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Arartekoaren ebazpena, 2012ko maiatzaren 22koa. Horren bidez Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako Sailari gomendatzen zaio gizarte prestazioen 

etetea eta oker jasotakoengatiko zorra berrazter ditzala, dirudienez ez baitago 

horiek bideratzeko arrazoi nabarmenik. 

 

Aurrekariak 

 

2011ko azaroaren 28an (…)k bere emaztea, (…), ordezkatuz aurkeztutako 

kexa jaso genuen.  Kexa aurkeztu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzen du eta etxebizitzarako prestazio osagarria eten zizkietelako.  

 

Arartekoari jakinarazi zaizkion gertakariak honakoak dira: 

 

Urriaren 13an erreklamatzaileak Gizarte Esku-hartze Sailaren aurrean diru-

sarrerak bermatzeko errenta igo ziezaioten eskatu zuen, senarrak 

langabeziagatiko prestazioa agortu baitzuen.  Horri erantzunez, urriaren 21ean 

Gasteizko Udaletik idazki bat bidali zioten entzunaldiko izapide batera deitzeko, 

honako arrazoia leporatuta: “no comunicar en el plazo legalmente establecido 

la finalización de su subsidio el 05-07-11”. Azaroaren 8an erreklamatzaileak 

erantzuna bidali zuen alegazio-idazki bat aurkeztuta. Bertan azaltzen zuenez, 

Lan eta Immigrazio Ministerioak subsidioa emateko bideratutako ebazpena 

helarazten dion idazkia Gasteizko Udalean bere garaian aurkeztu zuen eta, 

idazki horretan, subsidioaren hasiera zein amaiera datak agertzen dira; nolanahi 

ere, entzunaldiko izapidearekiko erakuntzarekin batera, ebazpen-idazki horren 

kopia erantsi zuen.   

 

Hala eta guztiz ere, azaroaren 21ko ebazpenaren bidez bi prestazioak eten 

zizkioten. Jakinarazpen-idazkian erreklamatzaileari adierazten diotenez, gainera, 

2.488,14 euroko okerreko kobratzeengatiko zorra dauka, eteteek 

atzeraeraginezko ondorioak baitituzte, abuztuaren 1etik aurrerakoak. Idazki 

horretan adierazi diotenaren arabera, honako baldintza hau ez betetzeagatik 

eten zaizkio prestazioak: 2008ko Legearen 16.c artikulua, hau da, ”giza 

baliabide nahikoa ez izatea”. 

 

2012ko otsailaren 27an (hau da, ebazpena eman eta lau hilabete igarota), foru 

erakundeak idazki bat bidali zion erreklamatzaileari. Horren bidez “akatsak 

zuzenduko” direla jakinarazten diote eta, ondorioz, honakoa da etetearen 

arrazoia: “la pérdida temporal por parte del peticionario de la obligación y/o 

requisito de comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, 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”. 

 

Azkenik, martxoaren 14an 2011ko azaroaren 28an egindako informazio 

eskaeraren erantzuna bidali zuten Arartekora. Foru erakundeak bertan 

adierazten duenez, erreklamatzaileak subsidioaren emakidaren idazkia eskaini 
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zuen eta bertan, horren hasiera eta amaiera datak agertzen ziren, baina hala 

ere urratzea gertatu zen “dado que el cese de la percepción es una actuación 

administrativa diferente al reconocimiento del derecho, y que la normativa 

exige que en aquellos casos en que se produzca alguna modificación, 

suspensión o extinción que influya en las prestaciones reconocidas éstas 

deben de ser comunicadas en el plazo máximo de 15 días, con fecha 

14/11/2011 la institución municipal propone la suspensión de las prestaciones 

Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por 

"no comunicar cambios de ingresos", fijando la fecha de efectos en el 

01/08/2011 (primer día del mes siguiente al hecho causante de la suspensión, 

que en este caso es el no comunicar la finalización de la percepción del 

subsidio por desempleo con fecha 05/07/2011, que percibía su marido y 

miembro computable de la Unidad de Convivencia)”. Aipatzekoa da, gure 

informazio-eskaerari erantzuna emateko martxoaren 14ko idazkian 

adierazitakoari aurre eginez, etetearen arrazoia ez dela “no comunicar cambios 

de ingresos”, sino “no disponer de recursos suficientes”. 

 

Gogoetak 

 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (zein etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren) titularra den pertsona orok, besteak beste, honako 

betebeharra dauka: “Lege honetan ezarritakoaren arabera prestazioa 

jasotzeko eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar dezaketen 

gertaerak jakinaraztea, erregelamendu bidez ezarriko den epean”. Betebehar 

hori 18/2008 Legearen 19.1.f artikuluan azaltzen da eta 147/2010 

Dekretuaren 12.1.f artikuluaren garapenarekin osatzen da. Bertan, 

hamabost eguneko epea ezartzen da jakinarazpena burutzeko eta betebehar 

horren urratzea eragingo luketen gertakari zehatzen zerrenda gaineratzen 

du. Gertakari horiek bi motatakoak izan daitezke, izan ere, 147/2010 

Dekretuak, alde batetik (12.1.f1. artikulua), bizikidetza unitatean eragina 

duten gertakariak aipatzen ditu eta, bestetik (12.1.f2. artikulua), 

prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarri izan diren baliabideetan 

eragina duten gertakariak. f1 eta f2 puntu horietan azaldutako kasuak ez 

dira itxiak, izan ere, legegileak ezin du zerrenda oso bat egin, beraz, 

aginduak zera azaltzen du azkeneko puntuan (12.1.f3) “Prestazioa 

onartzeko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako edo behin betiko 

galtzea ekar dezakeen beste edozein gertakari edo egoera”. 

 

 

Erakunde honen ustez, argi dago 12.1. artikuluan aipatutako gertakariak 

diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jaso beharreko kopuruen murrizketa 

dakarten baldintzak direla. Hizpide dugun kasuan, berriz, erreklamatzaileak 

prestaziorako eskubidea indartu du, izan ere, senarrak langabeziagatiko 

subsidioa galtzean, hilero jaso beharreko zenbatekoa handituko litzateke 

diru-sarreren galerari dagokion proportzioan. Horri gaineratu behar diogu, 

foru erakundeak, gure informazio eskaeraren erantzun-idazkian onartzen 

duen moduan, gertakari horren berri bazuela, izan ere, erreklamatzaileak 
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subsidioa onartzeko idazkia aurkeztu zuen eta bertan horren iraupena 

agertzen zen, beraz, subsidioaren amaiera jakinarazi zuen. Baldintzaren bat 

urratu dela pentsatzea eskubidearen onespena eta etetea bi administrazio 

jarduera ezberdintzat jotzeagatik, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eta 

etxebizitzako prestazio osagarrirako eskubidearen erabilera errealitatetik 

urrun dauden baldintza formalen betetzera baldintzatzen du, izan ere, 

erreklamatzaileak subsidioaren kobratzea eten ziotela jakinarazi zuen, eta 

etete horren data ezaguna zen, langabeziagatiko subsidioa denboran 

mugatuta dagoen eskubidea baita. Horri guztiari 12.1.f3 artikuluaren edukia 

gaineratu behar diogu. Horren bidez ondoriozta dezakegu, gure ustez, 

legegilea prestazioen eskubidearen galera edo murrizketa eragingo luketen 

jasotzaileen egoeraren aldaketen jakinarazpen faltari buruz ari dela. 

Betebehar horren bidez, prestazioak jasotzean gehiegikeriarik ez egotea 

bilatzen da; gure aburuz, erreklamatzaileari on egingo liokeen aldaketa bat 

jakinarazi ez izanagatik urratzea egon dela pentsatzea eta, ondorioz, 

prestazioa sine die etetea okerrekoengatik 2.488,14 € eskatuz, legegileak 

dekretu horren 12.1.f3 artikuluaren bidez adierazitako asmoaren kontrakoa 

izateaz gain, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren 

izpiritua eta helburuaren aurka doa (18/2008 Legearen 1. artikulua: “Lege 

honen xedea da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal 

Sistema arautzea, eta, horren barruan, beharrezko prestazio ekonomikoak 

eta tresnak izateko eskubidea arautzea, herritar izateak dakartzan eskubide 

sozialak benetan baliatzeko orduan behar beste baliabide pertsonal, sozial 

edo ekonomiko ez dutenei laguntzeko, bai bazterkeria-arriskuari aurre 

egiten, bai bazterkeria pertsonala, soziala eta laborala arintzen, bai 

gizarteratzea errazten”). 

 

Azken finean, gure ustez, erreklamatzaileak jakinarazi zituenez bere 

txarrerako diren aldaketak, eteteko ebazpenak ez luke arrazoirik izango, 

beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 

Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.2. artikulua aplikatu 

beharko litzateke: “Erabat deusezak izango dira honako administrazio-

xedapen hauek ere: konstituzioa, legeak edo administrazioaren goragoko 

mailako xedapenak hausten dituztenak; legez arautu beharreko gaiak 

arautzen dituztenak; eta zehatzexedapen kaltegarrien edo norbanakoen 

eskubideak murrizten dituzten zehatze-xedapenen atzeraeragina ezartzen 

dutenak”. 

 

2. Gure ustez etetea gertatu behar ez zen arren, 2011ko abuztutik aurrera 

adierazi zen eta egun arte mantendu da. Prestazioak erregulatzen dituen 

araudia argia da zentzu horretan, eteteak eragin zituzten arrazoiak desagertu 

arte mantenduko direla baieztatzen baitu (18/2008 Legearen 26.3. eta 

41.6. artikuluak, dagozkien dekretuetan garatuta). Foru Aldundiak 

baieztatutakoari jarraiki, eteteko izandako arrazoia “baliabide nahikorik ez 

izatearen” baldintza ez betetzea izanez gero subsidioaren etetea jakinarazi 

ez izanagatik, kontuan hartuta baldintza hori prestazioaren zenbatekoa 

igotzeko eskaera egitean (urriak 13) eta entzunaldiko izapidean zehar 
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jakinarazten dela (alde batera utzita, berriro ere diogu, gure ustez betebehar 

hori prestazioa epe mugatu baterako esleitu zela jakinaraztean bete zela), 

prestazioen ordainketa berrabiarazi beharko litzatekeela uste dugu 2011ko 

urriaren 13a erreferentzia data gisa hartuta, egun horretan egindako 

igotzeko eskaeraren arrazoia, hain zuzen ere, prestazioaren etetea baita.  

 

3. Etetea oraindik ere mantentzeaz gain, Arabako Foru Aldundiak, bien 

bitartean, erreklamatzaileari idazki bat bidali zion otsailaren 27an.  Bertan, 

“rectificación de error en resolución sobre suspensión del derecho a percibir 

la Renta de Garantía de Ingresos”, burutzen da, etetearen ebazpenaren 

arrazoian eragina duena. Horrela bada, arrazoia aldatzen da. Hasiera batean 

honakoa zen: “no disponer de recursos suficientes”, a ser la “pérdida 

temporal por parte del peticionario de la obligación y/o requisito de 

comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, los hechos 

sobrevenidos que (…) pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 

extinción del derecho”. 

 

30/1992 Legearen 105.2. artikuluak administrazioei akatsak zuzentzeko 

aukera eskaintzen die: 

 “Herri-administrazioek, beren kabuz edo interesdunek eskaturik, edozein 

unetan zuzendu ditzakete beren egintzetako errakuntza materialak, 

egitezkoak edo aritmetikoa”.  Agindu hori jurisprudentziak mugatu du, izan 

ere, akats bat dagoela pentsatzeko eta, ondorioz, administrazioek zuzendu 

ahal izateko, hainbat baldintza bete behar dira. Zehazki, 1992ko irailaren 

28ko Auzitegi Nagusiaren Epaiak, jurisprudentzia gehiago aipatuz, akastzat 

jotzeko baldintzak ezartzen ditu:  “La doctrina jurisprudencial de esta Sala 

(…) tiene establecido que el error material o de hecho se caracteriza por ser 

ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del 

mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose «prima 

facie» por su sola contemplación (…) por lo que, para poder aplicar el 

mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, 

se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) que 

se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 

operaciones aritméticas o transcripciones de documentos; 2) que el error se 

aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en el que se advierte; 3) que el error sea patente y claro, sin 

necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 4) 

que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 

consentidos; 5) que no se produzca una alteración fundamental en el 

sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación 

implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 

6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no 

se genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de 

derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin 

las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo 

rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 

resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so 
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pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica 

revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación 

de poder); y, 7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo”. 

 

Auzitegi Nagusiaren epai horren gogoetak kontuan hartuta, Arabako Foru 

Aldundiak "akatsa zuzentzeko" erabilitako idazkiak baldintzak beteko ez 

lituzkeela uste dugu, izan ere: 1) ez da “oinarrizko akats soila”, baizik eta 

arrazoiaren aldaketa; 2) espedienteetako datuetan azaltzen ez den akatsa 

da; 3) ez da inolaz ere nabaria ezta argia ere; 4) ekintza sendoa (baina 

baimenik gabekoa) aldatzen da; 5) ekintzaren zentzuan oinarrizko aldaketa 

gertatzen da, kalifikazio juridikoa aldatzen baita; 6) ebazpenaren benetako 

berrikuspena da; 7) ez dakigu irizpidea mugatzailea den edo ez.   

 

Ondorioz, gure ustez, kasu honetan ez dira baldintzak biltzen otsailaren 

27ko ebazpenaren arrazoi aldaketa akatsen zuzenketa gisa hartzeko, izan 

ere, zuzenbideko akatsa litzateke, eta ez akats materiala, 30/1992 Legearen 

105.2. artikulu horrek aipatzen duen akats mota. Ondorioz, 30/1992 

Legearen 62.2. artikulua aplikatu beharko litzatekeela uste dugu. 

 

4. Amaitzeko, behar ez bezala jasotako kopuruengatiko zor gisako 

zenbatekoak erreklamatzeko prozedurarik ez egotearen inguruko gogoeta 

bat. Arabako Foru Aldundiari gomendio askotan (hogeita hamar baino 

gehiagotan) gogoratu diogun moduan, prestazio horiek erregulatzen dituen 

araudia oso argia da zenbateko horiek erreklamatzeko prozedura ezartzean. 

Legegileak 147/2010 eta 2/2010 dekretuetako VI. eta IV. kapituluak, 

hurrenez hurren, eskaini dizkio prozedura horri. Foru erakundeak dakien 

moduan, horrek kantitateak erreklamatzeko espedienteak irekitzea dakar, 

espedientearen hasieraren jakinarazpena eta dagozkion alegazioak 

aurkezteko epearen irekiera barne. 

 

Arabako Foru Aldundiak Arartekoari azpimarratu dio “ekonomia 

prozesalaren" arraoizak direla-eta (administrazio-ekonomiaren inguruan) ez 

dituela okerreko kobratzeetarako espedienteak hasten, jarrera horrek babes 

gabezia egoera larriak sortzen dituen arren, hizpide dugun kasuan bezalaxe.  

Hori dela-eta, okerrekoen erreklamazioa egokia ez dela uste dugu 30/1992 

Legearen 62.1. artikuluaren babesean: “Erabat deusezak izango dira herri-

administrazioen egintzak baldin eta(…)Legez ezarritako prozedura erabat 

alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko 

arauak guztiz bazterturik eman badira”. 
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Hori guztia dela eta, 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea sortu eta arautzekoak- 

11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau egiten da: 

 

63/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 22koa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari emana: 

 

2011ko azaroaren 21eko diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrazter dezan 

okerrekoen zorra sortzeari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 

IV. kapituluaren babesean. 

 

 

 

 

 

 


