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Arartekoaren 2020R-2341-17 Ebazpena, 2020ko maiatzaren 20koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz 

azter dezala herritar bati bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko betebeharra 

ezartzen dion ebazpena, erreklamazioaren egintza iraungi egin baita. 

 

Aurrekariak 

 

Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoan, eta haren xedea da 2012ko 

martxotik 2012ko azarora arteko aldiari dagozkion prestazioak erreklamatzea. 

 

Lanbidek prestazioaren hartzaileari adierazi dio 2.000 euro itzuli behar dituela, 

justifikatu gabe daudelako 2017/REI/064998 berrikuspen-prozeduraren ondoriozko 

etxebizitzaren gastuak. 

 

Kexagileak esan zuen alokairuaren errenta ordaindu izanaren frogagiriak aurkeztu 

dituela; eta, beraz espedientearen kopia eskatu zuen. Gehitu zuen, halaber, ez 

zuela aurkeztu izana egiaztatzen duen frogagiria, baina bai aldi horretan ordaindu 

zuen alokairuaren ordainagiriak. Bestalde, jakinarazi du itzultzeko prozeduran 

alegazioen idatzi bat aurkeztu zuela Lanbidek erreklamatzen zion zorra iraungita 

zegoela adierazteko. 

 

Arartekoak, kexa izapidetzeko onartu ondoren, kexagileak jakinarazitakoaren 

inguruko informazioa eskatu zion Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari, eta zorra 

iraungitzearekin zerikusia duten aurretiazko gogoeten berri eman zion. Zehazki, 

honako kontu hauen inguruko informazioa eskatu zuen: 

 

a) Betebeharrak iraungitzea zuzentzen duen araubide juridikoa kontuan hartu 

den. 

b) Etxebizitza gastuak ez dituela justifikatu irizteko arrazoien azalpena. 

 

c) Administrazio espedientearen kopia-eskaerari erantzun zaion. 

d) Kexagileari behar bezala erantzute aldera burutu dituzun edo burutu behar 

dituzun jarduerei buruzko azalpena. 

 

Lanbidek bere zuzendari nagusiaren txostenaren bidez erantzun dio Arartekoari, eta 

hauxe dio: “2017ko urtarrilaren 11n, itzultzeko prozedura hasi zen, eta jaso 

izanaren agiria 2017ko urtarrilaren 26an jaso zuen; urte horretan bertan, hitzordua 

eskatu zuen telefonoz. 2017ko martxoaren 2an, alegazioak aurkeztu zituen, baina 

ez ziren onartu, eta itzultzeko ebazpena 2017ko apirilaren 10ean jaso zuen; ez 

zuen helegiterik egin.” 

 

Arartekoak, ondoren, informazio-eskaeran aipatutako gainerako kontuei 

erantzuteko eskatu zuen. 
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Lanbidek erantzun zuen ez zituela aurkeztu alokairua ordaindu izanaren frogagiriak, 

betebeharrak iraungitzea arautzen duen araubide juridikoa aipatu gabe, ezta ere 

etxebizitzaren gastuak justifikatu ez zituela pentsatzeko arrazoien azalpena edo 

kexagileak aurkeztu zuen administrazio-espedientearen kopiaren eskaerari erantzun 

izana. 

 

Beraz, uste dugunez beharrezko egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula, 

honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Arartekoak kexa ugari izapidetu ditu diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren kontzeptuetan bidegabe jaso izanagatik 

sortutako zorra iraungitzea dela eta; horrenbestez, ezinbestekoa da 

Arartekoaren ebazpenetan helarazitako gogoetak errepikatzea, 1non Lanbidek 

prestazioen erreklamazioa abiarazteko izandako atzerapena eta egindako 

jarduna aztertzen ziren. 

 

Kexa-espediente askotan dagoen arazo bat da bidegabe jasotako prestazioen 

erreklamazioaren prozedura atzerapenarekin abiarazi zela. Une honetan 

Lanbidek aplikazioak, protokoloak eta prozedurak garatu ditu, eta 

eraginkortasuna hobetu da. Hala eta guztiz ere, 2012. urtean gabeziak zeuden 

enplegurako erakunde autonomoaren funtzionamenduan. Besteak beste, 

erakunde honek sarritan adierazi duen bezala, bidegabe jasotako prestazioen 

erreklamazioen ingurukoa; izan ere, bizitzen ari ginen krisialdi ekonomikoaren 

testuinguruan, lehentasuna eman zion diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaerak arin erantzuteari. 

 

Espediente honetan ez da aztertuko kexagileak etxebizitzaren alokairuaren 

ordainagiriak justifikatu zituen edo ez edo, beste barik, beranduago aurkeztu 

bazituen. Eta arrazoia ez da datu interesgarri bat ez izatea, bada eta, Lanbidek 

erantzun ez izana baizik, zeinak bakarrik jakinarazi duen erreklamazioaren 

arrazoia dela alokairuaren gastuak justifikatu ez izana, bai eta erreklamazioaren 

prozeduran egindako jarduketak ere. Bestalde, adierazi du kexagileak ez duela 

berraztertzeko aukerako errekurtsorik jarri itzultzeko erabaki zuen ebazpenaren 

aurka. 

 

                                        
1 Euskadi. Arartekoa. Arartekoaren 2019R-2298-17 Ebazpena, 2019ko otsailaren 26koa; 

Arartekoaren 2019S-567-18 Ebazpena, 2019ko ekainaren 4koa [linean]. Disponible en: 

www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.eus/
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2. Espediente askoren xedea bera zen, eta Lanbidek erabaki du zorra iraungi dela 

adieraztea, bidegabe ordaindutako prestazio ekonomikoen berri izan eta lau urte 

geroago abiarazi baitzen erreklamatzeko prozedura. Alabaina, zorra iraungitzeko 

adierazpen hori ez da kasu guzti-guztietan egin, espediente honetako kasuan 

bezala, non, nahiz eta iraungitzearen ezarpen juridikoaren nahitaezko 

indarraldiaren inguruko gogoetak helarazi, Lanbidek ez du lege-figura hori 

aplikatu. 

 

3. Horrenbestez, Arartekoak azterketari amaiera eman behar dio aplikatu behar 

diren lege-aginduak kontuan izanda, eta ebazpen bat eman zein jakinarazi 

Arartekoa sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legean agindu bezala. 

 

Arartekoaren iritziz, Lanbiderengandik jasotako erantzunak baieztatu egiten du 

zorra iraungita dagoela; izan ere, 2012ko martxotik 2012ko azarora sortu zen. 

Prestazioak erreklamatzeko prozedura 2017ko urtarrilean abiarazi zen; hortaz, 

agerian geratu da, lau urte baino gehiago igaro direla Lanbidek itzultzeko 

betebeharraren egitate sortzailearen berri izan zuenetik. Horrenbestez, zorra 

iraungi dela adierazi behar da. 

 

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari 

buruzkoa) 58.2 artikuluak honako hau xedatzen du: “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”. 

 

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 44. artikuluak 

honako hau ezarri zuen:  

 

“1. Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak preskribigarriak dira. 

Preskripzio-epeak zehazteko, bete beharrekoak izango dira eskubide horietako 

bakoitzari zuzen-zuzenean edo zeharka espezifikoki ezar dakizkiokeen 

xedapenak.  

 

2. Aurreko paragrafoan aipatutako xedapen horietakorik ez badago, lau 

urteren buruan iraungiko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 

eta bere erakunde autonomiadunek dauzkaten eskubide hauek:  

 

a) Izaera publikoko eskubideak aitortzeko edo bere alde likidatzeko 

eskubidea, eskubide hori erabili zitekeen egunetik kontatzen hasita. 

Aitorpen edo likidazio hori egiteko beharrezkoa baldin bada aipatutako 
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entitateen aurrean formulatutako adierazpena, orduan preskripzio-epea ez 

da kontatzen hasiko harik eta formulazio hori baldintza guztiak betez 

egiten den arte.  

b) Aitortutako edo likidatutako izaera publikoko kredituak kobratzeko 

eskubidea, horien jakinarazpena eraginkorra den egunetik kontatuta edo, 

jakinarazpena nahitaezkoa ez bada, epemugatik kontatuta.  

 

3. Nolanahi ere, eskubide publikoen preskripzio-epeak honako arrazoi hauek 

direla-eta eten daitezke:  

 

a) Edozein administrazio-ekintza dela-eta: zordunaren ezagutza formalarekin 

egiten bada ekintza, nahiz eta dagokion jakinarazpena akastuna izan, eta 

ekintzaren helburua aitortzea, kitatzea edo kobratzea bada, edo aurreko 

hiru horiekin zerikusia badu.  

b) Zordunak ekintzak burutzen dituenean, eta erreklamazioak edo 

errekurtsoak jartzen dituenean, nahiz eta legez ezarritakoak ez izan edo 

formulazio aldetik txarto eginda egon. Dena den, batzuek zein besteek 

zerikusia izan behar dute aurreko epigrafeek aipatzen dituzten 

eskubideekin; hala ere, bada salbuespen bat, alegia, erreklamazio edo 

errekurtsoen eskari nagusi eta bakarra izatea preskripzioa ontzat ematea 

edo aitortzea.  

c) Zordunaren edozein jarduketa dela-eta, baldin eta jarduketa horren 

helburua aitortzea, kitatzea edo kobratzea bada, edo aurreko hiru horiekin 

zerikusia badu.” 

 

Lanbidek, Arartekoari bidalitako txostenean, ez zuen jakinarazi egintza 

iraungitzea etengo zuen jarduketarik. 

 

4. Iraungitzearen ezarpen juridikoa lotuta dago segurtasun juridikoaren 

printzipioari, EKren 9.3. artikulua, eta zuzenbidezko estatu baten funtsezko 

balioen artean dago. Segurtasun juridikoaren mesedetan, pertsonak eskubidea 

du bere egoera juridikoa modu eztabaidaezinean definitzeko zentzuzko denbora-

tarte batean. Horren ondorioz, nahiz eta prestazioak bidegabe jaso izan, lau 

urteko epean erreklamaziorik aurkeztu ez izanak eragiten du erreklamazioak 

aurkeztu ezin izatea lau urte baino gehiago igaro ondoren, betiere, Lanbidek 

prestazioak bidegabe ordaindu zirela jakin zuen unetik.  

 

Iraungitzea birtualtasun etengarria duten egintzen bidez indargabetu badaiteke 

ere, ez da ezagutzen ondorio hori duen denbora-tarte horretan izandako 

jarduketarik edo erreklamazio-egintza hasteko atzerapena azal dezakeenik. 

Kexagileak, bestalde, behin eta berriz dio ez duela justifikaziorik, alokairu-

errenta ordaintzeari buruzko egiaztagiriak edukitzeagatik eta aurkezteagatik. 
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Prestazioak edo laguntzak ematen dituen administrazioak arreta handiz 

egiaztatu behar ditu aurrekontu publiko baten kargura egiten dituen datuak. Epe 

hori lau urtekoa izango dela aurreikusi da; izan ere, ezin dira pertsonak 

ziurgabetasun juridikoko aldi baten eraginpean jarri, Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegiaren2 hitzetan, eta, aldi horren ondoren, eztabaidagai diren 

eragiketen erregulartasuna frogatu ezin izateko arriskua dago.  

 

Auzitegi Gorena, lan-arloko sala, 1. sekzioa, 2938/2014 doktrinaren baterako 

errekurtsoa, 2016ko otsailaren 16ko epaian ezarri zen bidegabe jasotako 

Gizarte Segurantzaren prestazioak iraungitzeko epea zenbatzeko hasierako 

datari dagokion doktrina, kasu honetan aplikatzekoa dena, antzekoa delako: “En 

consecuencia, por analogía con lo que acontece cuando es el beneficiario el 

que reclama el abono de una prestación periódica ya reconocida en que " el 

derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo 

vencimiento" (art. 44.2 LGSS), debemos entender que cuando sea la Entidad 

gestora la que inste el reintegro del importe de las prestaciones indebidamente 

percibidas el derecho al reintegro de cada mensualidad prescribirá a los cuatro 

años de su respectivo abono indebido, por lo que si la reclamación se efectúa 

desde el mismo momento en que "fue posible ejercitar la acción para exigir su 

devolución" (arg. ex art. 45.3 LGSS) podrá reclamarse, en su caso, la 

devolución de las cantidades percibidas en los cuatro últimos años, pero si, por 

la causa que fuere, la Entidad Gestora, a pesar de que podía haber ejercitado el 

derecho al reintegro con anterioridad (en el caso enjuiciado, desde que tuvo 

conocimiento del acta de la Inspección de Trabajo), dilata el ejercicio de la 

correspondiente acción resulta que correrá la prescripción en su contra, y 

únicamente podrá reclamar retroactivamente las mensualidades abonadas 

indebidamente en los cuatro años anteriores al día en que al beneficiario se le 

notifique el inicio del expediente de reintegro; puesto que, si bien con carácter 

general (art. 1969 Código Civil), con reflejo en el citado art. 45.3 LGSS, "El 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 

disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse", resulta que si la acción no se ejercita por el legitimado 

cuando pudo ejercitarse tratándose de reclamar el cumplimiento de 

obligaciones periódicas continuarán prescribiendo las sucesivas mensualidades, 

en su caso, no reclamadas, puesto que únicamente "La prescripción de las 

acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación 

                                        
2
 Europar Batasuneko Justizia Auzitegia (hirugarren sala). Kasua: Cruz & Companhia Lda, IP 

Nekazaritza eta Arrantza Finantzaketa Institutuaren (IFAP) aurka. 2014ko irailaren 17ko epaia 

[linean]. ECLI:ES:TS:2014:2230. Hemen eskuragarri: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES
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extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda 

por el deudor" (art. 1973 CC).” 

 

Auzitegi Gorenak baieztatu du erreklamatzea luzatu denez, bakarrik erreklamatu 

ahal direla onuradunari itzultzeko espedientea abiarazi dela jakinarazten 

zaionetik aurreko lau urteetan ordaindutako prestazioak. 

 

5. Azkenik, Arartekoak beste ebazpen batzuetan3 aztertu ditu berrikusteko 

ahalmenaren mugak, baldin eta epe luzeegia igarotzeak ekintza preskribatu dela 

ulertzea ez ezik, Arartekoaren iritziz, administrazio onerako eskubidearen 

ondoriozko betebeharren aurka jokatu bada. Prestazioak 2012ko martxotik 

azarora jaso zituen, baina Lanbidek prestazio horiek erreklamatzeko prozedura 

ez zuen 2017ko urtarrilera arte abiarazi. 

 

Administrazio onaren eskubidea nabarmen garatu da Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren bidez, erkidegoa integratzeko 

prozesuan, eta Europar Batasunaren esparruan oinarrizkoa dela adierazi da 

(Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Kartako 41. artikulua; Karta 

Europar Batasunaren Tratatua aldatzen duen Lisboako Ituna sinatu zenetik 

Europar Batasunaren zuzenbidearen parte da). Artikulu horren arabera, 

administrazio ona izateko eskubidearen barnean honako hau sartzen da: 

pertsona orok bere gaia inpartzialtasunez, bidezko moduan eta arrazoizko epean 

tratatzeko eskubidea. Zuzenbide hori, Europar Batasunekoa bada ere, 

integratzen ari da Europar Batasuneko kide diren herrialdeen ordenamenduetan 

eta Espainian ebazpen judizialen batean hartu da aintzat; horrela gertatu zen, 

adibidez, Auzitegi Gorenaren 2015eko azaroaren 20ko epaian (1203/2014 

errek.). 

  

Eskubide horrek administrazio publikoen funtzionamenduaren efizientzia 

hobetzeko duen eraginaren ondorioz, eta, bereziki, gizarte demokratikoetan 

pertsonen eskubideak kudeatzen dituzten zerbitzu publikoetan, Europako 

Kontseiluak estatu kideei zuzendutako gomendio bat ere egin du 

(Recommendation cm/Rec (2007) 7 of the Committee of Ministers to member 

                                        
3 Euskadi. Ararteko. Arartekoaren 2019R-2234-17 Ebazpena, 2019ko martxoaren 15ekoa. Horren 

bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berrazter dezala 

herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpena. [linean]. 

Hemen eskuragarri: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4697_1.pdf 
 

Arartekoaren 2019R-2294-17 Ebazpena, 2019ko otsailaren 28koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio 

batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan. [linean]. Hemen eskuragarri: 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUME.NTOS/1/1_4683_1.pdf 

 

 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4697_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUME.NTOS/1/1_4683_1.pdf
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states on good administration4). Gomendio horretan, printzipio eta estandar 

jakin batzuk proposatzen ditu, besteak beste, proportzionaltasun printzipioa edo 

arrazoizko epe batean jardutea, edo gardentasunarena. 

 

Bestalde, Arartekoaren aipatutako ebazpenetan, berrikusteko ahalmenaren 

mugei dagokienez Lanbideren jarduera aztertu zenean, Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiaren (GEEA) epai bat aipatu zen, Čakarević Kroaziaren 

aurkakoa5. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kasu bat aztertu zuen, 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 

epaian6; 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’.” 

 

Laburbilduz, Lanbidek 2012ko martxotik azarora bitartean jasotako prestazioak 

erreklamatu ditu, lau urte igaro ondoren eskatu zen prozedura baten bidez. Hain 

zuzen ere, hori da araudiak erreklamazioa eskatzeko nahitaezko epe gisa 

xedatzen duen epea (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 

Antolarauei buruzko Legearen 44.1 artikulua), eta, beraz, erreklamazio-egintza 

iraungi egin da eta administrazio ona izateko eskubidearen aurkakoa da. 

Bestalde, kexa-espedientean ez da ageri erreklamaziorako arrazoirik zegoenik, 

Lanbidek ez baitu aurkeztu zorraren errealitatearen dokumentazio edo azalpen 

nahikorik. 

 

                                        
4 Hemen eskuragarri: https://rm.coe.int/16807096b9 
5 Giza Eskubideen Europako Auzitegia. 2018ko apirilaren 26ko epaia. Čakarević Kroaziaren aurkako 

kasua. Application no. 48921/13 erregistro zenbakia.  

[Hemen eskuragarri: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445=] 
6 Bartzelonako Lan Arloko Epaitegia. 2018ko uztailaren 5eko epaia. Roj: SJSO 3749/2018. [ECLIn 

eskuragarri: ES:JSO:2018:3749]. 

[Hemen eskuragarri: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8540613&links=&optimize=20181022&publicinterface=true]  

https://rm.coe.int/16807096b9
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
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Arartekoak jakin badaki SARS-Covid 19 koronabirusaren pandemiak zer egoera 

sortu duen, eta horrek nola eragin dion erakunde eta administrazio publikoen 

ohiko funtzionamenduari. Hala eta guztiz ere, estatutuen arabera erakunde honi 

herritarren eskubideak defendatzeko esleitu zaion eginkizuna betez, eta 

otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11.b) 

artikuluan ezarritakoaren arabera, Arartekoak honako gomendio hau egin nahi 

dio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari, azaldutako guztia oinarri hartuta 

 

 

GOMENDIOA 

 

Berrikustea etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa 2.000 euro 

itzultzeko betebeharra adierazten duen ebazpena, eta erabakitzea zorra 

konpentsatzeko deskontatutako zenbatekoak itzultzea, prestazioak erreklamatzeko 

prozedura erreklamazio-egintzaren iraungitze-epearen ondoren hasi delako. 

  

  

 


