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Arartekoaren 2017R-2362-15 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 30ekoa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen 
zaio bidegabeki jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra adierazten duen 
ebazpen bat berrikusteko.

Aurrekariak

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren titular den herritar batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu du, 
ez dagoelako ados Lanbidek emandako eta 2.750 euro itzultzeko 
betebeharra ezartzen duen ebazpen batekin. 

2. Ebazpenaren oinarria zen “Etxebide”-Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen 
Erregistroan izena eman ez zuela. Hori dela-eta, Lanbidek kexagileak ordura 
arte jasotako etxebizitzarako prestazio osagarria osorik itzultzeko eskatu 
zuen. 

3. Kexaren sustatzaileak bere idazkian adierazi du ez dagoela ados Lanbidek 
hartutako erabakiarekin. Adierazi du bere eskaera “Etxebide”-Etxebizitza 
Babestuko Eskatzaileen Erregistroan artxibatu zela jakin izan zuela behin 
Lanbidek etxebizitzarako prestazio osagarria etetea ebatzita. Era berean, 
nabarmendu du aipatutako dokumentazio errekerimendua ez dela behar 
bezala jakinarazi eta, horregatik, ez zuela inoiz jakin bajan zegoela 
etxebizitza babestuko eskatzaile gisa. 

Azkenean, adierazi du, baja-egoeraren berri izan zuen bezain laster, berriro 
ere eskatu zuela erregistroan izena emateko. 

4. Azaldutakoaren arabera, Arartekoak kexagilearen gogoetak helarazi zituen 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari zuzendutako 
lehenengo idazki batean. Halaber, bere iritzia adierazi zuen “Etxebide”-
Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroko bajak banaka ez 
jakinarazteak gizarte-bazterkeria arriskua prebenitzera bideratutako prestazio 
ekonomikoen titularrentzat dituen ondorio larrien inguruan. 

5. Lehenengo erantzun batean, sailak azaldu zuen “Etxebide”-Etxebizitza 
Babestuko Eskatzaileen Erregistroan izena ematea ukatu zela egindako 
errekerimendu bati ez erantzuteagatik. Azaldutakoa gorabehera, erakunde 
honi bidalitako erantzunean ez zen dokumenturik erantsi jakinarazpena 
behar bezala egin zela egiaztatzeko. 

6. Informazio gehiagorik ezean, beste lankidetza-eskaera bat egin zen; 
horretan, erregistroko bajak komunikatzeko iragarki-ohola erabiltzearen 
ondorio larriak nabarmentzeaz gain, Arartekoak Lanbidek “Etxebiden izena 
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ez ematea/baja ez hartzeari” buruz onetsitako instrukzioaren berri ematen 
zuen. 

7. Bigarren lankidetza-eskaerari erantzunez, sailak hauxe adierazi zuen laburki:

“(…) osotasunean berretsi besterik ezin dugu egin zure bulegoari lehenago 
bidalitako ondorioak.”

Kexagileak jakinarazi berri du hilero ordaintzen dituela Lanbidek ezarritako 
zenbatekoak. 

8. Beraz, beharrezkoak diren zuzenbideko egitateak eta oinarriak dauzkagula 
uste dugunez, honako gogoeta hauek igortzen ditugu:

Gogoetak

1. Azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatu zuen abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen 32.1.c) artikuluak honako hau ezarri zuen:

- “Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren titularra izateko, 
baldintza hauek bete behar dira:
Etxebizitza Sailaren Etxebide zerbitzuan alokairuko etxebizitza baten 
eskatzaile gisa izena emanda edo izena emateko eskaera eginda egotea”. 

Laburbilduz, etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eta mantentzeko, 
beharrezkoa da titularra etxebizitzako eskatzaile gisa inskribatuta egotea 
Etxebideren erregistroan alokairu-araubidean. 

2. Betekizun hori betetzearen garrantzia ikusita, Arartekoak zenbaitetan 
azpimarratu du beharrezkoa dela sailak banaka jakinaraztea “Etxebide”-
Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroaren intzidentzia desberdinak. 
Zehazki,Arartekoaren otsailaren 25eko 3/2016 Gomendio Orokorraren2 
ondorioetako bat izan zen, babestutako etxebizitza eta zuzkidura-etxebizitza 
eskatzaileen erregistroko baja ebazpenen eta izen-emate ukapenen 
jakinarazpenak banaka egin behar zirela, Herri-administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 59.1. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

3. Sailak erakunde honi jakinarazi zion izen-ematea ukatu zela dokumentazioko 
errekerimendu bati ez erantzuteagatik. Hala eta guztiz ere, kexagileak 
azpimarratu du soilik izan zuela “Etxebide”-Etxebizitza Babestuko 

2 Testu osoa: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3871_1.pdf
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Eskatzaileeen Erregistroko bajaren berri Lanbidek etxebizitzarako prestazio 
osagarria eten ostean. Hau da, ia-ia urtebete igaro ostean izena emateko 
hasierako eskaera egin zuenetik.

Are gehiago, erakunde honi ez zaio informaziorik eman jakinarazpenari 
buruz. 

4. Eztabaidatutako alderdi horri dagokionez, Lanbidek instrukzio bat onartu 
zuen 2016ko abuztuaren 1ean; bertan, beren-beregi adierazten du honako 
hau: 

- “(…) el modo de notificación de requerimientos/resoluciones contemplado 
en la normativa de vivienda (mediante un Tablón) está siendo cuestionado 
tanto por los Tribunales como por el Ararteko debido al desconocimiento y 
posible indefensión que genera en los demandantes de vivienda.

Por tanto, y mientras desde Etxebide solucionan las dudas surgidas en el 
método de notificación empleado, se ha decidido no generar cantidades a 
regularizar por no estar dados de alta en Etxebide ya que se considera que 
los demandantes pueden no haber tenido conocimiento tanto de los 
procedimientos iniciados en Etxebide como de las resoluciones de los 
mismos.” 

Horrela, instrukzioak hauxe adierazten du amaitzeko: 

- “En ningún caso se reclamarán cantidades desde la fecha en que la persona 
cayó en baja”. 

5. Kasu honetan, erakunde honek ez du jaso jakinarazpena orduan aplikagarria 
zen Herri-administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1. artikuluarekin 
bat etorriz egin zenik.

Arartekoaren ustez, administrazio jardun baten balio faltak, Etxebideko izen 
emate edo baja baten ukapenaren jakinarazpen akastun batetik sor 
daitekeena bezala, adierazitako ukapen edo erregistro baja horrekin 
zuzenean lotutako gainerako administrazio jardunen balioan eragiten du, 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren etetea, iraungitzea edo hura ez 
berritzea bezala.

Hori dela-eta, Arartekoak ulertu du ez litzatekeela bidezkoa etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren zenbatekoak itzultzeko eskatzea, hain zuzen ere, 
etxebizitza eskatzailearen eskaera artxibatu zenetik eskatu zirenak.  
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Horrez gain, egiaztatu egin da, kexaren sustatzaileak berriro ere eskatu 
zuela erregistroan alta emateko bere eskaera egindako errekerimenduari ez 
erantzuteagatik artxibatu egin zela jakin izan zuen bezain laster, hau da, 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren etenaldia jakinarazi ziotenean. 

6. Horrenbestez, erakunde honek uste du ez dagoela arrazoirik ebazpen hori 
justifikatzeko; izan ere, ebazpen horren bidez Lanbidek kexaren 
sustatzaileak bidegabeki jaso dituela jotzen dituen zenbatekoak itzultzeko 
betebeharra ezarri da. Hala, kontuan hartu behar da etxebizitza eskatzaileen 
erregistroan izena emateko eskaera artxibatzea eragin zuen sailaren 
dokumentazioko errekerimenduaren jakinarazpenak ez zituela bete orduan 
aplikagarria zen Herri-administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 
artikuluan jasotako lege-eskakizunak.  

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legearen -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluarekin bat etorriz, Arartekoak honako gomendio hau 
igortzen du:

GOMENDIOA

Lanbidek 2.750 € itzultzeko betebeharra ezarri zuen ebazpena berrikusteko; izan 
ere, egiaztatu da sailak ez zuela jakinarazpenen lege-araubidea bete, orduan 
aplikagarria zen Herri-administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitakoa.   
 


