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Arartekoaren ebazpena, 2013ko apirilaren 11koa. Horren bidez Bizkaiko Foru 

Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari proposatzen zaio herritar bati zuzendutako diru-

sarrerak bermatzeko errenta gisako prestazioen erreklamazioa ondoriorik gabe utz 

dezan. 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Erreklamatzaileak kexa bat aurkeztu du Bizkaiko Foru Aldundiak behar ez 

bezala jasotako diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa 5.191,97 € erreklamatu 

dizkiolako. Kexarekin batera pankreatitis akutu mikrohemorragiko larria 

peritoneo atzeko metaketa eta iztaiko abszesuarekin pairatu izanaren 

egiaztagiri medikoak erantsi ditu. Gertakari hori 2009. urteko abenduan pairatu 

zuen eta hainbatetan ospitaleratu behar izan zuten eta 2010. urtean hiltzeko 

zorian egon zen, beraz, ezin izan zen inolako betebeharrez arduratu. Prestazioa 

jaso zuen hilabeteetan, erreklamatu dizkiotenak, oso gaixo egon zen eta ez 

zuen inolako jarduera ekonomikorik bideratu ez bere kontura ez beste baten 

kontura. 

 

Bilboko Udalak 2010eko uztailaren 1ean diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

prestazioa etetea proposatu zuen ez zegoelako erroldatuta jakinarazi zuen 

helbidean. 

 

 

2. Bizkaiko Foru Aldundiak abuztuaren 10eko 49749/2010 Foru Aginduaren bidez 

prestaziorako eskubidearen etetea adostu zuen, helbide aldaketa jakinarazteko 

betebeharra urratu izanagatik. Horren ondoren, azaroaren 18ko 67588/2010 

Foru Aginduaren bidez prestazioa iraungitzea erabaki zuen.  

 

2010eko azaroan okerreko prestazioak erreklamatzeko prozedura hasi zuen, 

2009ko abendutik 2010eko uztailera bitarteko hilabeteei zegokiena, 5.191,97 

€ hain zuzen. 

 

 

3. Aipatutako aldundiari aurreko gertakariei buruzko informazioa eskatu diogu eta 

aldez aurretik gure gogoetak helarazi dizkiogu, errepikakorrak ez izatearren, 

aurrerago azalduko ditugunak.  

 

Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi digu erreklamatzaileak 2008az geroztik ez 

zituela jasotzen bere helbidera bidalitako jakinarazpenak baina aipatu du 

2009ko abenduaz geroztik bakarrik bermatu daitekeela dokumentu fede-emaile 

den erroldaren bidez helbide aldaketa helarazi ez zuela.  

 

Erreklamatzaileak aplikatu beharreko araudian xedatutako honako betebehar 

hauek urratu dituela gaineratu du: 
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- Edozein helbide aldaketa jakinaraztea gehienez ere 15 eguneko epean 

(Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 

Legearen 19.1 g) artikulua eta diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1. g) artikulua). 

 

- Administrazioaren aurrean agertzea eta horrekin lankidetza aritzea hori 

eskatzen zaionean, Gizarteratzeko Hitzarmenean xedatutako berezitasunen 

kaltetan izan gabe, hala badagokio, 147/2010 Dekretuaren 12.1. i) 

artikulua).  

 

- Dagokion modalitateko diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular 

izanagatik sortutako beste edozein betebehar betetzea, baita indarreko 

araudiaren babesean aplikagarri den beste edozein ere (12.1.j. art.). 

 

Era berean, 147/2010 Dekretuaren 38. artikulua era aplikagarria dela alegatu 

du. Bertan ezartzen denez, prestaziorako eskubidearen onespena mantentzen 

da emakida eragin zuten arrazoiak irauten eta xedatutako betebeharrak 

betetzen diren bitartean. 147/2010 Dekretuaren 56.1. artikuluak 

adierazitakoaren arabera, berriz, eteteko prozedura baten ondorioz diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren okerreko jasotzea egiaztatuko balitz, foru aldundiak 

titularrari behar ez bezala edo okerreko zenbatekoan jasotako prestazioak 

itzultzeko beharra ezarriko lioke.  

 

Gogoetak 

 

 

1. Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzen duten pertsonen 

betebeharren artean helbide aldaketa jakinaraztearena xedatzen du. Kexagileak 

betebehar hori urratu zuen bere herriko gizarte zerbitzuei helbide aldaketa 

helarazi ez zielako.  

 

Foru aldundiak bere idazkian aipatzen dituen urratutako gainontzeko 

betebeharrei dagokienez, ez ziren kontuan hartu etetea erabaki zen unean. 

49749/2010 eteteko Foru Aginduak zera ezarri zuen etetea adosteko arrazoi 

gisa: 15 eguneko epean helbide aldaketa jakinarazi ez izana eta eskainitako 

helbidean ez bizitzea, gainontzeko betebeharrak aipatu gabe. Izan ere, ez da 

inolako aipamenik agertzen 147/2010 Dekretuaren 12.1.i) artikuluaren 

aplikazioa justifikatzen duenik. Horren arabera beharrezkoa da: 

“Administrazioaren aurrean agertzea eta horrekin lankidetza aritzea hori 

eskatzen zaionean, Gizarteratzeko Hitzarmenean xedatutako berezitasunen 

kaltetan izan gabe, hala badagokio.” “Dagokion modalitateko diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren titular izanagatik sortutako beste edozein betebehar 

betetzea, baita indarreko araudiaren babesean aplikagarri den beste edozein 
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ere” (12.1.j. art.) xedatzen duenari dagokionez, saski-naski gisa funtzionatzen 

duen betebeharra da, baina hura ere ez zen aipatu eteteko ebazpenean. 

 

Gure ustez betebehar baten urraketak eta prestazioaren hartzaile izateko 

baldintzen urraketak izaera ezberdina daukate. Jokabide batek edo besteak 

dakarten gaitzespena oso ezberdina da. Hala eta guztiz ere, ez 18/2008 

Legeak ez 147/2010 Dekretuak ez dute jarrera baten eta bestearen arteko 

ezberdintasunik zehazten diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen 

etetea erabakitzeko arrazoiak arautzerakoan. Erakunde honek beste batzuetan 

adierazi izan du orekatuagoa iruditzen zaiola arau-hauste eta zehapen 

erregimen bat ezartzea betebeharren urraketaren inguruan (diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren prestazioaren onuradun izateko baldintzen betetzean 

eraginik ez dutenean). Erregimen horrek zigorrak graduatzeko aukera eskainiko 

luke urraketaren irismenaren arabera. Beste kasu batean, oinarrizko beharrei 

edo gizarteratzeko prozesuetatik sortutako gastuei aurre egin ezin diezaieketen 

pertsonek betebehar bat urratzen dutenean diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren prestazioa jasotzeari uzten diote askotan denbora tarte luze batean 

zehar (berrabiarazteko eskaera edo errekurtsoa ebazten den arte) eta horrek 

zaurkortasun eta ahulezia egoera larriak sortzen ditu. 

 

Kasu honetan, gainera, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 

23ko 18/2008 Legeak zehapen prozedura bat hasteko aukera xedatzen du.  

 

 

2. Aipatutako legearen 101. artikuluak arau-hauste arintzat jotzen du titularraren 

edo onuradunaren ohiko bizilekuaren gaineko edozein aldaketa jakinarazteko 

betebeharra ez betetzea, baldin eta aldaketa horren ondorioz ez badu lege 

honetan aurreikusitako prestazioren bat, ez bazegokion ere, jaso edo jasotzen 

jarraitu. 105. artikuluak aipatzen du arau-hauste arinei dagokien zehapena 

arau-hauslearen ohartarazpena dela. 

 

Gure ustez, foru aldundiak ikertu behar izan zuen herritarrak prestazioaren 

titular izateko baldintzak betetzen ote zituen. Aurreko baldintzak betez gero 

egindako arau-hausteagatiko -kasu honetan arintzat jotzen da- zehapena 

ezarriko lukeen zehapen-prozedura hasi behar izan zuen. Zehapen-prozedura 

147/2010 Dekretuaren 59. artikuluan eta hurrengoetan araututa dago. 

Aplikazio hori are gomendagarriagoa da helbide aldaketa jakinarazteko beharra 

bete ezin izateko pisuzko justifikazio bat dagoenean, izan ere garai hartan oso 

gaixo zegoen. 

 

 

3.- Halaber, ez gaude ados betebehar bat urratzen den kasu guztietan jasotako 

prestazioak itzuli behar izanarekin. Arau erregulatzaileak itzulketa xedatzen du 

okerreko jasotzea egon denean bakarrik, 147/2010 Dekretuaren 56. artikulua: 

“Aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura baten ondorioz edo beste 
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edozein zirkunstantziagatik diru-sarrerak bermatzeko errenta bidegabe jaso dela 

egiaztatzen bada, titularrak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak edo 

prestazioarengatik jaso behar ez zela jasotako zenbatekoa itzuli behar dituela 

ezarriko du foru-aldundi eskudunak”. 

 

Gure ustez, jasotako kopuruen itzulketa ez litzateke egokia izango diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren prestazioaren titular izateko baldintzak betetzen dituen 

pertsona batek betebehar bat urratu duenean kontuan hartuta, gainera, 

araudiak berak jokabide hori zigortzea xedatu duela.  

 

 

4. Ondorioz, Arartekoaren ustez, 5.191,97 € erreklamatzea oso desorekatua eta 

gehiegizkoa da, egozten zaion jokabidearentzat, pairatutako gaixotasunaren 

inguruko egoera pertsonalak kontuan hartuta eta, helbide aldaketa ez 

jakinaraztearen arau-haustea urratzekotan araudiak berak zehapen-prozedurara 

jotzeko aukera eskaintzen duela aintzat izanik. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

 

Pertsona horrek diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren onuradun 

izateko baldintzak betetzen zituen argitzeko ikerketak bideratu daitezen eta, hala 

balitz, zehapen-prozedura bat has dadin eta ondoriorik gabe utz dadin diru-sarrerak 

bermatzeko errenta gisako prestazioen erreklamazioa. 

 

 


