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Arartekoaren 2022R-564-21 Ebazpena, 2022ko azaroaren 15ekoa. Horren bidez, 

Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus dezala ebazpen bat, deklaratzen 

duena nahitaez prestazioak itzuli behar direla diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren kontzeptuan, izan ere, erreklamazio 

prozeduran gabeziak egon ziren eta denbora asko igaro zen Lanbidek itzulketa 

betebeharra arrazoitu zuten egitateen berri izan zuenetik zorra kobratzen hasi 

zenera arte. 

 

 

Aurrekariak 

 

1-. Herritar batek kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan, ez baitzegoen ados Lanbidek 

diru-sarrerak bermatzeko errenta (aurrerantzean, DSBE) eta etxebizitzarako 

prestazio osagarri (aurrerantzean, EPO) gisa bidegabe jasotako prestazioak 

erreklamatu izanarekin. 

 

Kexagileak DSBE jaso zuen 2011, 2012 eta 2013an. Prestazioa urte batzuetan 

jaso gabe egon eta gero, 2020ko maiatzaren 20ko ebazpenean berriz ere 

eskubidea aitortu zitzaion -2020/RGI/006632-, baina 2021eko otsailetik aurrera 

Lanbide bere DSBEren % 30 kentzen hasi zen 2016an ebatzitako itzulketa 

prozedura batean oinarrituz. Kexagileak dio ez zuela prozedura horren berri. 

 

Erreklamazioa bat dator kexagileak bere bikotekide ohiarekin etxebizitza 

partekatzen zuen aldiarekin. Esan duenaren arabera, 2011 bukaeran banandu 

zirenetik, etxean geratzea erabaki zuen ezinezkoa zelako berarentzat beste 

etxebizitza bat aurkitzea. Ondorioz, etxeko logela bat azpialokatzeko kontratua 

sinatu zuten eta pertsona bakarreko bizikidetza-unitate gisa DSBE eskatu zuen. 

DSBE jaso zuen 2011ko abenduaren 16tik 2013ko ekainera arte. Kexagilea 

etxebizitza horretan bizi izan zen 2015eko abuztura arte. 

 

Denbora batez DSBE jasotzen egon eta gero, interesdunak bere erreferentzia 

bulegoan jakinarazi zuen lan jarduera hasi zuela eta jasoko zituen diru-sarrerak 

zirela eta ziurrenik gainditu egingo zituela DSBEren mugak. Hori egiaztatuta, 

Lanbidek prestazioen ordainketa eten zuen 2013ko ekainaren 29ko ebazpenean -

2013/REV/004076-, honakoetan oinarrituta: “Diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

titular gisa dituen baldintzak ez betetzea”. Ebazpenean ez zen ezer gehiagorik 

zehaztu etete kausen inguruan, eta ez zen aurrera egin oker jasotako prestazioen 

jasotze posiblean. 
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Gero, 2014ko azaroan, erakunde autonomoak ebatzi egin zuen kexagileak 

8.873,19 euro itzultzeko zuen betebeharra -2014/REI/000620-, ondorioztatu 

baitzuen DSBE jaso zuen hilabeteetan bere bikotekide ohiarekin bizi izanak bere 

bizikidetza-unitatea araudian jasotako inguruabarretatik kanpo uzten zuela. 

 

Ebazpen horri administrazio errekurtsoa jarri zitzaion lehendabizi, eta gero 

errekurtso judiziala. Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2. epaitegiaren 

2015eko abenduaren 21eko 262/2015 Epaiak ebazpenaren aurkako 2015eko 

apirilaren 15eko eskaria onetsi zuen, zeinak ezetsi egiten zuen 2014/REI/000620 

erreferentziako itzulketa betebeharra deklaratzen zuen ebazpenaren aurka jarritako 

berraztertzeko aukerako errekurtsoa, eta hauxe agindu zuen: 

 

“A la vista del régimen jurídico aplicable al supuesto de autos hemos de 

concluir que, en efecto, la Resolución hoy recurrida infringe el artículo 57 del 

Decreto 147/2010 por cuanto no consta en el procedimiento administrativo 

resolución alguna iniciadora del procedimiento de reintegro1 tal y como resulta 

exigido por el precepto transcrito, sino tan solo la comunicación de 17 de julio 

de 2014 remitida a la señora xxxx xxxxx que, además, no cumple con todas 

las exigencias previstas en dicho precepto por cuanto, si bien expresa que se 

ha procedido a la incoación del expediente, sus causas y consecuencias 

económicas, no se contiene referencia alguna al plazo para la resolución y 

notificación así como a las consecuencias de la falta de resolución expresa en 

el plazo establecido en el artículo 58 del Decreto 147/2010. Por lo expuesto, 

entendiendo que el acto se ha dictado prescindiendo del procedimiento 

legalmente establecido al haberse omitido el dictado de la resolución iniciadora 

del procedimiento de reintegro, además de haberse constatado una notificación 

defectuosa, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la LRJAP-

PAC, entendemos que la resolución hoy impugnada debe ser anulada y por lo 

tanto, procederse a la estimación del recurso contencioso administrativo 

impuesto”.  

 

Kexagilearen eskaria onetsi egin zuten, ulertu zutelako itzulketa betebeharra 

deklaratzen zuen prozeduran ez zela zuzenbidean baliozkoa zen itzulketa 

prozeduraren hasiera jasotzen, baizik eta bakarrik aurretiazko jakinarazpena. 

Lanbidek aurreko epaia betez ezeztatu egin zuen itzulketa prozedura.  

 

Hala ere, denbora gutxi barru erakunde autonomoak berrikuspen prozedura berri 

bat -2016/REV/009603- hasi zuen, eta prozedura hori bukatzeko interesdunaren 

prestazioa deuseztatu zen 2016ko otsailaren 20ko ebazpenean, eta jada bizi ez 

                                                 
1  Guk jarri diogu enfasia.  
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zen etxebizitza batera bidali zitzaion jakinarazpena. Oraingo horretan, ebazpenaren 

zioetan datu berri bat jaso zen: “Pérdida de requisitos. La UC no está contemplada 

en la ley. Convive con su ex pareja desde el momento de la solicitud. La titular 

presenta el 12/03/2013 requerimiento de documentación de Etxebide de fecha del 

23/03/2012 enviado a xxxx xxxx xxxx2 en el cual se solicita completar 

información sobre xxxxx xxxxx3 por la que la UC declarada en Etxebide estaba 

compuesta por dos personas.”  

 

Ebazpenean jakinarazpen bat zegoen, eta horren arabera, erreklamatutako 

zenbatekoari eta kausei buruzko informazioa ematen zuen. Berriz ere prozeduraren 

aurretiazko komunikazioa izan zen. 

 

Kausak aurreko prozedurako berberak izan ziren, hau da, bizikidetza-unitatea 

zehaztu ezin izatea. Berrikusitako aldia 2011ko abenduaren 16tik 2016ko 

otsailaren 29 artekoa da. Itzultzekoa izan litekeen zenbatekoa 9.202,81 eurokoa 

zen.  

 

Esan bezala, kexagileak ez zekien berrikuspen berria egiten ari zirenik eta zorra 

sortu zenik berriz ere DSBEren titularra izan zenera arte eta 2021eko otsailean 

ikusi zuenera arte enpleguko erakunde autonomoak hilero kopuru bat kentzen 

zuela.  

 

Une horretan DSBEren espedientearen kopia osoa eskatu zuen.  

 

Agiriak analizatu eta gero, kexagileak egiaztatu zuen bere prestazioa deuseztatzen 

zuen ebazpena jakinarazteko ahalegina egin zela 2016ko martxoaren 1ean bere 

etxebizitza zaharrean, eta azkenik, jasotzailea leku horretan “ezezaguna” zenez eta 

jakinarazpen saiakera bakarra egin eta gero, ebazpena estatuko aldizkari ofizialean 

(BOE) argitaratu zela.  

 

Bere espedienteko agirien artean ez zegoen agiririk itzulketa prozeduraren hasiera 

egintzaren, jakinarazpen saiakeren ezta BOEn argitaratu izanaren inguruan jarduten 

zuenik.  

 

2-. Arartekoak kexa izapidetzeko onartu zuen, eta ondoren, adierazitako egitateei 

buruzko informazioa eskatu zion enpleguko erakunde autonomoari. Horrez gain, 

aldez aurretiko gogoeta batzuk helarazi genizkion. Errepikakorrak ez izatearren, 

gero aipatuko ditugu.  

                                                 
2  Kexagilearen bikotekide ohia.  
3  Kexagilea.  
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3-. Lanbideko zuzendari nagusiak informazio eskaerari erantzun dio ondorengo 

txostenarekin:  

 

“(…) 

 

2016/REI/006632, honako berrikuspen honen ondoriozkoa: 

2016/REV/009603. Berrikuspen horrek 2011-12-16tik 2016-02-29ra4 arteko 

epealdia aztertu zuen eta emaitza moduan ezarri zuen prestazioa AZKENDUko 

zela arrazoi honengatik: Ez ditu baldintzak betetzen. Bere bizikidetzako 

unitatea ez dago legean jasota. Bikotekide ohiarekin bizi da eskabidea egin 

zuen egunetik. 2013-03-12an titularrak Etxebideren 2012-03-23ko 

dokumentazio-errekerimendua bete zuen. Errekerimendu hori Etxebideren SD2-

07601/10 espedientearen titularrari bidali zitzaion; hots, (…) jaunari (DSBEren 

titularra den (…) andrearen azpierrentatzailean), eta horren bidez eskatu 

zitzaion (…) andreari buruzko informazioa osatzeko, Etxebiden aitortutako 

bizikidetzako unitatean bi pertsona agertzen zirelako. Bizikidetzako unitatearen 

osaera ezkutatu zuenez, Lanbidek ezin du egiaztatu 147/2010 Dekretuaren 5. 

eta 9.1 artikuluetan ezarritako baldintza betetzen ote den. Horrenbestez, ez 

ditu betetzen prestazioa jasotzeko arauz ezartzen diren baldintzak. Hilez hil 

bidegabe jasotako zenbatekoen guztizkoa erantsi da. Bizikidetzako unitatearen 

osaera ezkutatu zuenez, Lanbidek ezin du egiaztatu 147/2010 Dekretuaren 5. 

eta 9.1 artikuluetan ezarritako baldintza betetzen ote den. Horrenbestez, ez 

ditu betetzen prestazioa jasotzeko arauz ezartzen diren baldintzak. Hilez hil 

bidegabe jasotako zenbatekoen guztizkoa erantsi da. 

 

Espedientearen arabera, DSBEgatik itzultzekoak izan daitezkeen 4.782,14 

euroko kobrantzak sortu ditu, eta EPOgatik 4.420,67 eurokoak, 2011ko 

abendutik 2013ko maiatzera bitartean. Ordaintzeke dagoen zenbatekoa 

6.595,20 euro da, 2020/RGI/0066475 espedientean % 30eko konpentsazioa 

egin delako hilero nominan. 

 

2016/REV/009603 berrikuspena 2016-05-16an jakinarazi zitzaion 

interesdunari BOEren bidez. Jakinarazpenean JASO ziren prestazioa 

AZKENTZEKO ebazpena eta BIDEGABE JASOTAKO ZENBATEKOAK. 2016-

03-18an itzultzeko 2016/REI/006632 prozedura hasi zen, eta titularrari 

2016-05-11n eman zitzaion horren berri, BOEren bidez. 

 

                                                 
4
  Txostenaren zatian egindako enfasia guk egindakoa da. 

5
  Kexagilea titularra den DSBEren egungo espedientea. 
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Gaur egun, (…) andrea 2020/RGI/006647 espedientearen titularra da. 

Espedientea ETENDA dago, (entzunaldiaren izapidea, kautelazko etetearekin) 

honako arrazoi honengatik: Bizikidetzako unitateko kide kopuruaren eta 

bizikidetzako unitate motaren arabera egoki den diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren hileko zenbatekoa baino diru-sarrera edo etekin konputagarri 

txikiagoak izatea. Elkarrekin batuta titularraren nominak, mantenu-pentsioa eta 

hautemandako prestazioa: BGE onartu zitzaion (…) andreari, 2021-04-01ean 

ordaintzen hasteko”. 

 

Beraz, beharrezkoak diren egitatezko eta zuzenbidezko elementuak ditugula uste 

dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1.-  Kexa espediente honetan Arartekoak Lanbidek DSBEren eta EPOren kontzeptuetan 

oker jasotako prestazioak erreklamatzeko jarraitutako administrazio prozedura 

aztertu du.  

 

Enpleguko erakunde autonomoak kexagileari erreklamatu zizkion eskubidearen 

titular izan zen denbora guztian jasotako prestazioak, zehazki 2011ko abenduaren 

16tik 2016ko otsailaren 29ra arte jasotakoak.  

 

Prestazioen erreklamazio hori, aipatu dugun moduan, bi administrazio prozeduren 

bidez egin zen. 

 

Lehenengoak errekurtso judiziala izan zuen eta deuseza deklaratu zuen Gasteizko 

Administrazioarekiko Auzien 2. epaitegiak 2015eko abenduaren 21eko 262/2015 

epaian. Deuseztapen adierazpenaren arrazoia izan zen ez zirela betetzen 

erreklamazio prozeduraren gutxieneko bermeak.  

 

Ebazpen honen funtsa den itzulketa prozedura bigarrena da, eta Lanbidek hasi 

zuen jakin zuenean interesdunak jarritako administrazioarekiko auzi errekurtsoa 

onetsi zela. 2016/REV/009603 berrikuspena sortu zen eta 2016ko otsailaren 

20ko deuseztapen ebazpenaren bitartez ebatzi zen. Ondoren, 2016ko uztailaren 

5eko ebazpenaren bidez deklaratu zen itzulketa betebeharra onetsi zen demanda 

judizialaren muina izan ziren arrazoi berberengatik.  

 

Kexa espedientearen izapidetzean jasotako informazioaren arabera, 2021eko 

otsailean, hau da, zorra deklaratu eta 4 urte baino gehiago igaro zirenean, 
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enpleguko erakunde autonomoak deklarazio titulu hori egikaritu zuen, zehazki, 

kexagilearen egungo DSBEren zenbateko batzuk kentzen hasi zenean. 

 

Arartekoak ondorioztatu du bigarren berrikuspen horren izapidetzean eta 

zenbatekoen erreklamazioan Lanbideren jarduna asko hobetu daitekeela, izan ere, 

zenbait gabezia detektatu dira eta horiek prozedurak efikazia juridikoa izateko 

bermeei eragiten baitie. Baita ere enpleguko erakunde autonomoak gauzatutako 

jarduketek gainditu egin dituztelako araudiak administrazioaren berrikuspen 

gaitasuna xedatzeko erabiltzen dituen mugak.  

 

Ondoren puntuz puntu garatu dira zeintzuk diren prestazioen titularrentzat 

interpretazio bermatzaileagoak onartzen dituzten Lanbideren jarduketak. 

 

22.- Lehenik eta behin, Arartekoak azpimarratu nahiko luke itzulketa prozeduraren 

oinarri izan zen deuseztapen prozedura osatu zuten egintzen jakinarazpenak eta 

itzulketa betebeharra deklaratu zuen prozedura kexagilearen etxebizitza zaharrera 

bidali zirela.  

 

Deuseztapen ebazpenari dagokionez eta posta zerbitzuaren ziurtagiria ikusirik, 

egiaztatu da jasotzailea “ezezaguna” zela Lanbidek jakinarazpena bidali zuen 

helbidean. Ondoren, erakunde autonomoak ebazpena jakinarazi zuen BOEn 2016ko 

maiatzaren 16an argitaratuta.  

 

Itzulketa prozedura hasteari dagokionez, kexagileak behin eta berriz bere Lanbideko 

bulegoan administrazio egintza horren jakinarazpen saiakeren informazioa eta 

kopiak eskatu zituen. Hala ere, ez zaio egintza horren dokumentazio kopiarik eman: 

ez itzulketa prozedura hastearen jakinarazpenarena, ezta ere kexagilearen etxean 

jakinarazteko egindako saiakeraren ziurtagiria, ezta ere BOEn egindako argitalpen 

efektiboa. 

 

Lanbidek eman dizkio itzulketa betebeharra deklaratzen zuen ebazpenaren kopia 

eta posta zerbitzuak administrazio egintza hori jakinarazteko egindako saiakeren 

ziurtagiria. Egiaztatu da 2016ko uztailaren 13an jakinarazteko saiakera egin zela 

interesdunaren helbide zaharrean. Egiaztatu eta gero jasotzailea helbide horretan 

ezezaguna zela, ebazpena berriz ere argitaratu zen BOEn.  

 

Kexagileak horren inguruan esan zuenez dela etxe horretan bizi izan -Algortan 

dago- 2015eko abuztutik, hain zuzen ere etxebizitza aldatu eta Sopelan erroldatu 

zenetik, oraindik ere gaur egun bizi den helbidean. Horrekin lotuta, kexa idazkiari 

atxiki dio errolda ziurtagiri bat, dioena 2015eko abuztuaren 18an ohiko etxebizitza 

aldatu zuela, eta ordutik aurrera bigarren etxe horretan bizi da.  
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Arartekoak beste batzuetan eman du bere iritzia Lanbidek aurreko urteetan oker 

jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko izan zuen moduari buruz. Beste jarduketa 

batzuen artean, Arartekoak gai hori landu zuen Arartekoaren 2020ko maiatzaren 

8ko 2020R-1830-18 Ebazpenean.  

 

Puntu honetan beharrezkoa da gogoeta horiek aipatzea.  

 

2015en eta 2016ren aurreko urteetan Lanbidek ez zuen jarraibide argirik ezarrita 

pertsona batek DSBEren/EPOren titular izateari uzten zionean jarduteko moduari 

buruz. Urte horietan erakundeak ez zuen esaten titularra izateari uzten zitzaionean 

etxebizitza aldaketaren berri ematearen betebeharrik zegoenik, ezta ere 4 urteko 

epea dagoenik espedienteak berrikusteko (epe horretan itzulketa prozedura hasi 

beharra dago).  

 

Defendatzaile honen ustez betebehar hori ez dago araudian aurreikusita, eta 

administrazioak aurreko urteetan ez zuen gauzatu behar besteko bermatzaileak 

ziren jarduketarik betebehar hori zehazteko, gaur egun egiten duen moduan. 

 

Erakunde honek behin eta berriz esan moduan, enpleguko erakunde autonomoak 

jasotzaileei informazio hori idatziz eta berariaz jakinarazi beharko lieke, modu 

horretan jakin dezaten zeintzuk ziren ondorio guztiak berrikuspen gaitasunarekin 

eta erakundearekiko harremana bukatuta sortzen diren etxebizitza aldaketak 

jakinarazteko betebeharrarekin lotuta.  

 

Kexagileak,uste izanik ez zuela administrazio harremanik Lanbiderekin 2013ko 

ekaineko etete ebazpena eman zenetik, ez zuen jakinarazi 2015ean egin zuen 

etxebizitza aldaketa. Hala ere, Lanbidek, gehiago sakondu gabe, berrikuspen eta 

itzulketa prozedurako egintzak aurreko etxebizitzara bidaltzen jarraitu zuen.  

 

Gauzak horrela, kontua da argitzea, aurreko inguruabarrak aintzat hartuta, BOEn 

egindako jakinarazpenak prozeduraren efikazia eta baliozkotasuna deusezta 

dezaketen ondorioak izan ditzakeen, bereziki kontuan hartuta administrazio egintza 

baten efikazia faltak -besteak beste administrazio egintza baten jakinarazpen 

akastunak izan ditzakeenak- zuzenean lotuta dauden gainerako egintzen 

baliozkotasunari eragiten diola.  

 

Horren harira, gogorarazi behar da jakinarazpen ororen azken helburua dela 

egintzaren edukia interesdunari jakinaraztea, herritarren defentsarako 

eskubidea bermatuz. 

 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-1830-18-ebazpena-2020ko-maiatzaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-1830-18-ebazpena-2020ko-maiatzaren-8koa


   
 8  

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

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

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Horrenbestez, Auzitegi Gorenaren 2012ko azaroaren 29ko epaia (1580/2010 

Epaia) aipatu beharra dago, non auzitegiak 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”, entre las que destaca “el grado de diligencia 

demostrada tanto por el interesado como por la Administración” y “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”.  
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Kasu honetan, azaldutako egitateekin eta espedientearen kopia osoan dagoen 

dokumentazioarekin -berriz ere diogu, Lanbidek ez duela osatu-, ez da posible 

ondorioztatzea etxebizitza ikertzeko gutxienekoak egin dituenik enpleguko 

erakunde autonomoak.  

 

Horregatik guztiarengatik, defendatzaile honek uste du Lanbidek ez zuela kexaren 

itzulketa prozedura osatzen zuten egintzen jakinarazpenetan eskatzekoa den 

diligentziarekin jardun, eta horrek jakinarazpenaren efikazia hausten du eta era 

berean, prozeduraren baliozkotasunari eragiten dio.  

 

Puntu honetan Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 27ko 84/2022 epai  berria 

aipatu beharra dago. Bertan, epaitegiak baietsi egin zuen kexagileak jarritako babes 

eskeko errekurtsoa, eta dio jakinarazpen elektronikoa bidali ez izanak defentsarako 

eta akusazioaren inguruko informazioa jasotzeko bere eskubidea urratu zuela -

Konstituzioaren 24.2 artikulua-. 

 

Arartekoak epai honetan eta besteetan azpimarratu nahi izan duena da 6 

ezberdindu egin behar direla baliozkotasuna eta efikazia jakinarazpenaren bermeak 

bete ez diren kasuetan. Kasu honetan aztertzen dena da ea posta elektroniko 

okerrera aurretiazko jakinarazpena bidali izanak administrazio egintza baten 

jakinarazpen baliozkotasunari eragiten dion edo ez. Alde batetik, epaiak baieztatzen 

du jakinarazpen elektronikoa bidali ez izanak ez diola eragiten jakinarazpenaren 

baliozkotasunari. Hala ere, ondoren, onartzen du jakinarazpena bidali ez izanak 

eragin diezaiokeela jakinarazi nahi den administrazio egintzaren efikaziari, eta hori 

dela-eta, defentsarako eta akusazioaren inguruko informazioa jasotzeko 

eskubideari:  

 

“Pese a lo expuesto, en el presente supuesto afirmamos que la falta de recepción de 

los avisos de notificación adquieren particular relevancia, no porque ello determine 

per se la invalidez de las notificaciones efectuadas en la dirección electrónica 

habilitada, sino porque esa circunstancia impidió al recurrente tener conocimiento de 

la asignación de oficio de una dirección electrónica habilitada; de que, a través de 

ese medio fue requerido para que aportara la información reflejada en los 

antecedentes de esta resolución; y finalmente, de que, ante la falta de respuesta 

por su parte, le fue incoado un procedimiento sancionador, respecto de cuya 

tramitación y resolución final fue desconocedor hasta la apertura de la vía de 

apremio”. 

 

 

                                                 
6  Auzitegi Gorenaren 2013ko uztailaren 17ko epaia (RC 472/2012).  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29026#complete_resolucion&amp;fundamentos
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Epai berean hauxe ondorioztatzen da:  

 

“La concurrencia de los factores apuntados lleva a considerar que, ante lo 

infructuoso de las comunicaciones practicadas por vía electrónica, la 

administración debería haber desplegado una conducta tendente a lograr que las 

mismas llegaran al efectivo conocimiento del interesado, pues a ello viene 

obligada conforme a la síntesis doctrinal expuesta. (…) Sin embargo, no consta 

que aquella realizara ninguna verificación, a fin de asegurarse de que esa 

dirección correspondía realmente al demandante y, en consecuencia, en ella iba 

a poder recibir los avisos que ulteriormente le fueran remitidos”. 

 

Gogoeta hauek kasu honetan aplikatuta eta albo batera utzita jakinarazpen 

elektronikoa zela, esan daiteke kexagileak jakin izan bazuen zeintzuk ziren itzulketa 

prozedura osatu zuten administrazio egintzak, alegazioak aurkezteko eta egokitzat 

jotzen zuen dokumentazioa atxikitzeko eskubidea egikaritzeko aukera izango 

lukeela. Era berean, bere nahiak egikaritu ahal izango lituzke beste bide batzuk 

erabilita baita ere, besteak beste administrazioarekiko auzien errekurtsoena. 

Berrikuspen eta itzulketa prozedurako askotariko egintzak jaso ez ditugunez eta 

kexagileari betebeharrak urratu izana egotzi ezin zaionez eta aipatu ditugun erabaki 

judizialekin bat etorriz, defendatzaile honek uste du jakinarazpenak ez zirela 

efikazak izan eta ez zutela preskripzio epea eten ezta ere.   

 

3.-  Beste alde batetik, enpleguko erakunde autonomoaren txostenak dio 2016ko 

otsailaren 20ko iraungitze ebazpenean atxiki zela “bidegabe jasotako 

zenbatekoak”.  

 

Agiri horretan berariaz jasotzen da hau: “Lanbidetik jarriko dira harremanetan 

zurekin eta dagokion Administrazio-Prozedura hasiko da (Itzultzeko Prozedura). 

“Prozeduraren hasiera”-ko jakinarazpena hartu-agiarekiko jakinarazpena izango da 

eta informazio zehatza edukiko du bidegabe jasotako diru-sarrerei buruz. Une 

hartatik Aurrera, uste duzun alegazio guztiak egin ahal izango dituzu, legeak 

ezartzen dituen epeen barruan”. 

 

Erakunde honetara bidalitako txostenaren arabera, Lanbidek uste du preskripzio 

epea eten zela aurretiazko jakinarazpena bidali zelako.  

 

Hala ere, Arartekoak askotan eman du bere iritzia aurretiazko agiri edo 

jakinarazpen horren baliozkotasun juridikoaren faltaren inguruan. Defendatzaile 

honek uste du jakinarazpen hori ez dela nahikoa preskripzio epea eteteko. 
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Puntu honetan beharrezkoa da Arartekoaren ebazpeneko gogoetak7 eta espediente 

honetan aipatu den aurreko itzulketa prozedura deuseztatu zuen epaiaren edukia 

gogoraraztea, zeinak zioen jakinarazpen horiek zuzenbidean baliozkoak ziren 

egintzatzat jo zitezkeela 147/2010 Dekretuaren 58. artikuluarekin bat etorriz, 

arrazoi hauengatik: “no cumple con todas las exigencias previstas en dicho 

precepto por cuanto, si bien expresa que se ha procedido a la incoación del 

expediente, sus causas y consecuencias económicas, no se contiene referencia 

alguna al plazo para la resolución y notificación así como a las consecuencias de 

la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 58 del Decreto 

147/2010”.  

 

Beraz, jakinarazpen hori bidaltzeak ere jorratzen ari garen kasuan ez luke etengo 

itzulketa betebeharra deklaratzeko preskribatzeko aurreikusitako epea.  

 

4-.  Diru-sarrerak bermatzeko errentaren 147/2010 Dekretuaren 58. artikuluan 

aurreikusitakoarekin bat etorriz, preskripzio epea 4 urtekoa da. Zehazki, maiatzaren 

25eko 147/2010 Dekretuko 58. artikuluaren 2. apartatuan hauxe dago 

aurreikusita: “Jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoak itzultzeko betebeharra 

preskribatu egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 

eskubideei eta betebeharrei aplikatu beharreko araudiaren arabera”8. 

                                                 
7  Arartekoaren iritzia, 2015eko ekainaren 8ko 2015NI-2120-14 Ebazpenean adierazi zen, Lanbidek bidegabe 

jasotako zenbatekoak itzultzeko eskatzeko jarraitu zuen prozedurari lotuta egindako jarduera bukatu zuen 

ebazpenean (online).  

 Eskuragarri hemen: https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2015ni-2120-14-ebazpena-2015eko-ekainaren-

8koa  

 Ebazpen horretan aztertu zen 2014ko irailean hainbat jakinarazpen bidali zirela oker ordaindu zirela zioten 

zenbatekoak erreklamatzeko: “Gizarte bazterketa egoeran edo horretarako arriskuan zegoen jende askorengan 

nahasmena eragin zuen, eta babesgabetasuna eragin ahal izan zuen 2012. urteari zegokion zorrari buruzko 

aurretiko jakinarazpena bidaltzeak, Lanbideren jakinarazpenetan hutsuneak egon ziren urtea izaki, ez 

baitzegoen bidegabe jasotako prestazioen jatorriari buruzko informazio eskaerei zehaztasunez erantzuteko 

bitarteko nahikorik”.  

 “Lanbidek pertsonei bidegabeki jasotako prestazio ekonomiko gisa erreklamatzen zaien kantitatearen jatorriari, 

arrazoiei eta kontzeptuei buruz xehetasunez jakinarazteko esfortzuak egiten jarraitu behar du. Horrez gain, 

kontuan izan behar ditu aurkezten diren alegazioak, eraginpeko pertsonek zorra jakinarazteko idatziarekin ados 

daudela esan badute ere. Prestazioak bidegabeki jaso ez direla ondorioztatzen den kasuetan, espedientea 

berrikusi beharko litzateke”.  

 
8  1/1997 Legegintzako Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 

Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, hauxe ezartzen du 44. artikuluan: “1. 

Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak preskribagarriak dira. Preskripzio-epeak zehazteko, bete beharrekoak 

izango dira eskubide horietako bakoitzari zuzen-zuzenean edo zeharka espezifikoki ezar dakizkiokeen 

xedapenak. 

2. Aurreko lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, lau urteren buruan preskribituko du Euskal 

Autonomia Erkidegoko administrazioak eta bere erakunde autonomiadunek zenbait arlotan dituzten 

eskubideak: 

a) Eskubide publikoak aitortzea eta kitatzea bere alde, eskubideaz baliatu ahal izan zen egunetik. Baldin eta 

finkatu bada aitorpen edo kitapen horretarako ezinbestekoa dela aipatutako erakundeei egindako adierazpena, 

preskripzio-epea ez da zenbatzen hasiko harik eta adierazpen hori, eskatutako baldintza guztiak betez, egin 

arte. 

b) Aitortutako edo kitatutako kreditu publikoak kobratzea, jakinarazpena eraginkorra egin den egunetik, edo, 

egun hori derrigorrezkoa ez bada, bere epe-mugatik aurrera”. 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2015ni-2120-14-ebazpena-2015eko-ekainaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2015ni-2120-14-ebazpena-2015eko-ekainaren-8koa
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Preskripzio epea zenbatzen hasiko da administrazio eskudunak itzulketa 

betebeharra sortu duen egitatearen berri izaten duenean, edo hala badagokio,  

“itzultze-ebazpenaren jakinarazpena gauzatzen den egunetik”. 

 

2016/REI/006632 erreferentzia duen eta analisi honen oinarri den prozedurak 

2011ko abenduaren 16tik 2016ko otsailaren 29ra arteko epea berrikusi zuen eta 

itzultzekoa izan litekeen zenbatekoa 9.202,81 eurokoa zen. Ez dakigu zein den 

itzulketa prozeduraren hasiera eman zen eguna, izan ere, ez informazio hori ezta 

ere agiria, ez zaie eman ez kexagileari ez erakunde honi. Lanbidek Arartekora bidali 

zuen txostenaren arabera, hasiera jakinarazi zen BOEren 2016ko maiatzaren 11ko 

argitalpenaren bidez, eta 2016ko uztailaren 5eko ebazpenaren bitartez ebatzi zen, 

zeina BOEn argitaratu zen baita ere, baina ez dakigu zein egunetan.  

 

Ondoren azaltzen saiatuko garen bezala, Arartekoak uste du preskribapena 

aplikatu behar dela bai zorra deklaratzen denean, bai eta zorra kobratzen denean. 

 

Zorra deklaratzeko prozedurari dagokionez, preskribapen epearen hasiera eguna 

izan behar da administrazioak dakienean egitate batek DSBE mantentzeko 

betekizunak betetzeari kalte egin diezaiokeela. 

 

Kasu honetan, itzulketa betebeharra hauengatik sortu zen: lehenik eta behin, 

Lanbiden jakinarazi zelako bere bikotekide ohiarekin bizi zela logela bat 

azpialokatuta (2011ko abenduko DSBE aitortzeko eskarian). DSBE eskatu 

zuenean, kexagileak dio bikotea deseginda zegoela eta bere bikotekide ohiarekin 

etxea partekatzen jarraitzea erabaki zuela ezinezkoa zelako beste etxebizitza 

aurkitzea. 

 

Bigarrenik, Lanbidek jakin zuenean biak etxebizitza eskatzaile gisa inskribatuta 

daudela Etxebiden. Lanbidek erakunde honetara bidalitako txostenean jasota 

dagoen moduan, kexagileak 2013ko martxoaren 12an Etxebizitza Lurralde 

Ordezkaritzaren agiri bat entregatu zuen, ziona biak Etxebiden inskribatuta zeudela 

bizikidetza unitate bakar gisa. 

 

Gauzak horrela, aurreko datuek dies a quo gisa funtzionatzen dute, eta une 

horretatik aurrera hasten da preskribapen epea.  

 

Itzulketa prozedura hastearen jakinarazpen eguna (egun horretan kokatu beharko 

litzateke administrazioak zorra itzultzeko eskatzeko ahala eraginkor egiten duena 

unea), Lanbidek erakunde honetara bidali zuen txostenean azaldutakoaren arabera, 

2016ko maiatzaren 11 izan zen, hain zuzen ere, BOEn argitaratu zenean itzulketa 

prozeduraren hasiera.  
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Kontua da aldizkari ofizialean argitaratu aurreko jakinarazpen saiakera horiek 

kexagilea 2015eko abuztutik bizi ez zen etxebizitza batean egin zirela.  

 

Aurretik azaldu moduan, une horretan berariazkoa ez zenez etxebizitza aldaketa 

jakinarazi beharra eta Lanbidek kexagilearen benetako etxebizitza zein zen 

ikertzeko diligentzia muturreraino eraman ez zuenez, erakunde honen ustez eta 

aipatu diren askotariko erabaki judizialekin koherentzian, itzulketa hasieraren 

jakinarazpenak ez du ondorio juridikorik, eta hortik ez da sortzen ezta ere 

preskribapen epea etetea. Beraz, erreklamazio ekintzaren baliozkotasunari 

zuzenean eragiten diote, eta administrazioaren berrikuspen gaitasunaren 

preskribapena deklaratu behar izango litzateke. 

 

Bestalde, deklaratutako zorra kobratzeari eta egikaritzeko epeari dagokionez, 

araudiak dio ez direla 4 urte igaro behar itzulketa ebazpenaren jakinarazpena 

eraginkor egin denetik ordaintzeko eskatzen denera arte.  

 

Kasu honetan, kexa espedienteko informazioaren arabera, enpleguko erakunde 

autonomoak ez zuen ezer egin 2016ko uztailaren 5eko ebazpenaren bidez 

deklaratutako itzulketa betebeharra eskatzeko, 2021eko otsailean kexagilearen 

DSBEren nominatik % 30 kentzen hasi zenera arte.  

 

BOEn argitalpena noiz egin zen ez dakigunez, berriz ere interesdunak bere DSBEren 

espedienteari dokumentazio guztia jasotzeko duen eskubidea ez bermatzearen 

ondorioz eta eskuragarri dugun informazioarekin, ondorioztatu dezakegu oso 

ziurrenik 4 urte baino gehiago igaro zirela epe bien artean.  

 

5.-  Beraz, garrantzitsua da azpimarratzea Lanbidek bazekiela itzulketa betebeharra 

sortu zuen egitatea zein izan zen kexagileak 2011n DSBEren eta EPOren eskaria 

egin zuenean, edo beranduen ere 2013ko martxoan, kexagileak Etxebideko agiria 

entregatu zuenean.  

 

Gainera, egiaztatu dugu kexagileak fede ona duela, bere egoera pertsonalari eta 

etxebizitzari buruz eskatu zitzaion agiri eta informazio guztiak eman zituelako -bere 

bikotekidea izan zenaren etxean azpialokatutako logela-.  

 

Egitatezko aurrekarien apartatuan azaldutakoarekin bat etorriz, kexagilea ez zen 

prestazioen titularra orain dela askotik, zehazki 2013ko ekainaren 29ko ebazpena 

eman zenetik. Prestazioen ordainketa etetearen, ondorengo deuseztapen 

ebazpenaren eta lehenengo itzulketa prozeduraren inguruan egoitza judizialean 

aurkeztu zituen nahien estimazioaren ondorioz, kexagileak ondorioztatu zuen 
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Lanbiderekin zuen administrazio harremana bukatua zegoela, eta oker jasotako 

zenbatekoekin lotutako arazoak konponduta zeudela. 

 

Gogorarazi behar dugu berrikuspen ahalak ezin direla egikaritu inolako mugarik 

gabe, baizik eta zenbatu egin behar dela igarotako denbora, Administrazio 

publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

110. artikuluaren arabera: 

 

“Kapitulu honetan xedatutako berrikuspen-ahalmenak baliatzerik ez dago baldin 

eta, akzioak preskribatu direlako, denbora igaro delako bestelako 

gorabeherengatik, ahalmen horiek baliatzea ekitatearen, fede onaren, 

partikularren eskubideen edo legeen aurkakoa bada.”. 

 

Arartekoaren ustez, kasu honetan enpleguko erakunde autonomoak gauzatutako 

jarduketek gainditu egin dituzte araudiak administrazioaren berrikuspen gaitasuna 

xedatzeko erabiltzen dituen mugak.  

 

Funtsean, desoreka sortu da administrazioak herritarrarekiko duen kokapen 

juridikoan; azken horrek uste izan du prestazioa jasotzeko eskubidea izan zuela eta 

Lanbidek egindako antzeko erreklamazioetan ezingo litzateke sortu bere demanda 

administrazioarekiko auzien prozeduran onetsi eta gero. Lanbidek ez du beharrezko 

diligentziarekin jardun prestazioen erreklamazioan, izan ere, denbora gehiegi igaro 

zen oker jasotako zenbatekoak sortu zituzten egitateak gertatu zirenetik 

zenbatekoak erreklamatu zirenera arte, eta ez zuen diligentzia muturreraino eraman 

itzulketa prozedurako egintzak jakinaraztean.  

 

Horrekin lotuta, kontuan hartu behar da gaur egun Eusko Legebiltzarrean 

eztabaidatzen ari diren Diru-sarrerak bermatzeko eta inklusiorako euskal sistemaren 

legearen aurreproiektuan9 jasotako aurreikuspen baten xedea dela aldatzea 

administrazioak prestazioak aitortzeko espediente bat berrikusteko duen epea, eta 

4 urte izatetik 2 urte izatera igarotzea.  

 

Aurreko guztiarengatik, Arartekoak uste du aplikatzekoa dela aurretik aipatu dugun 

39/2015 Legeko 110. artikulua eta, ondorioz gomendatzen du baliogabetu dadila 

kexagileak gaur egun dituen DSBEren diru-sarrerei aplikatzen zaien % 30eko 

kenketaren oinarri den itzulketa prozedura.  

 

 

                                                 
9  Eskuragarri hemen: https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/garrantzi-juridikoko-

dokumentazioa/diru-sarrerak-bermatzeko-eta-gizarteratzeko-euskal-sistemaren-lege-aurreproiektua/  

https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/diru-sarrerak-bermatzeko-eta-gizarteratzeko-euskal-sistemaren-lege-aurreproiektua/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/diru-sarrerak-bermatzeko-eta-gizarteratzeko-euskal-sistemaren-lege-aurreproiektua/
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GOMENDIOA 

 

Arartekoak, aurreko gogoetetan oinarrituz gomendatzen du Lanbidek berrikus 

dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptuan 9.202,81 euro itzultzeko 

betebeharra deklaratzen duen ebazpena, izan ere, gabeziak detektatu dira 

erreklamatzeko prozeduran eta denbora asko igaro da Lanbidek itzulketa 

betebeharra arrazoitu zuten egitateen berri izan zuenetik konpentsazio bidez zorra 

kobratzen hasi zenera arte.  

 


