
 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Arartekoaren 2017R-944-15 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 12koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioak erreklamatzeko espedientea berrikus dezala eta 
preskripzioaren ezarpen juridikoa aplika dezala. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-XXXek kexa aurkeztu du erakunde honetan. Horren bidez, Arartekoaren esku-
hartzea eskatu du Lanbidek prestazio ekonomikoak erreklamatzen dizkiolako. 
 
Hain zuzen, Lanbidek, 2014ko uztailaren 15eko Ebazpenaren bidez, 1.980,75€ 
erreklamatu dizkio 2008-2013 aldian prestazio ekonomikoak oker jaso dituelako 
diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa. Are gehiago, 2015eko apirilaren 14ko 
ebazpenaren bidez, aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa ezestea erabaki zuen, 
kexagileak epez kanpo aurkeztu zuelako. 
 
Errekurtsoaren ebazpenean aipatzen den bezala, itzulketa espedientea 2014ko 
uztailaren 15ean hasi zen, eta 2015eko uztailaren 15ean itzultzeko betebeharra 
aitortzea ebatzi zen. 
 
Berraztertze-errekurtsoarekin batera 2008an aurkeztu zuen dokumentazioaren 
arabera, 812,5€ jasotzen zituen hilean eta bere bikotea den XXXek, 343€. 
 
Bizikidetzako unitatearen diru-sarrerei buruzko informazioa jaso ostean, 2008ko 
azaroan Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuek –garai hartan oinarrizko errenta 
eskatzeko espedientea abiarazteko nahiz hura aldatzeko eskumena zuen 
administrazioak– proposamena egin zuten bizikidetzako unitateari egoera horretan 
zegokion prestazio ekonomikoaren inguruan, eta Bizkaiko Foru Aldundiari ofizioa 
igorri zioten, hura baitzen une horretan espedienteok ebazteko erakunde eskuduna. 
 
2.-Arartekoak Lanbideri gertakarien inguruko informazioa eskatu zion. Informazio-
eskaerarekin batera aurkeztu genuen Getxoko Udalaren oinarrizko errenta 
mantentzeari buruzko ebazpen-proposamenaren kopia, bai eta Bizkaiko Foru 
Aldundiari igorritako ofizioarena ere. Halaber, hainbat gogoeta egin genituen aldez 
aurretik, errepikakor ez gertatzearren, aurrerago zehaztuko ditugunak. Zehazki, 
honako gertakari hauen inguruko informazioa eskatu genuen: 
 

a) Audientzia izapidearen kopia, diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen 
duen 147/2010 Dekretuaren 57. artikulua ezarriz. 

b) Eskumena duten administrazioek jarraitutako prestazioak erreklamatzeko 
prozeduraren gaineko informazioa, non erreklamatzeko datak eta egindako 
izapideak eta jakinarazpenak aipatzen diren. 

c) Aurreko gertakarien inguruan interesgarria izan daitekeen beste edozein gai. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

3.-Erakunde honi erantzuteko asmoz, Lanbideko zuzendari nagusiak txostena egin 
zuen. Horretan azaldu zuen prestazioak itzultzea erabakitzeko jarraitu zuten 
prozedura. 2014ko maiatzaren 26ko Ebazpenaren bidez hasi zen 1.980,75€ 
itzultzeko eskatzeko prozedura, oker jasotako zenbateko gisa. Interesdunari 
ebazpenaren berri eman zitzaion 2014ko ekainaren 6an, eta bertan berariaz jaso 
zen alegazioak egiteko hilabeteko epea hasiko zela. 
 
Espediente honi dagokionez, kexagileak 2014ko ekainaren 10ean eskatu zuen 
hilean 100€ gutxiago ordaintzeko. Ez zuen beste alegaziorik aurkeztu. Lanbidek 
hauxe gehitu zuen: “Hortaz, 2014ko uztailaren 15eko ebazpena jakinarazi 
zitzaion non Lanbidek esandako kopurua itzultzeko obligazioa deklaratzen duen, 
instrukzioa egin eta eskaerari ezezkoa eman ondoren. Ebazpen hori 2014ko 
uztailaren 24an jakinarazi zitzaion interesdunari, eta adierazi zitzaion berriro, zer 
errekurtso jar zitzakeen, zer organoren aurrean eta zer epetan.” 
 
Ebazpen horren aurka ere ez zuen errekurtsorik aurkeztu. Aurrerago, 2014ko 
urriaren 1ean, errekurtsoa aurkeztu zuen eta horren ebazpena 2015eko apirilaren 
14an jakinarazi zitzaion, hain zuzen, ezetsi egin zela epez kanpo aurkezteagatik. 
 
Lanbidek honako hau ondorioztatu zuen: “Bestalde, balizko preskripzioari buruzko 
balorazioari dagokionez, esan behar dugu ez dagoela halakorik, izan ere, Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 58. artikuluak 
ezartzen baitu bidegabeki kobratutako zenbatekoak itzultzeko obligazioaren 
preskripzio epea (lau urtekoa Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen 44. artikuluaren arabera) Administrazioak egitate eragilearen berri izan 
duen egunetik hasten dela zenbatzen.” 
 
Azkenik, adierazi zuen kexa-espedientea aztertzean kontuan hartu behar dela 
Lanbidek erantsi zuen 2014ko maiatzaren 26ko idazkia, zeinaren bitartez 
kexagileari jakinarazi zitzaion oker jaso zituen zenbatekoak itzultzeko prozedura 
hasiko zela. Gainera, kexagileak aurkeztutako alegazioen kopia erantsi zuen. Horien 
bidez, hilean 100€ gutxiago ordaintzeko eskatu zuen. Horrekin batera, 1.980,75 
euroko zenbatekoa itzultzeko beharra ezartzea erabaki zuen ebazpenaren kopia 
erantsi zuen. Bestalde ebazpenak adierazi zuen zenbatekoa diru-sarrerak 
bermatzeko errentan/etxebizitzarako prestazio osagarriaren nominan konpentsatuko 
dela, 262,56€ hilean zehazki. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Errekurtsoaren ebazpena idaztean akatsa egin zen datetan, eta, ondorioz, 
nahasmena sortu zen egindako izapideen inguruan. Lanbidek Arartekoari igorri zion 
erantzunean argitu ziren prestazioak erreklamatzeko prozeduran egindako izapideen 
datak eta, horrela, egiaztatu ahal izan da Lanbidek bete dituela oker jasotako 
prestazioak itzultzeko prozeduraren inguruko xedapenak, Diru Sarrerak Bermatzeko 
Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluan jasota daudenak. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Beste alde batetik, kexaren sustatzaileak ez zuen aurkeztu epearen barruan 
administrazio-errekurtsoa; hori dela eta, epez kanpokotzat jo zen, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikulua betez. Horrenbestez, Lanbidek ez 
zuen gaian sakondu. 
 
Arartekoak kontuan izan du, espediente hau aztertzeko, badaudela oinarrizkotzat 
jotzen dituen beste elementu batzuk. Beraz, lehen adierazitako aurretiazko egoerak 
gorabehera, espedientea berrikusteko beharra baloratu du ondorengo gogoeten 
arabera. 
 
2.-Erakunde honek informazio-eskaeran dagoeneko aipatu zituen preskripzioa eta 
1.980,75 euroko zenbatekoa erreklamatzearen jatorria, kontuan izanik igarotako 
epea (2008-2014, hots, 6 urte), zorra iraungi dela uler daitekeelakoan, 
administrazio eskudunak ez baitu jarduketarik egin aurretik erreklamazioa 
bideratzeko. 
 
Lanbidek erakundeari erantzun dio oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 
betebeharra aintzat hartzen hasten dela administrazioak egitate eragilearen berri 
duen egunetik aurrera. 
 
Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 58. artikuluak 
honako hau xedatu zuen: “Preskripzio-epea administrazio eskumendunak itzultze-
betebeharra sorrarazten duen gertakariaren berri duen egunetik hasiko da 
zenbatzen edo, halakorik badago, itzultze-ebazpenaren jakinarazpena gauzatzen 
den egunetik.” 
 
Horregatik, hain zuzen ere, Arartekoak aldez aurretik jakinarazi zuen balitekeela 
prestazioak erreklamatzeko prozedura baten pean zeuden zenbatekoak iraungita 
izatea.  
 
Kexagileak 2008ko azaroan jakinarazi zien Getxoko Gizarte Zerbitzuei urte horretan 
zituen diru-sarrerei buruzko informazioa, Oinarrizko Errenta gisa jasotzen zuen 
prestazioaren zenbatekoa aldatze aldera. Getxoko Udaleko Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuek proposamena egin zuten egoera horretan jasotzea zegokion prestazio 
ekonomikoari lotuta, eta Bizkaiko Foru Aldundiari igorri zioten. Bizkaiko Foru 
Aldundiak orduan egokitu behar zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
zenbatekoa. 
 
Erakunde honek Lanbideri igorritako lankidetza-eskaerarekin batera bidali zion 
Getxoko Udaleko oinarrizko errenta mantentzeari buruzko proposamenaren kopia, 
bai eta Bizkaiko Foru Aldundiari igorritako ofizioarena ere. 
 
Agiri horietatik ondoriozta daiteke kexaren sustatzaileak bete zuela prestazioaren 
zenbatekoa aldatzea ekar dezaketen gertaeren berri emateko betebeharra 
(147/2010 Dekretuaren 12.1.f) artikulua). 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

3.-Lanbidek, 2014ko maiatzaren 26an, prestazioak itzultzeko prozedura hasi zuen; 
horrenbestez, egun hartan eten zen preskripzio-epea. 
 
Prestazioak erreklamatzeko prozedura hastea erabaki zuen jakinarazpenean jasota 
dago diru-sarrerak bermatzeko errenta itzultzeko eskatu dela arrazoi hau dela bide: 
“Titularra bere/besteren kontura lanean”. Haatik, ez da aipatu zorra sortu zen aldia. 
Preskripzioari dagokionez, aurreko lau urteetan zor ziren zenbatekoak baino ezin 
dira erreklamatu, hau da, 2010eko maiatzera artekoak. 
 
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. 
 

21. Aurreko lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, bost urteren buruan 
preskribituko du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta bere erakunde 
autonomiadunek zenbait arlotan duten eskubideak. Hona arloak: 
 

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. 

 
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 

                                                 
1 44. artikuluaren 2. zenbakia, irailaren 29ko 3/2006 Legeak (Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legea eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea aldatzen 
dituena) 2. artikuluko 2. zenbakian egindako idazketan (urriaren 20ko EHAA). 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

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. 

 
4. Atal honetako 1. lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, eskubide 

pribatuen preskripzioak ordenamendu juridiko pribatua izango du arau.” 
 
Aurreko artikulua eta arestian adierazitako 147/2010 Dekretuaren 58. artikulua 
betez, Lanbideren eskubideak eta, beraz, Euskadiko Ogasun Nagusiarenak, lau 
urtera iraungitzen dira. 
 
4.-Lanbidek erabaki zuen egindako errekurtsoa ez onartzea epez kanpo jarri zelako, 
hain zuzen ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluan ezarritako 
epeaz kanpo. 
 
Hala ere, arestian aurreratu dugunez, Arartekoak espedientea berrikusteko eskatu 
du, administrazio publikoaren kudeaketa-arloetako jarduketei aplikatu beharreko 
preskripzioaren legezkotasunari eta indarraldiari jarraikiz. Preskripzio hori fede on 
eta segurtasun juridikoko printzipioetan oinarritzen da. 
 
Horrenbestez, Lanbideren erantzunetik ezin da ondorioztatu Bizkaiko Foru 
Aldundiak, eskuduna zen aldian, edo Lanbidek berak –gaur egun diru-sarrerak 
bermatzeko errenta kudeatzeko eskumena duen erakundeak–, jarduketarik egin 
dutenik 2014ko maiatza baino lehen, oker ordaindutako zenbatekoa erreklamatze 
aldera. Ez da jakinarazi ezta ere prestazioaren zenbatekoa aldatu izaterik egitateak 
ezagutu ondoren, 147/2010 Dekretuaren 41.2. artikuluak xedatutakoa betez: 
“Foru-aldundiek automatikoki aldatuko dituzte diru-sarrerak bermatzeko errentari 
dagozkion zenbatekoak, prestazio horren titularrentzat edo horietako batzuentzat 
aplikazio orokorreko aldaketen ondorioz bada.” 
 
Arartekoaren iritziz, arestian adierazitako lege-xedapenak aplikatu behar dira, 
oinarrrizko errenta gisa (diru-sarrerak bermatzeko errenta gaur egun) ordaindutako 
zenbatekoari lotutako zorraren iraungitzea arautzen dutenak, prestazioa 2010eko 
maiatza baino lehen ordaindu baitzen. Erakunde honen ustez, administrazio 
eskudunari egotz dakiokeen atzerapena egon da, ordaindu beharreko prestazioaren 
zenbatekoa aldatzeari eta prestazioak erreklamatzeko prozedura hasteari 
dagokienez. Kexagileak 2008an bere ordainsarian eragiten zuten aldaketen berri 
emateko betebeharra bete zuen, aldiz, administrazio eskudunek ez zuten 
jarduketarik abiatu oker ordaindutako prestazioa erreklamatzeko 2014ko maiatzera 
arte. 
 
Erakunde honen aburuz, berraztertze-errekurtsoa epez kanpo jarriagatik 
preskripzioaren ezarpen juridikoa aplikatu beharra dago, eta iraungitzat jo behar da 
2010eko maiatzaren aurretik oker ordaindutako prestazioa erreklamatzeko 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

eskubidea; are gehiago oker ordaindu izatearen arrazoia administrazio eskudunak 
prestazioaren zenbatekoa aldatzeko bere betebeharra bete ez izateari lotuta 
dagoenean (147/2010 Dekretuaren 41.2. artikulua), eta kontuan izanik kexagileak 
bete zuela aurrekoa ekar zezaketen egitateak jakinarazteko betebeharra, dekretu 
bereko 12.1.f) artikuluan ezarritakoa. 
 
Horregatik guztiagatik, eta erakunde hau sortu eta arautu zuen otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako 
gomendio hau eman dio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Arartekoak Lanbideri gomendatzen dio diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioak erreklamatzeko espedientea berrikus dezala eta preskripzioaren ezarpen 
juridikoa aplika dezala egintza iraungitzeko ezarrita dagoen epea amaitu aurretik 
erreklamatu ez ziren zenbatekoen kasuan. 
 
 


