendu-probidentzian aurkeztutako errekurtsoaren 
ebazpenaren kopia aurkeztu baitzuen. Errekurtso hori baietsi egin zen “al 
comprobarse que el expediente ha sido dado de baja y en consecuencia procede 
anular el acto por el que se inicia el procedimiento de ejecución consistente en la 
providencia de apremio, ordenando la devolución de la cantidad abonada por el 
recurrente”.  
 
Ofiziozko jarduketa horretan jakinarazi zen gaur egun diru-sarrerak bermatzeko 
errenta aldatzeko, eteteko edo iraungitzeko ebazpenetan adierazten dela Lanbidek 
egiaztatu egingo duela prestazioak bidegabe jaso diren ala ez, eta, hala badagokio, 
bidegabe jasotako zenbatekoak itzultzeko prozedura abiaraziko duela. Honako hau 
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ezartzen da, hitzez hitz: “Honako aldaketa/etendura/azkentzearen ondorioz Diru 
Sarrerak Bermatzeko Errenta modu bidegabean jaso dela egiaztatuko balitz, modu 
bidegabean jasotako kopuruak itzultzeko dagokion prozedura hasiko litzateke, Diru 
Sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 56. artikuluan ezarritakoarekin bat.” 
 
Erakunde honek egiaztatu zuen ezen, 2013. urtearen amaierarako eta 2014. 
urtearen hasierarako aurreikuspen hori jasotzen zela prestazioak eteteko edo 
iraungitzeko ebazpenetan, baina “ez berritzeko” espediente askotan ez zela 
informazio hori ageri.  
 
Esan beharra dago kexagileak Lanbiderekin zuen harremana, hain zuzen ere, ez 
berritzeko ebazpenaren bidez —2014ko martxoaren 23an emana— amaitu zela. 
Lanbideko zuzendari nagusiaren txostenean adierazten denez, kexagileak berak 
eskura jaso zuen ebazpen hori. Hurrengo ebazpenak, berriz, BOEn argitaratuta 
jakinarazi behar izan omen ziren. Hala ere, interesdunari ziur jakinarazi zitzaion 
ebazpen bakarrean, prestazioak ez berritzekoan, ez zen adierazi bazitekeela haren 
espedientea geroago berrikustea eta prestazioak erreklamatzeko prozedura 
abiaraztea. Izan ere, esan bezala, 2016. urtera arte ez zen informazio hori jaso 
prestazioak ez berritzeko ebazpenetan, eta, beraz, erakunde honek ondorioztatzen 
du, 38-2019-QC espedienteari lotutako ofiziozko jarduna amaitu zuen ebazpenean 
jaso zenez, Lanbidek ez zuela argi ezarri nola jardun behar zen pertsona batek diru-
sarrerak bermatzeko errentaren / etxebizitzarako prestazio osagarriaren titular 
izateari uzten zionean. 
 
Arartekoaren iritziz, Lanbidek idatziz eta berariaz jakinarazi behar zuen interesdunak 
helbide-aldaketen berri eman behar zuela, zehatz-mehatz adieraziz 4 urteko epea 
zegoela espedienteak berrikusteko, eta bazitekeela itzultzeko prozedura abiaraztea, 
gaur egun egiten ari den moduan.  
 
Hala eta guztiz ere, defentsa-erakunde honen iritziz, betebehar hori ez dago 
araudian aurreikusita, eta, horrez gain, Lanbidek ez du behar adinako bermerik 
eman betebehar hori berariaz adieraz zedin —2016. urtearen aurretik, behintzat—.  
 
Hori dela eta, erakunde honen aburuz, aipatutako informazioa ez zen nahikoa 
interesdunek deduzitu ahal izateko Lanbidek —diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
edo etxebizitzarako prestazio osagarriaren titular izateari utzi ondoren pertsona 
horiek izango zituzten betebeharrei dagokienez— espero zituen ondorio guztiak, 
batez ere etxebizitza aldaketak jakinarazteko betebeharrari buruzkoa.  
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3.- Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak, Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari 
buruzkoak, itzulketa-prozedurako egintzak jakinarazteari dagokionez, honako hau 
baino ez du ezartzen: “Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko 
dizkio titularrari: prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan 
ditzakeen ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. 
artikuluan ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 
hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 
dituzte”. 
 
Jakinarazpena nola egin behar den Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean dago aurreikusita. Lege horren arabera, 
administrazioak interesdunei jakinarazi behar dizkie beren eskubide eta interesei 
eragiten dieten administrazio-egintzak, eta egintza horiek eraginkorrak izateko 
baldintzatzat ezartzen du haiek jakinarazi izana (39. eta 40. artikuluak). Kontu hori 
lehenago ere arautu zen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (30/1992, azaroaren 26koa) 58. 
artikuluan eta hurrengoetan —2016ko urriaren 2ra arte egon zen indarrean lege 
hori—.   
 
Adierazi dugunez, enplegu erakunde autonomoak, aipatu berri dugun araudia betez, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidearen titulartasuna amaitzen zuen ebazpena jakinarazi zuen, bai eta kexaren 
xede ziren ebazpenak ere, une hartan, 2014an, Lanbideren datu-basean ageri zen 
helbidean. Are gehiago, Lanbideren bigarren txostenak dioenez, enplegu erakunde 
autonomoak erroldan zegoen informazioa kontsultatu zuen, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (39/2015, urriaren 1ekoa) 
41.4. artikuluan jasotako ahalaren arabera. Artikulu horrek hauxe dio: “Ofizioz 
hasitako prozeduretan, eta hasteko bakarrik, administrazio publikoek datuak 
eskuratu ahal izango dituzte, Estatistika Institutu Nazionalaren datu-baseetan 
kontsulta eginda, interesdunaren bizilekuari buruz udal-erroldan jasoak 
dituztenetatik, toki-erakundeek bidaliak Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak dioena betez”. 
 
Horri dagokionez, Lanbideko zuzendari nagusiak erakunde honi helarazi dizkion 
txostenetan azpimarratu da prestazioak ez berritzeko ebazpena 2014an kexagilea 
erroldatuta zegoen helbidean jakinarazi zela; are gehiago, interesdunak berak jaso 
omen zuen jakinarazpena.  
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Hala ere, ez da ezer zehaztu itzulketa-prozedura osatzen duten egintzen 
jakinarazpenari buruz, eta une horretan kexagilea lehen helbide horretan bizi zen ala 
ez ere ez da argitu. Enplegu erakunde autonomoak hauxe bakarrik adierazi du: bete 
egin zuela jakinarazpenak datu-basean ageri zen helbidera bidaltzeko betebehar 
formala.  
 
Interesdunak errolda-ziurtagiri historiko baten kopia aurkeztu du, 2014ko uztailaren 
3an ohiko bizilekua aldatu zuela egiaztatzeko. Egun horretatik 2017ko uztailaren 
24ra arte helbide berri horretan erroldatuta egon zen, eta, ordutik aurrera, udalerri 
bereko hirugarren helbide batean bizi izan zen. Une hartan kexagilea erroldatuta 
zegoen etxebizitzan ebazpen bakarra —prestazioak ez berritzekoa— jakinarazteko 
saiakera egin zen, eta, hainbatetan esan dugunez, interesdunak eskura jaso zuen 
ebazpen hori. Gainerako administrazio-egintzei dagokienez —guztiak ere 
kexagilearen ohiko bizilekua aldatu ondoren emanak—, ez zen une horretan 
erroldan zeuden datuen arabera jakinarazteko saiakerarik egin.  
 
Kexaren xede den itzulketa-prozedurari dagozkion administrazio-egintzak 
jakinarazteko ahaleginen emaitza emankorrik lortu ez zenez, BOEn argitaratzeko 
bidera jo zuen Lanbidek, itzulketa-prozedura jakinarazitzat eta amaitutzat jotzeko.  
 
Horren harira, gogorarazi behar da jakinarazpen ororen azken helburua dela 
egintzaren edukia interesdunari jakinaraztea, herritarren defentsarako eskubidea 
bermatuz.  
 
Egia esan, komunikazio hori ezin da beti modu eraginkorrean egin; beraz, 
administrazioak bete beharreko zenbait irizpide ezarri dira ordenamenduan, 
bermatzeko ahal den guztia egin dela interesdunari administrazio-egintza bat 
jakinarazten saiatzeko.  
 
Hala, 39/2015 Legearen 44. artikuluan honako hau xedatzen da: ez bada jakiterik 
prozedura bateko interesdunak nor diren, edo jakinarazpena non egin behar den, 
edo jakinarazten saiatu baina huts egin bada, Estatuko Aldizkari Ofizialean iragarki 
bat argitaratuz egingo da jakinarazpena. 
 
Arartekoak dio aldizkari ofizialaren bidezko jakinarazpenak, benetako jakinarazpen 
izaera baino, legezko fikzio izaera duela. Jurisprudentziak etengabe azpimarratu du 
hori, eta nabarmendu du administrazioak bere esku dauden arrazoizko aukera 
guztiak agortu behar dituela, jakinarazpenaren hartzailearekin harremanetan 
jartzeko.  
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Horrenbestez, Auzitegi Gorenaren 2012ko azaroaren 29ko epaia 
(1580/2010 Epaia) aipatu beharra dago, xehetasunez azaltzen baitu gai horren 
inguruko Konstituzio Auzitegiaren doktrina eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia 
(4. oinarri juridikoa). 
 
Auzitegiak epai horretan adierazten du “que, al objeto de determinar si debe 
entenderse que el acto administrativo o resolución notificada llegó o debió llegar a 
conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, con carácter general 
deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por la 
Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de 
notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a 
garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, 
en segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso”, eta 
horien artean nabarmentzen ditu “el grado de diligencia demostrada tanto por el 
interesado como por la Administración” eta “el conocimiento que, no obstante el 
incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las formalidades previstas 
en la norma, el interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera 
medios”. 
 
Halaber, epaiak dio fede onaren printzipioak “obliga a la Administración a que, aun 
cuando los interesados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la 
comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de 
notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido 
infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, 
intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo 
expediente (…) o bien porque su localización resulta extraordinariamente sencilla”  
 
Horren harira, Konstituzio Auzitegiak 2007ko uztailaren 2ko 158/2007 Epaian 
dioenez, BOEn argitaratzea ordezko eta salbuespenezko azken irtenbidea da, eta 
bakarrik erabil daiteke jasotzaileak jakinarazpena jasoko duela ahalik eta gehien 
bermatzen duten aukera guztiak agortu direnean. Hori lortzeko, muturreraino 
eraman behar dira hartzaileak non dauden ohiko bitartekoen bidez jakiteko 
izapideak. Beraz, jakinarazpena BOEn argitaratzeko erabakia arrazoizko irizpideetan 
oinarritu behar da, eta, irizpide horien bidez, ziur egon behar da zitazioa egiteko 
bitarteko arruntak alferrikakoak direla, edo, gutxienez, hori pentsarazten duen 
arrazoizko uste sendoa izan behar da.  
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Erabaki judizial horietatik abiatuta, defentsa-erakunde honek uste du Lanbidek 
arreta handiagoz jardun zezakeela kexak hizpide duen itzulketa-prozedura osatzen 
zuten egintzak jakinarazteko orduan; izan ere, jurisprudentziak exijitzen du 
gutxieneko ikerketa-jarduera egin dadila bulego eta erregistro publikoetan, 
obligaziodunaren egungo helbidea zehazten saiatzeko.  
 
4.- Administrazio-jardun bat legez ezarritako prozedura bete gabe jakinaraztearen 
aurka egin daiteke betearazpen-bidean. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun 
Nagusiaren Dirubilketa Erregelamenduak, 54. artikuluan, Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zorrak betearazteko jarraitu 
behar den prozedura arautzean, zehazten du zer arrazoik eragin dezaketen 
premiamendu-bidean aurka egitea:  
 
“54. atala.– Premiamenduzko bidearen jazarpena. 
1.– Premiamenduzko bidearen zilegitasunaren aurka, ondoren adierazten diren 
oposizio-arrazoiak baino ez dira onargarriak: 
 
a) Zorra ordaintzea edo iraungitzea borondatezko aldian. 
b) Preskripzioa. 
c) Geroratzea edo zatitzea borondatezko aldian. 
d) Zorra ez-zergagarria dela edo zor horren deuseztapena, indargabetasuna edo 
exekutibitaterik eza deklaratzen duen erabakiaren edo likidazioaren berririk ez 
ematea.” 
 
Ut supra egindako azterketan egiaztatu da jakinarazpenak kexagilearen helbidera ez 
beste batera bidali zirela, eta horrek agerian uzten du gabezia larriak egon zirela 
prestazioen erreklamazioari eragiten dioten ebazpenak jakinarazteari zegokionez. 
Horrez gain, Lanbidek ez du gutxieneko ikerketa-jardunik egin, eta jurisprudentziak, 
ikusi denez, hala egiteko exijitzen du.  
 
Horregatik, eta kontuan izanda, hain zuzen ere, zorra aitortzen duen ebazpenaren 
baliozko jakinarazpenik egin ez izana premiamendu-bidearen aurka egiteko 
arrazoietako bat dela, erakunde honek uste du enplegu erakunde autonomoak 
bertan behera utzi beharko lukeela kexa honen xede den prestazioak itzultzeko 
prozedura betearazpen-bidera bidaltzeko prozesua.  
 
5.- Azkenengo gogoeta honetan, preskripzioaren institutu juridikoa aplikatzekoa ote 
den aztertuko da. 
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2014/REI/000812 erreferentzia-zenbakia duen prozeduraren harira, 2012ko 
uztailaren 1etik 2013ko abuztuaren 31ra bitarteko aldia berrikusi zen, aurrekarien 
atalean adierazi denez. 2015eko urtarrilaren 23ko ebazpen bidez ezarri zen 
itzultzeko betebeharra; 7.319,96 euro zen itzuli beharreko zenbatekoa, eta, 
premiamendu-bidera bidali ondoren, 9.534,87 eurora igo zen.  
 
Administrazio-egintza baten baliozkotasunik ezak, hala nola jakinarazpen akastun 
baten ondoriozkoak, harekin zuzeneko lotura duten gainerako administrazio-
egintzen baliozkotasunari eragiten dio, ez duelako bermatzen administratuaren 
defentsa-eskubidea. Izan ere, administrazio-prozeduraren funtsezko jarduketa da 
administrazio-jakinarazpena, administrazio-egintzaren eraginkortasuna bermatzen 
du, eta eragina du interesdunen babes judizial eraginkorrerako eskubidean ere, 
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak behin eta berriz adierazi duenez1. Horri 
dagokionez, gogorarazi behar da Konstituzio Auzitegiak onartu duela jakinarazpen-
egintzek funtzio garrantzitsua betetzen dutela; izan ere, dagokion ebazpenaren 
berri ematean, ukitutako pertsonari aukera ematen diote bere interesetarako 
eraginkorrenak diren neurriak hartzeko, bereziki dagozkion errekurtsoak jartzeko. 
Gainera, hartzaileei egintzak eta ebazpenak jakinarazteko xede materiala du, haiek 
beren eskubideak eta interesak defendatze aldera egokitzat jotzen duten jokabide 
prozesala har dezaten. Horregatik, babesgabetasuna saihesten duen benetako 
babes judizialaren (Espainiako Konstituzioaren 24.1. artikuluan jasoa) nukleoko 
funtsezko elementua dira.  
 
Beraz, aztergai dugun kasuan, gaur egun, 2020ko maiatzean, zenbateko horiek 
dagoeneko preskribatuta egongo lirateke, 147/2010 Dekretuaren 58. artikuluan 
ezarritakoarekin bat. Artikulu horrek 4 urteko epea ezartzen du, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren araudira igorrita (1/1997 Legegintzako Dekretua, 
azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena). Gomendio hau onartzeak 
berekin dakar institutu juridiko hori aplikatzearen ondorioz ezarritako zorra 
preskribatuta dagoela jotzea. 
 
Laburbilduz, Arartekoaren iritziz, Lanbidek berrikusi egin beharko luke izapidetu 
duen itzulketa-prozedura, jakinarazpen-prozeduran antzemandako gabeziak direla 

                                         
1  
Konstituzio Auzitegiaren 155/1989 Epaia, urriaren 5ekoa, 2. OJ.  
Konstituzio Auzitegiaren 59/1998 Epaia, martxoaren 16koa, 3. OJ. 
Konstituzio Auzitegiaren 221/2003 Epaia, abenduaren 15ekoa, 4. OJ. 
Konstituzio Auzitegiaren 55/2003 Epaia, martxoaren 24koa, 2. OJ. 
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medio, eta espedientea atzera eraman beharko luke, erreklamazio-prozeduraren 
hasierara, 2014ko martxora, zehazki.  
 
Hain zuzen ere, urratutako eskubideak berrezartzeko, Arartekoaren ustez, 
beharrezkoa da borondatez ordaintzeko bidean prestazioak erreklamatzeko 
prozedurak jasotzen dituen administrazio-egintzak berrikustea, eta zorra 
betearazpen-bidera igortzeko jarduketak deuseztatzea.  
 
Azaldutako guztiagatik, honako gomendio hau ematen da: 

 
 

GOMENDIOA 
 

Arartekoak gomendatzen du bertan behera uzteko diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria direla-eta bidegabeki jasotako 
prestazioak itzultzeko betebeharra premiamendu-bidera igortzeko prozesua, uste 
baitu administrazio-prozedura osatzen duten egintzak jakinaraztean ez zirela 
gutxieneko bermeak bete.  
 


