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Arartekoaren ebazpena, 2012ko martxoaren 30koa. Horren bidez Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio eraginik gabe uzteko 
pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria jasotzeko eskubidearen etetea eta jaso ez dituen zenbatekoak kobratzeko 
eskubidea onar diezaion.  
 
 

Aurrekariak 
 
 
1. Pertsona bat erakunde honetara etorri da Arabako Foru Aldundiak diru sarrerak 

bermatzeko errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eten 
dizkiolako 2011ko urriaren 24ko Ebazpen bidez. 
 
Prestazioa arrazoi honengatik eten da: “Etete honen arrazoia, 18/2008 Legeko 
19.artikulua 1 .f idatz-zatiak eskatu bezala, eskatzailearen hurrengo 
betebeharra eta/edo eskakizunaren aldi baterako galtzea da: arauz jarritako 
epean, berehalakoan gertatutakoak ezagutarazi, aipatutako legearen arabera 
ekar ditzaketenak; prestazioa jasotzeko eskubidearen aldaketa, esekidura, edo 
iraungitzea”. 

 
 
2. Aldez aurretik Gasteizko Udalak 2011ko irailaren 7an entzunaldi izapiderako 

deia egin zion. Izapidean zera helarazi zioten: “abuztuan bankuko libreta 
eguneratu guztien azken sei hilabeteetako lehen orria eta mugimenduak eskatu 
zitzaizkion eta ez du bere izenean dagoen Euskadiko Kutxako libreta aurkeztu. 
Une honetan bere etxebizitzan bizi diren pertsonen egoera argitu behar du, 
baina ez du helarazi etxebizitzan bizi zen aurreko pertsona 2011ko 8aren 8tik 
erroldan baja emanda zegoenik”. 
 
Informazio horri erantzunez, alegazio idazki bat aurkeztu zuen eta bertan 
azaltzen zuenez, 2011ko abuztuaren 10ean helarazi zuen bere etxebizitzan 
berrakuratze kontratu berri bat sinatu zela eta abuztuaren 8an berrakuraduna 
aurreko etxebizitzatik joan zela. Gizarte Zerbitzuek gomendatu zioten 
berrakuradun berria gaineratu ondoren bakarrik jakinaraz zezala. Era berean, 
bankuko libretari buruz eskatutako informazioa aurkeztu zuen eta alegatu 
zuenez gizarte langileak bazekien prestazioa udalari aldez aurretik eskainitako 
bankuko kontuan ordaintzen ziotela eta bere izenean beste libreta bat zuela, 
horniduren gastuak bertan helbideratuta baitzeuden. Azken horren kopia 
aurkeztu zuen. 
 
 

3. Erakunde honek Arabako Foru Aldundiari aurreko gertakarien inguruko 
informazioa eskatu zuen.  
 
Arabako Foru Aldundiak zera erantzun zion: 
 



 

 2 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

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

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en ejercicio de sus competencias 
atribuidas en la Ley 18/2008 de seguimiento continuado y control de las 
personas titulares y beneficiarias de las prestaciones económicas previstas 
en dicha ley, tras comparecencia de la ahora reclamante para comunicar un 
cambio en las personas que residen en su domicilio, le requiere la 
presentación de una documentación adicional para verificar el cumplimiento 
de requisitos (hojas selladas del pasaporte de (…), primer página y 
movimientos de las libretas bancarias actualizadas, declaración de ingresos 
de (…) tarjeta del INEM-Lanbide de (...), y contrato principal de alquiler y 
último recibo) documentación que (…) presenta con fecha 06/09/2011. 
Toda vez que existen datos que no han quedado suficientemente aclarados 
con la documentación aportada, se le remite un trámite de audiencia para 
que aclare la situación de una libreta bancaria y sobre las personas que 
viven en su domicilio. En respuesta a dicho trámite de audiencia (…), con 
fecha 15 /09/2011 aporta un escrito donde explica los cambios que han 
acontecido en su vivienda y aporta la libreta de la Caja Laboral con vigencia 
y movimientos que se desconocen. Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz propone la suspensión de las prestaciones Renta de Garantía de 
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por “ocultación de datos 
de patrimonio”, con efectos desde el 01/10/2011.” 

 
Foru aldundiak, bere erantzunean, etetearen arrazoia ere aipatu zuen 
“suspensión de prestaciones que es confirmada por la Dirección Gerencia del 
Instituto Foral de Bienestar Social mediante resolución de fecha 24/10/2011, 
motivada por el incumplimiento de la obligación de “comunicar en el plazo que 
se establezca reglamentariamente (según Decreto 147/2010, artículo 12.1. f, 
máximo 15 días naturales desde el hecho causante) los hechos sobrevenidos 
que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación, según exige 
el artículo 19.1. f de la Ley 18/2008”. 
 

Hori guztia kontuan izanda, emandako iritziak eta informazioa aztertu ondoren, 
egokia iruditu zaigu gogoeta hauek igortzea. 

 
 

Gogoetak 
 
 
1. Arabako Foru Aldundiak etetearen arrazoi gisa abenduaren 23ko 18/2008 

Legearen 19.1. f artikuluan eta maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1. 
f) artikuluan xedatutako betebehar bat urratu izana aplikatu du. Azken horrek 
xedatzen duenez diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek, gertatu eta 
hurrengo hamabost egun naturaleko epean, prestazioaren eskubidea aldatu, 
eten edo iraungi dezaketen gertakari hauek helarazi behar dizkiote udalari. 
Ondoren gertakarien zerrenda azaltzen da. Horien artean f.2. atala dago.- 
Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarritzat erabili diren baliabideak 
ukitzen dituzten gertakariak, hala nola, hileroko diru-sarreren motan edo 



 

 3 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

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

zenbatekoan izandako aldaketak, eta ondare-gehikuntzak edo -murrizketak. f.3. 
atalean prestazioa onartzeko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako edo 
behin betiko galtzea ekar dezakeen beste edozein gertakari edo egoera aipatzen 
da. 
 
Dekretuak zein legeak jazotako gertakariak helarazteko beharra ezartzen dute 
baldin eta, lege honetan xedatutakoaren arabera, prestaziorako eskubidea 
aldatu, eten edo iraungi badezakete. 
 
Legeak, halaber, eskubidearen etetea arautzen du, zehazki 26. artikuluan, izan 
ere, horren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta, edozein modalitatetan, 
etengo da honakoa gertatzen bada:… b) Titularrak edo bizikidetza-unitateko 
kideren batek prestazioa lortzean hartutako betebeharren bat aldi baterako ez 
betetzea”.  
 
Artikulu honek beste betebehar batzuk aipatzen jarraitzen du, eta betebehar 
horiek betetzen ez badira, etena eragiten dute. 147/2010 Dekretuak 43. 
artikuluan eskubidearen etetea eragiten duten arrazoiak arautzen ditu eta horien 
artean bizikidetza-unitatean edo baliabide mailan izandako aldaketak ezarritako 
epean ez helaraztea dago. 

 
 
2. Arabako Foru Aldundiaren ustez ondare-datuak ezkutatu dira, izan ere, pertsona 

horrek udalari helarazi ez zion kontu-korrontea zuen. Kexagileak alegatu 
duenez, berriz, gizarte langileak kontu-korronte horren berri zuen. Alegazio hori 
ezin da bermatu erabiltzailearen eta artatzen zuen profesionalaren arteko 
harremanean jasotzen baita. Baina bai egiazta daiteke kexagileari bankuko 
libreta aurkeztea eskatu zaionean udalaren eskura jarri duela. Beste elementu 
argigarria da kontuan zorduntzen diren horniduren ordainketei aurre egiteko 
beharrezkoak diren diru-sarrerei dagozkien mugimenduak biltzen dituzten 
libretaren datuak. Saldoa aldagarria da baina 2011. urtean inoiz ez da 232,86 € 
baino gehiagokoa izan, beraz, jasotzen dituen prestazio ekonomikoetatik 
datozen diru-sarrerekin bateragarria da. 

 
Pertsona batek bi kontu korronte izateak arrazoi asko izan ditzake. Arrazoi 
horiek ez dute zertan zerikusirik izan diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa erregulatzen duen araudiaren urratzearekin, pertsonaren 
askatasunaren eremuan sartzen den erabakia baita. Beste kontu bat litzateke 
pertsona batek diru-sarrera kopuru handiak jasotzen dituen kontu korronte bat 
izatea, horrek datuak ezkutatzen ari dela islatuko bailuke eta prestazioaren 
eskubidea aldatu, eten edo iraungi dezaketen baldintzetan eragina izan 
zezakeen. Ez da kasua, pertsona honek bi kontu korronte zituen, prestazio 
ekonomikoak eskaini zitzaizkionean kontuan hartu ziren egoera bera islatzen 
dutenak.  
 
Horregatik, Gasteizko Udalak zein Arabako Foru Aldundiak, diru-sarrerak 
ezkutatu ez direla eta besterik gabe horniduren gastuak beste libreta batean 
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helbideratzen dituela egiaztatu ondoren, prestazioa eteteko hasitako 
espedienteari amaiera eman behar izan zioten.  Pertsona honek ez du urratu 
prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarri izan diren baliabideetan eragina 
duten gertakariak edo prestazioa aitortzeko eskatutako baldintzaren bat aldi 
baterako edo behin betiko galtzea ekar dezakeen beste edozein gertakari edo 
egoera jakinarazteko zuen betebeharra (147/2010 Dekretuaren 12. f2 eta f3 
artikuluak). 18/2008 Legeak eta 147/2010 Dekretuak jazotako gertakariak 
jakinarazteko betebeharra etete arrazoi gisa ezartzen dute, baina soilik 
prestazioaren eskubidea aldatu, eten edo iraungi dezaketenak.  
 
Ez da hori hizpide dugun kasua, izan ere, pertsona horrek ez du inolako 
betebeharrik urratu eta prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen ditu oraindik 
ere, hau da, bazterkeria pertsonala, soziala eta lanekoa pairatzen du, oinarrizko 
beharrei edo gizarteratze edota laneratze prozesu batetik sortutako gastuei 
aurre egiteko diru-sarrera nahikorik gabe, eta bere bizikidetza unitatean ez dago 
diru-sarrera nahikorik gastu horiek ordaintzeko (18/2008 Legearen 1. art. eta 
147/2010 Dekretuaren 2. eta 9. artikuluak). Bankuko bi libreta izateak ez du 
prestazioa jasotzeko duen eskubidean eraginik izan behar, bertan islatzen diren 
bankuko gordailuak urritasun ekonomikoko egoeran dagoen pertsona bati 
baitagozkio. 

 
 
3. Azken finean, kexagileak legezko epean berrakuradun berriaren identitatea 

helarazi zuen eta zegozkion agiriak aurkeztu zituen. Era berean, entzunaldi 
izapidea egin zenean eskatu zizkioten agiriak aurkeztu zituen. Agiri horiek ez 
dute inolako daturik ezkutatzen; pertsona horrek bankuko bi kontu dituela 
besterik ez dute islatzen. Hori guztia egiaztatzean, eteteko hasitako 
espedienteari amaiera eman behar izan zitzaion, baina ez da horrela izan. 
Arabako Foru Aldundiak prestaziorako eskubidea etetea erabaki zuen eta 
ebazpena burutzen den egunean etete hori mantentzen da. Ondorioz, erakunde 
honen ustez, pertsona horrek ez du urratu prestazioa aldatu, eten edo iraungi 
dezakeen egoeraren bat helarazteko betebeharra, beraz, ez dago legezko 
arrazoirik diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eteteko. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
50/2012 GOMENDIOA, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari 
emana: 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
prestazio ekonomikoen ordainketa eten zuen ebazpena ondoriorik gabe utz 
dezan. 
 
Etenaldian zehar jaso ez duen zenbatekoa jasotzeko eskubidea onar dakion. 


