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Arartekoaren ebazpena, 2012ko martxoaren 30ekoa. Horren bidez Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio eraginik gabe uzteko 
pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio ekonomikoen 
ordainketa eten eta zorra eskatzen dion ebazpena eta pertsona horri aitortzeko 
etenaldian jaso ez duen zenbatekoa kobratzeko eskubidea. 
 
 

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

bermatzeko errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eten 
dizkiolako 2011ko uztailaren 26ko Ebazpen bidez. 
 
Ebazpen horretan bertan jakinarazten zaio 908,50 euro kobratu dituela behar ez 
bezala.  Zenbateko hori ezeztatzeko, Foru Aldundiak jakinarazi dio kitatu arte 
hileko 60 euroko giroak egingo dizkiola.  
 
Honexegatik eten da prestazioa: “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. 2011ko ekainaren 14an Gasteizko Udalak audientzia izapidera deitu zuen. 

Izapidean zera helarazi zioten: “examinado su situación y/o documentación 
presentada, se ha detectado el siguiente incumplimiento: no residir en la 
vivienda en la que se han concedido las prestaciones”. 
 
Pertsona horrek alegazioak aurkeztu zituen espedientean agertzen zen 
etxebizitzan bizi zela azalduz. Era berean, etxebizitzaren berrakuratzaileak 
2011ko ekainaren 3an udalean erroldan baja eskatu izanari buruzko informazioa 
ere alegatu zuen, logelaren kontratua indarrean egon arren urtebeterako 
sinatuta baitzegoen (2010eko 12aren 1etik 2011ko 11ren 31ra). Alegazioetan 
azaldu zuenez irizpide ezberdinak izan zituen berrakuratzailearekin etxebizitzan 
bizi zitezkeen pertsona kopuruari zegokionez. Alegazioekin batera etxebizitzako 
jabearen aitorpena erantsi zuen. 
 
Ondoren, hainbat idazki aurkeztu zituen 2011ko uztailaren 26an, 2011ko 
uztailaren 29an eta azkenik, 2011ko irailaren 9an gora jotzeko errekurtso bat 
2011ko uztailaren 26ko Gizarte Ongizateko Foru Erakundearen Zuzendari 
Kudeatzailearen ebazpenaren aurrean. Horren bidez, prestazio ekonomikoak 
jasotzeko eskubidea etetea ebatzi zen.  Horrez gain, oinarrizko gizarte 
zerbitzuetan 2011ko irailaren 26an elkarrizketa bat izan zuen. Ebazpena atzera 
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jo zuten 2011ko irailaren 13ko GOFEren Administrazio Kontseiluaren 
erabakiaren bidez. 
 
Etxebizitzaren berrakuratzailearekin izandako eztabaidak zirela-eta, 2011ko 
uztailaren 6an etxebizitza aldatu zuen eta aldaketa hori udalari eta foru 
aldundiari helarazi zion. 
 
 

3. Erakunde honek Arabako Foru Aldundiari informazioa eskatu zion eta aurrez 
zenbait iritzi igorri zizkion, iritzi horiek geroago daude, errepikakorrak izan ez 
gaitezen. Foru Aldundiak zera erantzun zigun: ”(…) responde a dicho trámite de 
audiencia alegando que su residencia en el domicilio de la calle (…). No 
obstante no se consideran suficientes alegaciones, ya que la solicitud de baja 
en el padrón no es realizada por ‘un vecino’ sino por el titular del contrato de 
arrendamiento que (junto con la propietaria de la vivienda) son responsables y 
pueden autorizar la residencia en el domicilio. Por todo ello, tanto la propuesta 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como del Instituto Foral de Bienestar 
Social es suspender la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación 
Complementaria de Vivienda motivada por el incumplimiento de su obligación 
de comunicar en plazo cualquier cambio relativo al domicilio de residencia 
habitual de la persona titular”. 
 

Zera gaineratu du: “La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión social en su artículo 19 establece como 
obligaciones de las personas titulares  ‘f) Lege honetan ezarritakoaren arabera 
prestazioa jasotzeko eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar dezaketen 
gertaerak jakinaraztea, erregelamendu bidez ezarriko den epean.’” 
 

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

Gogoetak 
 
 
1. Arabako Foru Aldundiak abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 19.1. g 

artikuluan xedatutako betebeharra urratu izana aplikatu du etetearen arrazoi 
gisa (erakunde honek bidalitako informazio eskaeraren erantzunean 19.1 
artikulu beraren f atala aipatzen badu ere). 
 

Betebehar hori zera da: “Titularraren ohiko bizilekuaren helbideari dagokionez 
edozein aldaketa egonez gero, horren berri ematea, erregelamendu bidez 
ezarriko den apean”. 147/2010 Dekretuak ere betebehar hori jasotzen du eta 
zera zehazten du: “Titularraren ohiko bizilekuari buruzko edozein aldaketa 
udalari jakinaraztea, hori gertatzen denetik zenbatzen hasi eta hamabost egun 
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naturaleko gehieneko epean, Gizarteratze Hitzarmenean aurreikusi diren 
berezitasunak, halakorik baleude, bazter utzi gabe” 
 
 
Prestazioa eten zen berrakuratzaileak udalari eskaera bat bidali ziolako batera 
zuten etxebizitzan ofizioz baja eman ziezaioten.  
 
Hala eta guztiz ere, kexagileak alegazioak aurkeztu zituen etxebizitza aldatu ez 
zuela adieraziz, espedientean indarrean zegoen logela baten kontratua agertzen 
zela eta salaketa berrakuratzaile eta berrakuradunaren artean etxebizitzan bizi 
behar ziren pertsona kopuruari dagokionez sortu ziren desadostasunengatik 
aurkeztu zela. 
 
Espedientean ez da agertzen esku hartu duten administrazioek inolako 
egiaztapen jarduerarik egin dutenik egoitzaren errealitateari dagokionez, 
entzunaldi izapidean aurkeztutako alegazioak ikusita ere. Halaber, ez da 
agertzen udalak inolako ofiziozko baja espedienterik hasiko duenik errolda 
inskripzioan. 
 
 

2. Entzunaldia ezinbesteko kontua da administrazio jardueran, konstituzioaren 
105. artikuluak ere xedatzen baitu. Izapide hori babesgabezia saihesteko berme 
bat da eta administrazioarentzat  gertakarien berri izateko tresna bat da, beraz, 
araudi erregulatzailearen araberako erabaki bat har dezake. 1993ko urriaren 6ko 
ANko epaiak zera azaltzen zuen izapide hori aipatzean: “Se trata de un trámite 
esencial que se alza en garantía de los administrados, para evitar que se 
produzca indefensión; por otra parte, la audiencia del interesado es también un 
instrumento a través de cual pueden llegar a la Administración los datos 
necesarios para poder resolver, con arreglo a Derecho, el procedimiento”. 
 
Herri Administrazioak egiaztatu ez duen etxebizitzaren berrakuratzailearen 
salaketa oinarri izanik etxebizitza aldaketa helarazi ez izanagatik foru aldundiak 
prestazio ekonomikoak eteteko hartutako ebazpena, erakunde honen arabera, 
erabaki arbitrarioa da. Kexagileak alegatu eta bermatu duenez ez zen inolako 
etxebizitza aldaketarik egon, izan ere, data hartan helbide berean zegoen 
erroldatuta eta logela alokatzeko indarreko kontratua zuen. Foru aldundiak 
aplikatu duen motibazioak ez du pisu nahikorik interesdunaren alegazioak 
indargabetzeko. Partikular baten salaketa salatutako gertakariak bermatzen 
dituen jarduera batekin batera agertu behar da, batez ere eragindakoak azaldu 
badu berrakuratzaileak (salatzaileak) eta berrakuratuak interes konflikto ona 
zutela eta horren kontra egiten duten agiriak aurkeztu dituela. 
 
Foru aldundiak 147/2010 Dekretuaren 42.2 artikuluan xedatutako arrazoia 
aplikagarritzat jo du judiziozko elementu nahikorik izan gabe eta fundamentuzko 
arrazoiekin eta agiri osagarriekin alegatu zioten arren betebeharra ez zela urratu 
eta, beraz, etetea bideratzeko arrazoirik ez egon arren. 
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3. Prestazioaren ordainketa eteten duen ebazpenaren beste hutsune bat da ez 

dituela arrazoiak behar bezala azaltzen, besterik gabe aplikatu beharreko 
araudia aipatzen da bertan biltzen den egitatezko kasua aipatu gabe eta nola 
heltzen den ondorio horretara, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 54. eta 89. artikuluen 
kontrakoa baita. Administrazioak behar bezala arrazoitu behar du zergatik 
hartzen duen pertsonen bizitzan hain ondorio larriak dituen erabaki bat, jasotzen 
duten diru-sarreren iturri bakarra kentzen baitie. 
 
Berriro ere azpimarratu behar dugu administrazioa bereziki arduratsua izan 
behar dela gizarte bazterkeria egoera larrian dauden pertsonen oinarrizko 
beharrei aurre egitera bideratuta dagoen prestazio ekonomikoa eteten duten 
ebazpenak arrazoitzen. Erabaki horrek garrantzi handia dauka, beraz, kontu 
handia izan behar da ordenamendu juridikoak herri administrazioen eta 
herritarren artean ezartzen duen harremanean ezartzen dituen bermeak 
betetzerakoan. Zentzu horretan garrantzitsua da Espainiako Konstituzioaren 
103. artikulua gogora ekartzea: “Herri Administrazioak objektibotasunez 
betetzen ditu interes orokorrak, eta eragingarritasun-, hierarkia-, 
dezentralizazio-, deskontzentrazio- eta koordinazio-printzipioen arabera dihardu, 
legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez”. Halaber, garrantzitsua da 
gogora ekartzea administrazio onaren eskubidea, Europar Batasunaren 
ordenamendu juridikoaren parte den oinarrizko eskubideen gutunaren 41. 
artikulua, gaiak inpartzialki eta berdintasunez jorratzeko eta behar bezala 
arrazoitzeko eskubidea aipatzen duena. 
 
 

4. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eteteko prozedura 147/2010 
Dekretuaren 53. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da. 54. artikuluak zera 
xedatzen du: “Aldatu, bertan behera utzi edo iraungitzeko prozeduren izapideak 
egitea prozedura hasi duen erakundearen eginkizuna izango da, eta erakunde 
horrek berak egingo ditu dekretu honetako 30. eta 31. atalean aurreikusitako 
egiaztapenak”. Araudiak, beraz, aldez aurreko jarduerak bidera daitezen 
xedatzen du, kasu honetan, gainera, zentzu gehiagorekin, espedientean 
agertzen den informazioa ezeztatzen duten alegazioak aurkeztu baitira.  
 
Ondorioz, administrazioak Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 53.2. artikulua urratu du: 
“Egintzen edukia ordenamendu juridikoan ezarritakoari lotuko zaio, zehatza 
izango da eta egintzon helburuei egokitua”.  Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea eteten duen 
ebazpena ez da administrazioaren jarduera arautzen duten printzipio eta 
bermeetara egokitu eta babesgabetasuna sortu du. 
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5. Behar ez bezala jasotako kopuruen erreklamazioari dagokionez, Foru Aldundia, 

gure ustez, modu arbitrarioan jokatzen ari da, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta 
arautzen duen 147/2010 Dekretuko 56. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritakoa betetzen ari ez delako, ezta Etxebizitzako gastuetarako prestazio 
osagarria arautzen duen urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuko 34. artikuluan eta 
ondorengoetan ezarritakoa ere. Bi dekretuetan berariazko prozedura bat 
arautzen da, prestazio ekonomikoen kontzeptuan behar ez bezala jasotako diru 
kopurua erreklamatzeko. Foru Aldundiak ez betetzea erabaki du eta, aldez 
aurretiko entzunaldia eman gabe, pertsona horrek zor dion kopurua eta 
kobratzeko izango duen modua aitortzea. Hori guztia ordenamendu juridikoaren 
eta Herri Administrazioaren jarduera arautzen duten printzipioen kontrakoa da.  
 
 

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

 
GOMENDIOA, 51/2012, 2012ko martxoaren 30ekoa, Arabako Foru Aldundiko 
Gizarte Zerbitzuetako Sailari egina 
 

Diru sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 
osagarria eten zituen ebazpena eraginik gabe utzi dezala eta aldi honetan 
jaso ez duen zenbatekoa kobratzeko eskubidea aitortu diezaiola.  
 
Behar ez bezala jasotako kopuruak itzultzeko prozedura eraginik gabe utzi 
dadila. 


