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Aurrekariak 
 

1. 2011ko azaroaren 7an (…) andreak kexa bat aurkeztu zuen Arartekoaren 
aurrean bere eskubidekoak diren prestazioak eten zizkiotelako. Zehazki, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta, etxebizitzarako prestazio osagarria eta 
guraso bakarreko familientzako subsidio ekonomikoa jasotzen zituen. Diru-
sarrerak bermatzeko errenta 2011ko maiatzaren 6ko ebazpen bidez eten 
zioten etxebizitza aldaketa jakinarazi ez izanagatik eta, ondorioz, osagarriak 
direnez, neurri bera hartu zen beste bi prestazioekin. Era berean, idazki 
beraren bidez, behar ez bezala jasotako kopuruengatiko zorra sortu zela 
jakinarazi zioten, izan ere eteteak 2010eko abuztuaren 1eko 
atzeraeraginezko ondorioak ditu; zor hori 6.922,29 eurokoa da. 

 
2011ko urriaren 31n prestazioen ordainketa berriro hasi zen, baina zorra 
mantenduz, hainbat kopuru kendu ondoren, 5.816,35 eurokoa dena. 

 
2. 2011ko azaroaren 17an, kexa onartu ondoren, Arartekoak informazio 

eskaera bat bidali zion Gizarte Zerbitzuetako Sailari. Horren bidez 
prestazioari berriro hasiera emateko izandako atzerapenaren arrazoiak 
ezagutu nahi izan genituen, baita behar ez bezala jasotako kopuruak 
erreklamatzeko espedienteak hasteko jarraitutako izapideak ere. 

 
3. 2012ko urtarrilaren 12an informazio eskaeraren erantzuna jaso genuen. 

Horren bidez Gizarte Zerbitzuetako Sailak etetea justifikatzen du baina ez 
horren iraupena ezta zorraren sortzapena ere. Hori dela-eta, gomendio hau 
eman nahi izan dugu. 

 
Gogoetak 

 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 12.1.g 
artikuluak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonei 
etxebizitza aldaketak jakinarazteko beharra ezartzen die: “Diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren titularrek prestazio ekonomiko hori jasotzeko 

eskubidea gauzatzen dutenean, prestazioaren modalitatea edozein dela ere, 

honako betebehar hauek izango dituzte.(…) Titularraren ohiko bizilekuari 

buruzko edozein aldaketa udalari jakinaraztea, hori gertatzen denetik 

zenbatzen hasi eta hamabost egun naturaleko gehieneko epean, 

Gizarteratze Hitzarmenean aurreikusi diren berezitasunak, halakorik baleude, 

bazter utzi gabe”.  Erreklamatzaileak eta Arabako Foru Aldundiak 
eskainitako datuen arabera, (…) etxetik bota zuten eta urte bereko 
abuztuaren 31n etxebizitza berri batean erroldatu zen. Aldaketa hori 
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Arabako Foru Aldundiari zuzendutako irailaren 15eko idazki bidez jakinarazi 
zen. 

 
Zentzu horretan, gure ustez, erreklamatzaileak ez zuen 147/2010 
Dekretuaren 12.1.g artikulua bete, ez baitzituen aldaketak hamabost 
eguneko epean jakinarazi. Horrela bada, eteteko arrazoia legoke.  
 

Foru aldundiak urtarrilaren 12ko idazkian gure informazio eskaerari 
erantzunez adierazi zuenez, erreklamatzaileak irailaren 15ean etxebizitza 
aldaketa helarazi zion aldundi horri. Horrela bada, urtarrilaren 12ko erantzun 
idazkian foru erakundeak gogorarazten duen moduan, aldaketa hori 
dagokion udalari jakinarazi behar bazaio ere, kasu honetan 18/2008 
Legearen 3.h artikulua aplikagarria dela uste dugu. Horren arabera: 
“Baliabideen kalitatea eta optimizazioa. Antolatuko diren neurriak 

aplikatzerakoan, hiru irizpide bete beharko dira ezinbestean: baliabideek 

kalitatekoak izan behar dute, ahal den probetxu handiena atera behar zaie 

eta prozedurak etengabe hobetu behar dira. Horretarako, balorazio-tresna 

komunak ezarriko dira, eta tresna horiek aukera eman beharko dute 

informazioa elkarri pasatzeko eta datuak konparatzeko; orobat, emaitzen 

segimendua, ebaluazioa eta fiskalizazioa egiteko aukera eman beharko dute, 

gizarte-bazterkeriaren kontrako politikaren aplikazioa justua eta arduratsua 

izateko bidea sendotu baitaiteke ekintza horien bidez”.Agindu horretako i 
puntuak, era berean, zera xedatzen du: “Euskal administrazio guztien 

koordinazioa eta inplikazioa. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 

Euskal Sistemaren barruan, euskal administrazio publikoek koordinatuta eta 

elkarlanean jardungo dute, erakundeen arteko adostasuna lortu behar baita, 

herritarrek beren eskubideak baliatzea bermatzeko neurri egokienak errazago 

har daitezen.  
 
Aldaketa udalari jakinarazi behar zaiola uste badugu ere, gure ustez, 
aipatutako araudia aplikatuz, espedientean dagoeneko jasota zegoen datua, 
izan ere aldundiari jakinarazi zitzaion, foru erakundeak helarazi behar izan 
zion Gasteizko Udalari; bestalde, aldundiak eragindakoari zegokion 
administrazioaren aurrean, beste leihatilan, agiriak aurkeztu behar zituela 
jakinarazi behar izan ziola uste dugu.  
 
Aipatzekoa da Gasteizko Udalak erreklamatzaileari bidalitako idazkian 
2011ko martxoaren 15ean entzunaldiko izapide batera deituz zera azaltzen 
zaiola: “No ha comunicado a tiempo el cambio de domicilio a la calle (…)”. 
Beraz, udal erakundeak aldaketaren eraginkortasuna ezagutzen du, nahiz eta 
teorian Foru Aldundiak bakarrik ezagutzen duen. Hala eta guztiz ere, 
entzunaldiko izapidearen idazkia aurreko helbidera bidaltzen da, 
erreklamatzailea bertan bizi ez dela jakin arren. 
 
Azken finean, erakunde honen ustez 2010eko irailaren 15ean 
erreklamatzaileak etxebizitza aldaketa jakinarazten du eta, beraz, egun 
horretan eteteko arrazoiak bertan behera geratzen dira. Gure ustez 
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erreklamatzaileak ardura nahikoa erakutsi du bere jardueran, beraz, 
prestazio guztiak, praktikan, urtebetez atzeraeraginezko ondorioekin eteteak 
bere estutasun egoera nabarmenki eta modu desorekatuan larriagotu du bai 
jarduerari bai legegilearen helburuei dagokienez. 
 
Goian aipatutako irizpidearen kontra, Foru Aldundiak oraindik ere uste badu 
etxebizitzaren aldaketaren jakinarazpena bere leihatilan aurkezteak ez duela 
inolako ondorio juridikorik, garrantzitsua iruditzen zaigu aipatzea martxoaren 
15ean Gasteizko Udalak bidalitako entzunaldiko izapidearen erantzunarekin 
batera erreklamatzaileak, martxoaren 25ean, idazki bat aurkeztu zuela, 
etxebizitzaren aldaketa helaraziz eta horren inguruko agiriak aurreko urteko 
irailaren 15ean aldundiaren aurrean aurkeztu zituela jakinaraziz. Hori dela-
eta, etetearen arrazoia bertan behera uzteko data, nahiz eta diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren euskal sistema erregulatzen duen araudiaren 
helburuetatik oso urrun dagoen interpretazio oso zorrotza aplikatu, ezingo 
litzateke 2011ko martxoaren 25a baino beranduago izan. 
 

2. Prestazioak berriro ordaintzen hasteari dagokionez, 147/2010 Dekretuaren 
46. artikuluak zera xedatzen du: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea 

eragin zuten arrazoiak desagertutakoan, foru-aldundiak, ofizioz edo alderdi 

batek eskatuta, egiaztatu egingo du une horretan prestazioa ordaintzeko 

baldintzak gertatzen ote diren eta, hala badagokio, prestazioaren 

zenbatekoa ezarri. Horretarako, dekretu honetako 53., 54. eta 55. 

artikuluetan aurreikusitako prozedura-arauak aplikatuko dira”.  
 
2011ko martxoaren 15ean, aipatu dugun moduan, erreklamatzaileari 
entzunaldiko izapideko idazki bat bidali zitzaion prestazioak eteteko arriskua 
helaraziz etxebizitza aldaketa jakinarazi ez izanagatik. Aipatu berri dugun 
moduan, udalak idazkia aurreko helbidera bidali zuen, etxebizitza aldatu 
zuela bazekien arren. 
 
Izapide horri eskatutako agiri guztiak eskainiz erantzun arren, prestazioak 
eten zizkioten goian aipatutako ebazpenaren bidez. Ekainaren 9an 
erreklamatzaileak dagokion gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen ebazpen 
horren aurka. 
 
Arabako Foru Aldundiak gora jotzeko errekurtsoak prestazioen sortzapena 
berrekiteko eskaera gisa onartzen ditu. Horrela jakinarazi zitzaion erakunde 
honi 1286/2011/43 espedienteari zegokion informazio eskaeraren 
erantzunean.  
 
Hori dela-eta, erreklamatzaileak prestazioak berrabiaraz diezazkioten eskatu 
duenez eta etetea eragin zuten arrazoiak bertan behera geratu direnez, 
erakunde honen ustez arrazoiak bertan behera geratu eta hurrengo egunetik 
hasita berrabiarazi beharko lirateke prestazioak, hau da, irailaren 16tik, 
aldaketa hilabete horretako 15ean jakinarazi baitzen. 
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3. Prestazioak (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria), aipatu dugun moduan, 2011ko urriaren 31ko ebazpenaren bidez 
jaso zituen berriro ere. Bertan zera adierazi zen: “le comunico que toda vez 

que el artículo 24 de la normativa reguladora establece que la prestación se 

devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído 

las causas que motivaron la suspensión, la cuantía total del mes 

correspondiente al mes de agosto es la resultante de la parte proporcional 

de ese mes”. 
 

Gorago aipatu dugun moduan, erakunde honen ustez etetearen arrazoia 
bertan behera geratzen da etxebizitza aldaketa jakinarazten duen idazkia 
aurkezterakoan. Berrabiarazte idazkian ez da justifikatzen zergatik zehazten 
den abuztuaren 30a berrabiarazte data gisa.  
 
Era berean, ez dago “araudi erregulatzailearen 24. artikulurik” prestazioen 
sortzapenaren berrabiaraztearen inguruan: horrela bada, 18/2008 Legearen 
24. artikuluak aldian behingo berrikuspenak aipatzen ditu, 147/2010 
Dekretuko artikulu berak ondasun higiezinen balioa zehazteko modua 
azaltzen du eta 2/2010 Dekretukoa eteteko arrazoiak zehazten ditu. Beraz, 
berrabiarazte data zehazteko tresna juridikoa zein hori abuztuaren 30ean 
gertatzeko arrazoiak ez dira berrabiarazteko ebazpen idazkian jasotzen. 
 

4. Bestalde, eteteko ebazpenaren bidez, okerreko 6.922,29 euroko zorra sortu 
dela jakinarazten da. Foru erakundeari hainbat gomendioren bidez helarazi 
zaion moduan, indarreko araudiak argi uzten du esku hartzen duten 
administrazioen aldetik kopuru horiek erreklamatzeko espediente berriak 
hasteko beharra. Horrela xedatzen da 147/2010 Dekretuaren VI. kapituluan 
eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan. Bi arauek zehaztutako prozedura 
berdin-berdina da, espediente berri bat hasteko beharra ezarriz (kasu 
honetan bi, izan ere bi prestazio dira, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria; guraso bakarreko familientzako subsidio 
ekonomikoa diru-sarrerak bermatzeko errentan gaineratuta dago, 147/2010 
Dekretuaren 13.1.c artikulua, beraz, ez da berariazko inolako prozedurarik) 
kopuruak erreklamatzeko jasotzen duten pertsonei entzunaldia emanez eta 
ordainketa egiteko eta hilero ordaindu beharreko zenbatekoak sartzeko 
epeak ezarriz.  

 
Zorraren zenbatekoa guztira adieraztera mugatu zenez, bestelako 
zehaztapenik egin gabe, gure ustez foru erakundeak ez ditu bete araudiak 
jasotako prozedura arauak, izan ere, horrela jardutean, erreklamatzailea 
babesik gabeko egoeran geratu da, batez ere kontuan hartuta, goian aipatu 
dugun moduan, okerreko diru-sarrera gisa sortutako zorra foru aldundiak 
zenbatetsitakoa baino askoz txikiagoa izango zela, etetea epe askoz ere 
laburrago batean egon behar izango balitzake. 
 
Izan ere, prestazioa berrekiteko ebazpenean (guraso bakarreko familientzako 
subsidio ekonomikoaren berrabiaraztea aipatzen ez duena) aldez aurretiko 
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okerreko kobratzeengatik 5.816,37 euroko zorra duela adierazten zaio, 
bereziki zer kobratze diren eta zenbatekoaren aldaketa zergatik gertatu den 
zehaztu gabe. 
 

5. Erreklamatzaileari ahoz jakinarazten zaio dagozkion atzerapenetatik 
sortutako zorraren zati bat deskontatuko zaiola. Aipatu berri dugun moduan, 
gure ustez atzerapen horiek 2010eko irailaren 16tik jaso ez ziren 
zenbatekoekin bat egin beharko lukete (egun horretan jakinarazi baitzen 
etxebizitza aldaketa. Behar hori garaiz bete ez zuenez etetea gertatu zen), 
eta ez abuztuaren 30etik. 

 
Nolanahi ere, foru erakundearen jardun hori arauzko xedapenetatik 
urruntzen dela uste dugu. Izan ere, 18/2008 Legearen 13.2.c artikuluak 
xedatzen duenez, diru-sarrerak bermatzeko errenta: “transferiezina izango 

da, eta, horrenbestez (…) ez da konpentsatzerik edo deskontatzerik egongo, 

jaso behar ez ziren prestazioak itzultzeko izan ezik”. 147/2010 Dekretuaren 
3.4.c artikuluak araudiaren alderdi hori osatzen du, horren arabera diru-
sarrerak bermatzeko errentak ezingo du ““Konpentsatu edo deskontatu, 

Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 

Legean erregulatutako edozein prestazio ekonomikoren edo beste gizarte-

prestazio batzuen kontzeptupean jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoak 

itzultzeko salbu, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta, hala badagokio, 

etxebizitza-gastuetarako prestazio osagarriaren kontzeptuengatik 

bizikidetza-unitateari dagozkion prestazioen guztizko zenbatekoaren % 

30eko gehieneko mugaraino.” 

 
Hori dela-eta, aipatutako araudiaren arabera, foru erakundeak zor dituen 
atzerapen guztiak kentzea (zenbatekoa alde batera utzita) sortutako zorraren 
zati bat konpentsatzeko modu gisa, gure ustez, legegilearen xedapenetatik 
argi eta garbi urruntzen den jarduna da, horrek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta edo etxebizitzarako prestazio osagarri gisa hilabete bakoitzean 
jasotako zenbatekoen %30eko gehieneko muga ezarri baitu behar ez bezala 
jasotako zenbatekoak itzultzeari dagokionez. 

 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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2010eko irailaren 16a har dadin prestazioak berrabiarazteko data gisa, 
guraso bakarreko familientzako subsidio ekonomikoa barne, aurreko 
egunean erreklamatzaileak etxebizitza aldaketa foru erakundeari helarazi 
baitzion. 
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Hemendik aurrera ebazpenak burutzeko erabilietako orrietan ebazpen horiek 
hartzeko oinarri izan den araudia zehazki adierazteko eremua gorde dadin. 
 
Okerreko zenbatekoen erreklamazioa ondoriorik gabe utz dadin indarreko 
araudian xedatutako prozedura jarraitu ez izanagatik eta, ustezko zorra egon 
daitekeela antzematekotan, hura erreklamatzeko espedientea has dadin. 
 
2010eko irailaren 16tik jaso ez diren zenbatekoak itzul daitezen eta, 
hasitako okerrekoen erreklamazio espedientetik hala ondorioztatuko balitz, 
gehienez ere % 30 deskontatu dadila hileroko bakoitzetik uneko zorra 
konpentsatzeko bitarteko gisa. 

 
 


