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Arartekoaren  2015R-200-15 Ebazpena, 2015eko uztailaren 14a. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio efekturik gabe utz dezala 
11.160,43€ itzultzeko betebeharra adierazi duen ebazpen bat, ez baitago 
horretarako arrazoirik. 
 

Aurrekariak 
 
(…)k Arartekora jo zuen Lanbidek idazki bat bidali ostean. Idazki horretan, 2014ko 
abenduaren 4an igorritako ebazpen baten berri eman zitzaion. Ebazpen horren 
bidez, 11.160,43 €ko zorra sortu zuela adierazi zen, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri gisa bidegabe jasotako 
zenbatekoengatik. 
  

1. Kexagileak lehenago ere jo zuen Arartekora, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eten ziotelako. Lanbideren 2013ko martxoaren 22ko ebazpenaren 
bidez gauzatu zen etetea. Hori baino lehen, kautelazko etetea aplikatu 
zioten 2012ko azarotik aurrera, eta honakoa zuen arrazoia: “Datuak 
ezkutatzea egoera sozio-ekonomikoan, familiarrean, laboralean etab”.(sic). 
Testu horrek ez ditu aipatu kexagilearen jarduerak ustez urratu zituen 
xedapenak, eta horregatik erabaki zen kexa bideratzea. 
  
Lanbideri informazio eskaera egin ondoren, hutsegitea egon zela egiaztatu 
zen. Izan ere, espediente horren harira (1957/2013/QC) egindako eskaerari 
erantzunez, zera jakinarazi baitzen: “(…)Ildo horretan, esan behar da (…) 
jauna Espainiatik Kolonbiara joan zela 2011ko urriaren 18an eta 2011ko 
azaroaren 26an itzuli zela. Hori adierazten du haren pasaporteak. Aldez 
aurretik jakinarazi gabe bidaiatu zuen; hots, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren araudian aurreikusitakoa urratuz. Une hartan indarrean zeuden 
irizpideen arabera, urratze horrek benetako egoitza galtzea ekarri zuen 
berekin. 2013ko maiatzeko irizpideei jarraituz, egoera hori behar bezala 
frogatuz gero, ez zuen benetako egoitza galduko, eta berrezartzeko 
izapideak egin ahalko zituen; eta halaxe jakinarazi zitzaion. 2013ko irailaren 
19an, prestazioak berriz ematen hasteko eskaera aurkeztu zuen.” 
 
Hortaz, Lanbidek jakinarazi zigun, kexagileak adierazi zuen bezala, 
1957/2013/QC kexa eragin zuen ebazpena ekarri zuen irteera ez zela 
urtebete eta bost astekoa izan, 37 egunekoa baizik. 
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Prestazioa berrezartzeko aurkeztu zuen eskaera datatik aurrera, hau da, 
2013ko irailetik aurrera, diru-sarrerak bermatzeko errenta berrabiarazi 
ziotela baieztatu zigun kexagileak, eta berrabiarazteko aipatu datarekin 
zituen zenbait zalantza Lanbideri helarazi ondoren berrezarri ziotela (antza, 
Lanbidek ez zuen prestazioa berrabiarazi berau eteteko arrazoia baliogabetu 
zen datatik aurrera, berrabiarazteko eskaera egin zuen datatik aurrera 
baizik). Beraz, espedientea itxi genuen, kexagilearen adostasunarekin. 
 

2. Idazki honen goiburuan aipatutako ebazpenean, zeinaren bidez, zenbateko 
altua itzultzeko eskatu dion Lanbidek kexagileari, “betekizunak galdu izana” 
ageri da arrazoi gisa, besterik gabe. “Aldia” izenpekoaren azpian, 2011ko 
azaroaren 1etik 2012ko urriaren 31ra artekoa dela adierazi da, baina 
espedientean ez da ageri zein den aipatu aldiaren jazoera. 
  
Kexagileak zalantzak agertu zituenez, eta erakunde honek bat egin zuenez 
zalantza horiekin, idazki bat igorri zitzaion Lanbideri 2015eko otsailaren 6an. 
Bertan, erakunde autonomo horri gogorarazi zitzaion espedientean ageri den 
betekizunen galera bakarra, hots, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular 
izateko betekizunen balizko galera bakarra, benetako bizilekua galdu izana 
zela, eta berrikusi egin zutela hori 1957/2013/QC espedientearen gaineko 
gure esku-hartzearen ondoren, 2013ko martxoaren 22ko eteteko 
ebazpenean adierazitako kexagilearen sarrera eta irteera datetan okerra 
egon zela egiaztatu zenean. 
 
Erantzun gabeziaren aurrean, errekerimendu bat igorri zitzaion Lanbideri 
2015eko martxoaren 12an. Horren bidez, euskal herri-administrazioek 
Arartekoaren eskaerei epean erantzuteko duten betebeharra gogorarazi 
zitzaion. 
 
Ekainaren 8an, Lanbideren erantzuna sartu da. Gogoetei eskainitako atalean 
hein batean transkribatuko dugun argudiaketaren ostean, honakoa 
ondorioztatu da: “Horrenbestez, adierazi behar da baldintzak betetzeari 
uzteagatik egin den bidegabeko kobrantzen egozpena zuzena eta arauzkoa 
izan dela.” 

Gogoetak 
 
Bi zati dauzka Arartekoaren informazio eskaerari Lanbidek ekainaren 8an emandako 
erantzunak: bata, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria bidegabe jaso izanaren inguruan burututako jardunbidea justifikatzen 
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saiatzeko idazkia da; eta, bestea, zorra adierazi duen ebazpenaren aurka jarritako 
aukerako berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena da.  
 

1. Arartekoari bidalitako erantzun idazkian, 2012ko azaroaren 1ean 
kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientea ikuskatu zela 
adierazi du Lanbidek, eta hortik eratorri zela prestazioaren etetea, 2011ko 
urriaren 18tik azaroaren 26ra egindako irteerarengatik. Ondorioz, zera 
adieraziz jarraitu du Lanbideren idazkiak: “Ikusita irteera 30 egunetik 
gorakoa izan zela, (…) jaunak benetako bizilekua galdu zuen (…) prestazioak 
eteteko prozesuari ekin zitzaion, hura jasotzeko eskubidea izateko 
baldintzetako bat betetzeari uzteagatik. 2012ko  azaroaren 26an jakinarazi 
zitzaion interesdunari etenduraren hasierako ebazpena. Horrenbestez, 
Lanbidek herrialdetik irten zela jakin zuen datatik aurrera eten zizkion diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
prestazioak, bidegabeko kobrantzak gauzatuz horrela, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta prestazioa eskuratzeko baldintza hori izateari utzi 
zionetik aurrera, hau da, 2011ko azaroaren 1etik aurrera”. 
 

Lanbidek hori baieztatu arren, egiazki, 1957/2013/QC espedientearen 
gaineko gure esku-hartzearen harira erakunde horrek berak emandako 
informazioaren arabera, berriz aztertu zuten benetako bizilekuaren galera. 
Horrela, diru-sarrerak bermatzeko errenta berrabiarazi zitzaion kexagileari, 
xede horretarako aurkeztu zuen eskaeraren datatik aurrera. Aurrekarietan 
adierazi dugun bezala, zera adierazi zitzaigun, aurreko espedienteari buruzko 
gure informazio eskaerari erantzunez Lanbidek igorritako idazkian: “2013ko 
maiatzeko irizpideei jarraituz, egoera hori behar bezala frogatuz gero, ez 
zuen benetako egoitza galduko, eta berrezartzeko izapideak egin ahalko 
zituen; eta halaxe jakinarazi zitzaion.” 
 

2. Erantzun idazkiarekin batera, kexagileak jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoari erantzuteko idatzitako ebazpena bidali digu Lanbidek, adierazi 
den bezala. 
 
Aipatu ebazpenak ez dio inolako aipamenik egin diru-sarrerak bermatzeko 
errentari eta etxebizitzarako prestazio osagarriari aplikatu dakiekeen 
araudiari, eta, horrenbestez, “Lanbideren irizpideei buruzko dokumentua” 
deiturikoaren edukian dago berariaz arrazoituta. 
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Errekurtsoaren ebazpen horrek, laugarren oinarri juridikoan, 59. irizpidea 
aipatu du. EAEtik kanpora egindako irteerei buruzkoa da, eta zera dio 
benetako bizilekuari buruz: “se perderá cuando la estancia fuera de la CAE 
sea superior a 90 días. Obligación de comunicar: en todas los casos la 
persona titular y las beneficiarias tienen la obligación de comunicar 
previamente a Lanbide las salidas fuera de la CAE (existe un modelo), y 
justificar la vuelta en la oficina para verificar la duración de la salida”. 
 
Bestalde, honakoa adierazi da bosgarren oinarri juridikoan: “en el mismo 
criterio se recoje [sic] la consecuencia de no avisar de la salida, un mes de 
suspensión, y que se reanuda cuando se solicita expresamente, hecho que 
tuvo efectos a partir de 30/09/20123”. 
 
Azkenik, honela saiatu dira bidegabe jasotako zenbatekoek sortutako zorra 
justifikatzen, seigarren oinarri juridikoan: “las cantidades cobradas 
indebidamente pertenecen al mes de suspensión y al periodo en el que las 
prestaciones estaban suspendidas previas a la solicitud de renovación4”. 

Beraz, honakoa da zorraren jatorria: atzeraeginezko efektuekin ekin dio 
Lanbidek prestazioak eteteari. 2012ko urritik aurrera gertatu zen prestazioen 
abonuaren benetako etetea, kautelazko etetearen ondorioz. Hala ere, 
Lanbidek etenaldia mantentzea erabaki duen 2013ko martxoaren 22ko 
ebazpenak 2011ko azaroaren 1ean hasi zen aldi bati egin dio erreferentzia, 
hau da, EAEtik kanpora egindako 37 eguneko bidaiaren data aipatu du. 
Horixe da, hain zuzen ere, ustez bidegabe jasotako zenbatekoen 
itzulketarako aldia finkatzen duen data. 
 

3. Adierazi den bezala, 11.160,43 €ko zorra adierazi duen ebazpenaren aurka 
jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoari buruzko ebazpenak ez du 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren araudia erabili argudiaketa juridikoa 
egiteko, eta “irizpideei buruzko dokumentua” izendaturikoa baino ez du 
aipatu. Espediente osoari heda dakioke zirkunstantzia hori. 
 
Zorra sortu duen prestazioen eteterako arrazoiari dagokionez, Lanbideri 
hainbat aldiz adierazi diogun bezala, bai kexa-espedienteen ondoriozko esku-
hartzeetan, bai Arartekoaren eta Lanbideren langileen arteko bileretan, eta 
prestazio horiek erregulatzeko araudiaren arabera (18/2008 Legea, 
147/2010 Dekretua eta 2/2010 Dekretua), diru-sarrerak bermatzeko 

                                         
3 Okerra dagoela ulertu dugu, izan ere, 2013ko iraila da berrabiarazteko data.  
4 Aurretik aipatu dugun 2013ko iraileko berrabiarazteko eskarari buruz ari dela ulertu dugu. 
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errentaren titularrek ez daukate Euskaditik kanpora egindako irteerak 
jakinarazteko inolako betebeharrik. Izatekotan, honi dagozkion betebeharrak 
ez betetzea ekar dezake prestazioen titularra izanik bidaiatzeak: “Diru-
sarrerak bermatzeko errenta bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko 
premiak betetzera bideratzea, eta, hala balegokio, haien gizarteratze- edota 
laneratze-prozesuak eragindako gastuak ordaintzea” edo “eskura dituzten 
baliabideak arduraz administratzea, eta arretaz jardutea egoera ekonomikoa 
edo bazterkeria-egoera larriagoa bihur ez dadin”, 12.1d) eta c) artikuluetan 
jasotakoak horiek. Horrek, ordea, eta berretsi egiten dugu, ez dakar aipatu 
irteerak jakinarazteko betebeharra. 

 
 

4. Era berean, benetako bizilekua ez dela arrazoi orokorrengatik galtzen 
adierazi nahi izan dugu, hau da, kasu bakoitzaren zirkunstantzia objektiboei 
begiratu beharko zaie bizileku aldaketa egon dela balioztatzeko. 

Horrela, jakina denez, erroldan inskribatuta egotea bizileku horren iuris tantum 
ustekizuna da. Bizileku aldaketa egon dela adierazten duten zantzu nahikoak 
daudenean baliogabetu daiteke ustekizun hori, baina ez pertsona hori denbora 
jakin batez kanpoan egote hutsarekin.  
 
Zentzu horretan, erroldan inskribatuta jarraitu zuen kexagileak bidaiatu 
zuenean. Hau da, argi dagoela ematen du kexagileak erroldako bizilekuan 
bizitzen jarraitzeko asmoa zuela, eta ez zuela bere bizilekua jatorrizko 
herrialdera aldatzeko xederik. 
 
Uste dugu garrantzitsua dela babes publikoko etxebizitzen erregimen juridikoari 
buruzko 39/2008 Dekretuaren edukia ahotara ekartzea, erreferentziatzat erabil 
dezakegulako. Zera dio, 18.4. artikuluan: “erroldako bizilekua da benetako 
bizilekua, eta, horrenbestez, 2.2. artikuluaren arabera ulertu behar da berau 
okupatzen dutenen beharrizanak modu zuzen eta berehalakoan asetzen dituen 
horixe izango dela bizilekua, eta, gainera, legezko bizilekua dena, eskubideak 
erabiltzeko eta betebeharrak betetzeko lekua izaki”.  

. 
Nolanahi ere, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 1. Epaitegiaren 
2015eko urtarrilaren 23ko epaia aipatu behar dugu eremu horretan, bai eta 
Auzitegi Gorenaren 2009ko azaroaren 11ko epaiak ere, eta, bereziki, 
2012ko urriaren 18koa, eta baita Arartekoaren 2014R-99-14 edo 2014R-
2177-13 ebazpenak ere. 
 
Lanbidek azken gogoeta hori hartu du kontuan, eta, egun, benetako 
bizilekua 90 egunetik gorako irteerengatik galtzen dela ulertzen da oro har. 
Nahiz eta pentsatzen jarraitzen dugun, adierazi dugun bezala, benetako 
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bizilekuaren galera arrazoi objektiboek gidatu behar dutela, positibo baloratu 
zuen Arartekoak irizpide aldaketa hori. 
 
Hala ere, tematu beharra daukagu, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
erregulatzeko araudiari erreparatuta, prestazio horren titularrek ez dutela 
EAEtik egindako irteerak jakinarazteko betebeharrik. 
  
Duela gutxiko epai batean islatu da ikuspuntu hori. Administrazioarekiko 
Auzien Gasteizko 1. Epaitegiaren martxoaren 10eko epaia da, eta zera 
zehaztu du horren bigarren zuzenbide oinarrian, EAEtik kanpora egindako 
irteerak jakinarazteko balizko betebeharrari buruz: “(…) no discutido que el 
actor viajó (…) fuera de Euskadi y que el viaje duró trece días, extremo no 
controvertido, se estima que no estamos ante incumplimiento de obligación 
alguna conforme al artículo 12, citado por la administración en la actuación 
impugnada, sin concretar la específica obligación incumplida y sin que el 
hecho referido pueda subsumirse dentro de la obligación contemplada en el 
citado precepto de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de 
residencia habitual de la persona titular, que es claro que no se ha 
modificado en el caso que nos ocupa”. 
 
Azpimarratu egin nahi dugu Lanbidek ez duela aipatu bidegabe jasotako 
zenbatekoengatik sortutako zorra adierazi duen ebazpena oinarrituko lukeen 
xedapena, ez eta zorra adierazteko 2014ko abenduaren 4ko idazkian ere, 
eta ezta zorraren aipatu adierazpenaren aurkako errekurtsoa baliogabetzeko 
2015eko apirilaren 14ko ebazpenean ere, ez eta Arartekoak egindako 
informazio eskaerari emandako ekainaren 8ko erantzunean ere 
(aurrekarietan adierazi den bezala, aipatu zorra sortu duen eteteko 
ebazpenak ere ez du inolako zuzenbide oinarririk aipatu). 

Zentzu horretan, berretsi egingo dugu Arartekoaren urtarrilaren 20ko 
1/2014 Gomendio Orokorrean adierazitakoa. Lanbidek eskubideak 
mugatzeko ebazpenak arrazoitzeko beharrizanari buruzkoa da; beste 
informazio batzuen artean, hartutako neurriek horiek oinarritzeko legezko 
xedapen edo xedapenak jaso ditzaten.  
 
Betebehar bat ez betetzeak prestazioa etetea dakar; batzuetan, zehaztutako 
iraunaldi batez, 147/2010 Dekretuaren 45. artikuluak adierazi bezala. Kasu 
honetan, araudiak ez duenez eteteko arrazoi hori aurreikusi, ez du horren 
iraupena aurreikusi. Gainera, hasieran etetea eragin zuen arrazoia ezegokia 
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izan zen, izan ere, ez baitzen gertatu ebazpenean jasotako benetako 
bizilekuaren galerarik. 
  

5. Lanbidek, prestazioaren abonua 2012ko urritik 2013ko irailera arte eteteaz 
gain, zenbatekoak eskatzeko prozedura izapidetu du, izan ere, 2011ko 
urritik 2012ko azarora bitarteko aldian jasotako diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria abonatu behar izan ez zirela 
uste baitu. Prestazio horiek bidegabe jaso direla pentsatu du kexagileak 
bidaiatu egin zuelako 2011ko urrian eta azaroan 37 egunez, eta hori, une 
hartan (eta ez gero), benetako bizilekuaren galeratzat jo zen. 2012ko 
azaroan, bidaiaren berri izan zuenean Lanbidek, prestazioak eten zituen, eta 
ez zituen 2013ko irailera arte berrabiarazi.  

Bakar-bakarrik diru-sarrerak bermatzeko errenta bidegabe jaso dela 
egiaztatzen bada aurreikusi du 147/2010 Dekretuaren 56. artikuluak 
itzultzeko betebeharra. Legezko aurreikuspen horretatik ez da ondorioztatu 
behar edozein betebehar ez betetzeak automatikoki ekarriko duenik 
prestazioaren kobrantza bidegabea.  
 
11.130,43 €ko zorra sortu dela adierazi du Lanbidek, prestazioen 
jasotzailea izanik Kolonbiara 37 egunez bidaiatu duela ikusi, eta horien 
titularra izateko betekizun bat galdu zuela iritzita; zehazki, benetako 
bizilekua mantentzeko betekizuna zen galdu bide zuena, 18/2008 Legearen 
16b) eta 147/2010 Dekretuaren 9.2. artikuluetan  jasoa. Alabaina, bizilekua 
leku berean edukita eta erroldaren inskripzioan inolako moldaketarik egin 
gabe bidaiatzeak ez dakar benetako bizilekua galtzea, Lanbidek gerora 
onartu zuen bezala. Bidaia egingo dela ez jakinarazteak ere ez dakar inolako 
betebeharrik ez betetzea. Gehienez ere, 12.1a) edo c) artikuluan ezarritako 
betebeharrak ez betetzean erori izana aipa daiteke, baina, guk dakigula, 
Lanbidek ez du inolako eteterik oinarritu legezko aurreikuspen horretan. 
 
Kexagileak 2012ko azarotik 2013ko irailera bitartean utzi zion diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeari. 37 
egunez bidaiatzeak, beraz, ondorio larriak izan zituen; izan ere, 10 hilabetez 
utzi zion prestazioak jasotzeari. Lanbidek, gainera, 11.130,43 €ko 
zenbatekoa eskatu dio, prestazioak etetea erabaki aurretik kobratzen egon 
zen hilabeteengatik. Arartekoaren iritziz, 37 egunez bidatzeagatik aipatu 
kopurua eskatzea eta prestazioa 10 hilabetez etenda edukitzea neurrigabea 
da.  
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Bakar-bakarrik prestazioak bidegabe jaso direla egiaztatzen bada aurreikusi 
du 147/2010 Dekretuaren 56. artikuluak itzultzeko betebeharra. Daukagun 
informazioaren arabera, prestazioen onuradun izateko betekizunak betetzen 
zituen kexagileak, eta, hortaz, ez zituen bidegabe jaso diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria. 
  

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea sortu 
eta arautzekoak- 11. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, gomendio hau 
luzatuko diogu Enplegu eta Gizarte Politika Sailari. 
  

GOMENDIOA 
 

Lanbidek bidegabe jasotako zenbatekoen prozedura berrikusi dezala, eta efekturik 
gabe utz dezala 11.130,43 €ko zorra adierazi duen 2014ko abenduaren 4ko 
ebazpena. 
 


