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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 4koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...), diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria jasotzen ditu. Etxebizitzarako prestazio osagarria eten egin zioten, 

2010eko abenduaren 29ko ebazpenaren bitartez, ez baitzituen justifikatu ohiko 

etxebizitzari zegozkion gastuak. Era berean, 2011ko urtarrilaren 7ko 

ebazpenaren bidez, aldatu eta gutxitu egin zioten diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren zenbatekoa. Osagarria eteteak nahiz zenbatekoa aldatzeak 

atzeraeragina dutenez gero, zehaztu gabeko zorra sortu da oker jasotako 

kopuruengatik, izan ere, etxebizitzarako osagarria eteteko idazkian adierazten 

da 250€-ko zorra sortu dela, eta errentaren zenbatekoa aldatzeari buruzko 

idazkian, berriz, aurretiaz 2.821,22€-ko zorra zeukala. 

 

2. 2011ko otsailaren 2an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen zorrak zehazki zein arrazoirengatik sortu 

ziren, eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Maiatzaren 16ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako 

Foru Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzuen Sailak etxebizitzako 

osagarria etetea justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen 

bidegabeki jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Orobat, erantzunean ez 

zen zor berria banakatzeari buruzko informaziorik eman, prestazioak etetearen 

eta aldatzearen ondorioz zer zenbatekoa zor den adieraziz. Azaletik bakarrik 

aipatu zuen 250€-ko zorra (ebazpen-idazkiaren bitartez jakinarazi diotela 

adierazten da) eta ez zen 2.821,22€-ko zorra aipatu. 

 

4. Arabako Foru Aldundiaren eskutik jasotako erantzun partziala kontuan hartuta, 

bigarren informazio eskaera bidali genion. Bereziki eskatu genion adieraz 

ziezagula zer izapide egin zituen oker jasotako zenbatekoak itzultzeari buruzko 

espedienteak hasteko. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte 

Zerbitzuen Sailak uztailaren 6an erantzun zuen. Adierazi zigunez, zorraren zati 

bat lehenagoko prestazio-etete batek eragin zuen, eta bidegabeki jasotako 

zenbatekoak erreklamatzeko prozedurari buruz, hauxe erantzun zigun, hitzez 

hitz: “Por economía procesal la Diputación Foral de Álava resuelve en una única 

resolución, en este caso, la modificación de la Renta de Garantía de Ingresos, 

la nueva cuantía a percibir por la persona titular, los motivos de dicha 

modificación, así como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada y 
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la forma de compensación de la misma; "dicha deuda será compensada 

descontándole el 30% de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos que en 

cada momento tiene concedida, hasta la cancelación total de la deuda". Siendo 

el recurso de alzada la vía que se permite para que los usuarios aporten las 

alegaciones que estimen oportunas a cualquiera de los aspectos contenidos en 

la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58 artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 

2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36 artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, itzultzeko 

prozedura amaitzeko foru-aldundiek daukaten gehienezko epea ezarri du: 

“Itzultzeko prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko 

gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. 

Epe hori esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen 

bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura. 
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Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

araudiak xedatzen dituen bermeak zintzo aplikatu behar ditu. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horientzako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea 

eskatzeko. 

 

2. Bestalde, kexagileak lehenagoko zor bat dauka, hasieran 2.920€-koa zena. Zor 

hori etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko eman zen 2010eko abenduaren 

29ko ebazpenean jakinarazi zitzaion. Gero, 2011ko urtarrilaren 7ko 

ebazpenaren bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta aldatu egin ziotela eta 

2.821€-ko zorra zuela jakinarazi zioten (hasierako zorra gutxitu egin zen, bada, 
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zorra itzultzeko, hilean kopuru bat kendu zioten diru-sarrerak bermatzeko 

errentatik). 

 

Hainbat kopuru bidegabeki jasotzen direnean erabili beharreko prozedurari 

buruzko araudia ezarri ez denez gero, kexa eragin duten ebazpenetan ez da 

banakatu zorraren zenbatekoa. Horregatik, kexagileak egiaz ez daki zorraren zer 

zati dagokion 2010eko abenduaren 29ko prestazio-eteteari, zer zati 2011ko 

urtarrilaren 7ko errenta-aldaketari eta zer zati lehenagotik zeukan zorrari. Beraz, 

erakunde honen ustez, babesgabetasun bikoitza sortu da, alde batetik, 

prestazioa eteteko eta bidegabeki jasotako kopuruak itzultzeko prozedurak 

bateratu direlako, eta, bestetik, sortutako zor berriaren zenbateko zehatza 

jakinarazi ez delako. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomiagatik, bi ebazpen eman 

ditu eta horietan erabaki da  bai bi prestazio etetea eta aldatzea, hurrenez 

hurren, bai bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator 

bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 

beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

1/2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 4koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 11koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...), diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin zizkioten 2010ko irailaren 

20ko ebazpenaren bitartez, bizikidetasun-unitateak jasotako diru-sarreretan 

izandako aldaketak jakinarazi ez zituelako. Eteteak atzeraeraginezko izaera 

duenez, ebazpen beraren bitartez, oker jasotako zenbatekoen ondorioz 3.024 

euroko zorra sortu zela jakinarazi zioten. 

 

2. 2011ko apirilaren 20an Ararteko erakundeak errekerimendu bat bidali zion 

Arabako Foru Aldundiari, otsailaren 1ean igorritako informazio-eskaera zela-eta. 

Eskatu zitzaion adieraz zezala zer arrazoi zehatzek eragin zuten prestazioak 

etetea, eta zer izapide egin ziren espediente berri bat hasteko, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Maiatzaren 11ko idazkiaren bitartez erantzuna jaso zen. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea 

justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki 

jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko.  

 

4. Arabako Foru Aldundiaren eskutik jasotako erantzun partziala kontuan hartuta, 

bigarren informazio eskaera bidali genion. Bereziki eskatu genion adieraz 

ziezagula zer izapide egin zituen oker jasotako zenbatekoak itzultzeari buruzko 

espedienteak hasteko. Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren eta Gizarte 

Zerbitzuen Sailak uztailaren 6an erantzun zuen. Bidegabeki jasotako 

zenbatekoei buruz, hauxe erantzun zigun, hitzez hitz: “En la resolución de fecha 

20/09/2010 se le notifica a D. (...) la suspensión de abono de la. prestación 

Renta de Garantia de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda 

motivada y con fecha efectos 01/05/2010; así como el cobro indebido 

generado y la forma de compensación del mismo”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak alde nabarmena ezarri du 

prestazioa eteteko prozeduraren (edo, hala badagokio, prestazioa aldatzeko edo 

iraungitzeko) eta bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko prozeduraren 
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artean. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuak 

zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari eskaini dio 

VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (56-58 

artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 

2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36 artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, itzultzeko 

prozedura amaitzeko foru-aldundiek daukaten gehienezko epea ezarri du: 

“Itzultzeko prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko 

gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. 

Epe hori esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen 

bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

Bestalde, 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, hitz berberak erabiltzen 

ditu etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait kopuru oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura aipatzen duenean. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

2. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek araudiak xedatzen dituen bermeak 

zintzo aplikatu behar ditu. Araudiak alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea 

xedatzen du, besteak beste (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 

2/2010 Dekretuaren 35.2. artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan 

epea ere (147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. 

artikulua). Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme 

batzuen artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 
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Aipatutako araudiak ez duenez kasu horientzako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ezin direla bateratu legegileak argi 

bereizi dituen bi prozedura, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak.  

 

Esku artean dugun kasuan, bi prestazio eten dira; hortaz, erakunde honen 

aburuz, espediente berri bat abian jarri beharko litzateke horietako bakoitza 

(diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria, 

hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea eskatzeko. 

 

3. Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla aitortzen duen ebazpenak berariaz 

jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, eginbehar hori 

betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko zenbatekoak 

zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu horretan 

beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horren jarduera −hau da, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren etetea eta okerreko kobrantzen itzultzea erabakitzeko ebazpen 

bakarra eman izana− ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazioak jarduera hori 

berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako 

pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

2/2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 11koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko dagozkion 

espedienteak 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 2/2010 Dekretuko IV. 

kapituluak ezarritakoarekin bat eginez has ditzala, gizarte prestazioak 

eteteko ebazpenetik bereiziz. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 17koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...), diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin zizkioten, 2011ko 

martxoaren 16ko ebazpenaren bitartez, ez baitzituen jakinarazi bizikidetasun-

unitatean izandako aldaketak. Prestazioak eteteak atzeraeragina duenez gero, 

ebazpen-idazkian bertan jakinarazi zioten 908,50 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko maiatzaren 2an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazio horiek zehazki zergatik eten ziren, 

eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Ekainaren 8ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea 

justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki 

jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Hauxe  besterik ez zuen adierazi: “En 

dicha resolución se hace referencia al cobro indebido generado, que asciende a 

908,50€, y la forma de compensación de la misma”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko (edo, bestela, aldatzeko edo iraungitzeko) prozedura eta bidegabeki 

jasotako zenbatekoak itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko 

errentari buruzko 147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu 

beharreko prozedurari eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak 

itzultzea” izenekoa (56-58 artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36 

artikuluak). 
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Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, itzultzeko 

prozedura amaitzeko foru-aldundiek daukaten gehienezko epea ezarri du: 

“Itzultzeko prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko 

gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. 

Epe hori esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen 

bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa kopuru batzuk oker jaso badira jarraitu 

beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek zintzo aplikatu behar dituzte 

araudiak xedatzen dituen bermeak. Araudiak alegazioak aurkezteko epe bat 

ezartzea xedatzen du, besteak beste (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua 

eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. artikulua), bai eta administrazioak ebazteko 

daukan epea ere (147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

36. artikulua). Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme 

batzuen artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak, argi bereiziak, okerreko kobrantzei 

eskaintzea erabaki duenez, ezin dira bi prozedura bakarrean bateratu, 

araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, 

beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien 

bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen baten kontra geroago errekurtsoa 

jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka dezakeela, bi jarduera horiek 
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helburu desberdinak dituztelako: alegazioak egiteak esku hartzeko aukera 

ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den erabakia hartzen laguntzeko; 

aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko desadostasuna agertzeko balio 

du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoak itzultzea 

eskatzeko. 

 

2. Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek ebazpen bakarra eman du, eta bertan erabaki da  bai 

diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai bidegabeki jasotako kopuruak 

itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazioak jarduera hori 

berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako 

pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

6/2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 17koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 23koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin zizkioten, 2011ko apirilaren 

19ko eta 2010eko azaroaren 26ko ebazpenen bitartez, hurrenez hurren, bere 

eskubide ekonomikoak baliarazi ez zituelako. Prestazioak eteteak atzeraeragina 

duenez gero, ebazpen-idazkian bertan jakinarazi zioten zehaztu gabeko kopuru 

bat zor zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko ekainaren 20an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazio horiek zehazki zergatik eten ziren, 

eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Uztailaren 17ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako 

Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eten izana justifikatu zuen (ez, ordea, etxebizitzarako 

prestazio osagarriarena, nahiz eta, prestazio hori eteteko berariazko arrazoiak 

gorabehera, diru-sarrerak bermatzeko errenta etetearen baitan geratuko 

litzatekeen, haren osagarria baita); hala ere, ez zuen aipatu zer izapide egin 

zituen bidegabeki jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. 

 

4. Bidegabeki jaso ziren kopuruak itzultzeko espedientea hasteko asmoz egin 

ziren izapideei buruz, honako hau adierazi ziguten: “Con fecha 26 de 

noviembre 2010 la Diputación Foral de Álava emite la correspondiente 

resolución de suspensión de abono de la Prestación Complementaria de 

Vivienda, notificándosele asimismo el cobro indebido generado de 3.200€ 

(toda vez que la fecha de suspensión se establece con efectos desde el 

1/01/2010) y la forma de compensación del mismo. Por economía procesal 

esta institución notifica en la misma resolución de suspensión de la citada 

prestación, tanto el motivo de dicha suspensión, como la fecha de efectos, la 

cuantía de la deuda generada y la forma de compensación de la misma. Siendo 

el recurso de alzada la vía que se permite para que los usuarios aporten las 

alegaciones que estimen oportunas, tal y como se notifica en la resolución”. 

Ez zuten ezer adierazi diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko idazkian 

aipatutako zorraz. 
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Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko (edo, bestela, aldatzeko edo iraungitzeko) prozedura eta bidegabeki 

jasotako zenbatekoak itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko 

errentari buruzko 147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu 

beharreko prozedurari eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak 

itzultzea” izenekoa (56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan zehaztu dira jarraitu beharreko izapideak: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, itzultzeko 

prozedura amaitzeko foru-aldundiek daukaten gehienezko epea ezarri du: 

“Itzultzeko prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko 

gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. 

Epe hori esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen 

bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa kopuru batzuk oker jaso badira jarraitu 

beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 
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sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

zintzo aplikatu behar dituzte araudiak xedatzen dituen bermeak. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2 artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2 artikulua), 

bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere (147/2010 Dekretuaren 58. 

artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). Halaber, zorra pilatu dela 

jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen artean, hileko itzultze kopurua 

eta zenbatekoa xedatu du (147/2010 Dekretuaren 57.4 artikulua eta 

2/2010 Dekretuaren 35.4 artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horientzako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea 

eskatzeko. Zorra sortu zela prestazioak eteteko ebazpenetan beretan jakinarazi 

zenez gero (bata, diru-sarrerak bermatzeko errentari zegokiona, 2.801 eurokoa, 

eta, bestea, etxebizitzarako prestazio osagarriari zegokiona, 3.200 eurokoa), 

kexagileak ez daki zehazki zer kopuru zor duen. 

 

2. Kopuru batzuk bidegabeki jasotzen badira jarraitu behar den prozedurari 

buruzko araudia ezarri ez denez gero, kexa eragin duten ebazpenetan ez da 

banakatu zorraren zenbatekoa. Beraz, erakunde honen aburuz, babesgabetasun 

bikoitza sortu da, alde batetik, prestazioak eteteko prozedura eta bidegabeki 

jasotako kopuruak itzultzeko prozedura bateratu egin direlako, eta, bestetik, 

sortutako zor berriaren zenbateko osoa jakinarazi ez delako. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 
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adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli 

beharreko zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, 

"titularrak zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomiagatik, ebazpen bakarra 

eman du, eta bertan erabaki dira bai diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, 

bai bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 

147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 

beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko 

luke. 

 

Nolanahi ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria 

den kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

 

11/2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 23koa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 25ekoa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin zizkioten 2010eko 

abenduaren 22ko ebazpenaren bitartez, bizikidetasun-unitatean izandako 

aldaketak jakinarazi ez zituelako. Eteteak atzeraeraginezko izaera duenez, 

ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 2.700,57 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko ekainaren 15ean Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazio horiek zehazki zein arrazoirengatik 

eten zizkioten, eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Uztailaren 29ko idazkiaren bitartez erantzuna jaso zen. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea 

justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki 

jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Hauxe besterik ez zuen adierazi: “Por 

economía procesal esta institución notifica en la misma resolución de 

suspensión de la citada prestación, tanto el motivo de dicha suspensión, como 

la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada y la forma de 

compensación de la misma. Siendo el recurso de alzada la vía que se permite 

para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen oportunas, tal y 

como se notifica en la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak alde nabarmena ezarri du 

prestazioa eteteko prozeduraren (edo, hala badagokio, prestazioa aldatzeko edo 

iraungitzeko) eta bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko prozeduraren 

artean. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuak 

zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari eskaini dio 

VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (56-58. 

artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 

2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. artikuluak). 
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Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko terminoetan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

araudiak xedatzen dituen bermeak zintzo aplikatu behar ditu. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 
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Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea 

eskatzeko. 

 

2. Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla aitortzen duen ebazpenak berariaz 

jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, eginbehar hori 

betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko zenbatekoak 

zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu horretan 

beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horren jarduera −hau da, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren etetea eta okerreko kobrantzen itzultzea erabakitzeko ebazpen 

bakarra eman izana− ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazioak jarduera hori 

berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako 

pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 
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baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

12/2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 25ekoa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 1ekoa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko apirilaren 19ko ebazpenaren bitartez, ez baitzituen jakinarazi 

emandako helbidean izandako aldaketak. Prestazioak eteteak atzeraeragina 

duenez gero, ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 6.326,26 euroko zorra 

sortu zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko ekainaren 28an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten ziren, eta 

zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Uztailaren 29ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako 

Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak etxebizitzako 

osagarria etetea justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen 

bidegabeki jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Honako hau bakarrik 

adierazi zuen: “Con fecha 19/04/2011, La Diputación Foral de Álava emite 

resolución de suspensión de la Prestación Renta de Garantía de Ingresos y en 

consecuencia, Prestación Complementaria de Vivienda. Por razones de 

economía procesal, la Diputación Foral de Álava notifica en la misma resolución 

de suspensión de las citadas prestaciones, tanto el motivo de dicha 

suspensión, como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada y la 

forma de cancelación de la misma. Siendo el recurso de alzada la vía que se 

permite para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen oportunas, 

tal y como se notifica en la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 
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2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko 

epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

araudiak xedatzen dituen bermeak zintzo aplikatu behar ditu. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.4. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 
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Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea 

eskatzeko. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli 

beharreko zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, 

"titularrak zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomiagatik, bi ebazpen eman 

ditu eta horietan erabaki da  bai bi prestazio etetea eta aldatzea, hurrenez 

hurren, bai bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator 

bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 
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beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko 

du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria 

den kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

17/2012 GOMENDIOA, otsailaren 1ekoa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 2koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko apirilaren 19ko ebazpenaren bitartez, ez baitzituen justifikatu 

Estatutik egindako irteera batzuk. Prestazioak atzeraeragina duenez gero, 

zehaztu gabeko zorra sortu da oker jasotako kopuruengatik, ebazpen beraren 

bitartez jakinarazi zioten 13.840,19 euroko zorra sortu zuela, bidegabeki 

jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko ekainaren 13an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten zizkioten, 

eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Abuztuaren 1eko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako 

Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak eteteko zenbait arrazoi 

aipatu zituen, baina ez zuen ezer aipatu bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko egin ziren izapideez.  

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 

2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 
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hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, gure iritziz, ezin dira bazter utzi indarreko araudian xedatutako 

bermeak. Berme horien artean sartuta daude, besteak beste, alegazioak 

aurkezteko epe bat ezartzea (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 

2/2010 Dekretuaren 35.2. artikulua); administrazioak ebazteko betebeharra 

daukan epea ezartzea (147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 

2/2010 Dekretuaren 36. artikulua); eta, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, hileko 

itzulketen kopurua eta zenbatekoa ezartzea (147/2010 Dekretuaren 57.4. 

artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ez dagoela arrazoirik legegileak argi 

bereizi dituen bi prozedura bateratzeko, araudiaren ezein puntutan xedatu 

gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak 

gizarte-prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da 

ulertu ebazpen baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko 

izapidea ordezka dezakeela, honen antzeko beste espediente batzuetan 

jakinarazi zaigun moduan, izan ere, bi jarduera horiek helburu desberdinak 

dituzte: alegazioak egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean 

azkenean azalduko den erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko 

errekurtsoak ebazpenarekiko desadostasuna agertzeko balio du. 
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Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen itzultzea 

eskatzeko. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli 

beharreko zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, 

"titularrak zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek bi ebazpen eman ditu, eta horietan erabaki da bai 

diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai bidegabeki jasotako kopuruak 

itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazio horrek jarduera 

hori berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz 

eragindako pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria 

den kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

19/2012 GOMENDIOA, otsailaren 2koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 3koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, bi ebazpenen bidez, 2010eko abenduaren 29koa (etxebizitzako 

gastuetarakoa prestazioa) eta 2011ko otsailaren 22koa, izan ere, foru 

erakundearen iritziz, ez zituen justifikatu etxebizitzaren alokairu gastuak eta ez 

zuen bete inklusio hitzarmena, hurrenez hurren. Prestazioek atzeraeragina 

dutenez gero, ebazpen idazkien bitartez jakinarazi zioten zehaztu gabeko zorra 

sortu zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko apirilaren 20an Arartekoak informazioa eskatu zion Arabako Foru 

Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten zizkioten, eta 

zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Ekainaren 3ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea justifikatu zuen, baina ez 

zuen ezer aipatu bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko egin ziren 

izapideez. 

 

4. Arabako Foru Aldundiaren eskutik jasotako erantzun partziala kontuan hartuta, 

bigarren informazio eskaera bidali genion. Bereziki eskatu genion adieraz 

ziezagula zer izapide egin zituen oker jasotako zenbatekoak itzultzeari buruzko 

espedienteak hasteko. Errekerimendu bat bidali behar izan zitzaion, Arartekoari 

laguntzeko duen betebeharra gogorarazteko. Arabako Foru Aldundiko Gizarte 

Gizarte Zerbitzuen Sailak 2012ko urtarrilaren 20an erantzun zuen. Hona hemen 

erantzun osoa: “Por economía procesal la Diputación Foral de Álava procede a 

notificar en la misma resolución, de fecha 29 de diciembre de 2010, la 

suspensión del abono de la Prestación Complementaria de Vivienda, el motivo 

de dicha suspensión, así como la fecha de efectos (01/02/2010), así como la 

deuda generada por cobros indebidos que ascienden a 2.560,00 €, así como la 

forma de compensación de la misma (descontándole el 30% de la cuantía de 

Renta de Garantía de Ingresos que en cada momento tiene concedida, hasta la 

cancelación total de la citada deuda). Contra esa resolución, y cualquiera de los 

aspectos en ella recogidos, puede interponerse un recurso de alzada 

posibilitando a los usuarios que aleguen y presenten cuanta documentación 

consideren oportuna para desvirtuar las causas que motivaron dicha 

suspensión”. 
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Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzarako prestazio osagarriaren gaineko 

2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez 

ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso badira 

jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 
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zintzo aplikatu behar dituzte araudiak xedatzen dituen bermeak. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du prozesu ekonomiako arrazoiak ezin 

direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura bateratzeko, araudiaren 

ezein puntutan xedatu gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki 

murriztuz legeriak gizarte-prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. 

Era berean, ezin da ulertu ebazpen baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak 

alegazioak egiteko izapidea ordezka dezakeela, honen antzeko beste espediente 

batzuetan jakinarazi zaigun moduan, izan ere, bi jarduera horiek helburu 

desberdinak dituzte: alegazioak egiteak esku hartzeko aukera ematen du, 

ebazpenean azkenean azalduko den erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora 

jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen 

itzultzea eskatzeko. 

 

Nabarmentzekoa da Arartekoak anitz gomendio bidali dizkiola Arabako Foru 

Aldundiari gai horren gainean, eta orain arte bakar bat ere ez duela onartu. 

 

2. Hainbat kopuru bidegabeki jasotzen direnean erabili beharreko prozedurari 

buruzko araudia ezarri ez denez gero, kexa eragin duten ebazpenetan ez da 

banakatu zorren zenbatekoa. Horregatik, kexagileak egiaz ez daki zorraren zer 

zati dagokion 2011ko otsailaren 22ko prestazio-eteteari. Beraz, erakunde honen 

ustez, babesgabetasun bikoitza sortu da, alde batetik, prestazioa eteteko eta 

bidegabeki jasotako kopuruak itzultzeko prozedurak bateratu direlako, eta, 

bestetik, sortutako zorraren zenbateko zehatza eta kontzeptuak jakinarazi ez 

direlako. 
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Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek ebazpen bakarra eman du, eta bertan erabaki du bai 

diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai bidegabeki jasotako kopuruak 

itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazio horrek jarduera 

hori berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz 

eragindako pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

20/2012 GOMENDIOA, otsailaren 3koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 8koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko maiatzaren 25eko ebazpenaren bitartez, ez baitzituen 

jakinarazi prestazioak jasotzeko eskubidea aldaraz, eten edo bukaraz zezaketen 

bat-bateko gertakari batzuk. Prestazioak eteteak atzeraeragina duenez gero, 

ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 6.472,73 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko abuztuaren 11n Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten zizkioten, 

eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. Irailaren 26ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea justifikatu zuen, baina ez 

zuen ezer aipatu bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko egin ziren 

izapideez. Kasu hau bezalakoetan ohikoa duenez, sail horrek hauxe bakarrik 

adierazi zigun: “Por economía procesal esta institución notifica en la misma 

resolución de suspensión de la citada prestación, tanto el motivo de dicha 

suspensión, como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada y la 

forma de compensación de la misma. Siendo el recurso de alzada la vía que se 

permite para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen oportunas, 

tal y como se notifica en la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 
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Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

zintzo aplikatu behar dituzte araudiak xedatzen dituen bermeak. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 
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Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen 

itzultzea eskatzeko. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomiagatik, ebazpen bakarra 

eman du eta bertan erabaki du bai diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai 

bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 

147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 
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beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Nolanahi ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

24/2012 GOMENDIOA, otsailaren 8koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 17koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagilea, (...), diru-sarrerak bermatzeko errenta baten eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarri baten titular da. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko urriaren 26ko ebazpenaren bitartez, ez baitzen joan gizarte-

langilearekin zuen hitzordura. Prestazioak eteteak atzeraeragina duenez gero, 

ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 908,50 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko abenduaren 14an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion 

Arabako Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten 

zizkioten. 

 

3. Otsailaren 2ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak etetea justifikatu zuen, eta bidegabeki 

jasotako kopuruengatik 908,50 euroko zorra sortu zela jakinarazi zuen. 

 

 

Gogoetak 

 

Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko 

prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 
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itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbateko batzuk oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ez dagoela legezko oinarririk legegileak 

argi bereizi dituen bi prozedura bateratzeko, araudiaren ezein puntutan xedatu 

gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-

prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu 

ebazpen baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea 

ordezka dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: 

alegazioak egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean 

azalduko den erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak 

ebazpenarekiko desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen 

itzultzea eskatzeko. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 
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Foru administrazio horrek ebazpen bakarra eman du eta bertan erabaki du bai 

diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai bidegabeki jasotako kopuruak 

itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. kapituluko 

eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluko bermeekin. Administrazioak jarduera hori 

berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako 

pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

28/2012 GOMENDIOA, otsailaren 17koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 27koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten 2011ko otsailaren 24ko ebazpenaren bitartez, bizikidetasun-unitatean 

izandako aldaketak jakinarazi ez zituelako. Eteteak atzeraeraginezko izaera 

duenez, ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 1.808,69 euroko zorra sortu 

zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko uztailaren 21ean Ararteko erakundeak informazioa eskatu zuen, jakin 

nahi baitzuen prestazio horiek zehazki zein arrazoirengatik eten zizkioten, eta, 

bereziki, zer izapide egin ziren bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedientea hasteko. 

 

3. Abuztuaren 30eko idazkiaren bitartez erantzuna jaso zen. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea 

justifikatu zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki 

jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Hauxe besterik ez zuen adierazi: “La 

Diputación Foral de Álava notificó la resolución dictada el 24/02/2011 en 

virtud de la cual se procedía a la suspensión de las prestaciones Renta de 

Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, así como el 

cobro indebido generado de 1.808,69 € y la forma de compensación del 

mismo. Por economía procesal esta institución notifica en la misma resolución 

de suspensión de la citada prestación, tanto el motivo de dicha suspensión, 

como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada y la forma de 

compensación de la misma. Siendo el recurso de alzada la vía que se permite 

para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen oportunas, tal y 

como se notifica en la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioa 

eteteko (edo, hala badagokio, prestazioa aldatzeko edo iraungitzeko) 

prozeduraren eta bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko prozeduraren 

artean. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuak 

zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari eskaini dio 
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VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (56-58. 

artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren 

gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso 

behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko 

epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

2. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek araudiak xedatzen dituen 

bermeak zintzo aplikatu behar ditu. Araudiak alegazioak aurkezteko epe bat 

ezartzea xedatzen du, besteak beste (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua 

eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. artikulua), bai eta administrazioak ebazteko 

daukan epea ere (147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

36. artikulua). Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme 

batzuen artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu du 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 
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erabaki duenez, erakunde honek uste ezin direla bateratu legegileak argi bereizi 

dituen bi prozedura, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura laburtu 

bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen hartzaileei 

eskaintzen dizkien bermeak. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen 

itzultzea eskatzeko. 

 

3. Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla aitortzen duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli 

beharreko zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, 

"titularrak zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horren jarduera −hau da, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren etetea eta okerreko kobrantzen itzultzea erabakitzeko ebazpen 

bakarra eman izana− ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. kapituluko eta 

2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko bermeekin. Administrazio horrek jarduera 

hori berraztertu beharko luke prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz 

eragindako pertsonari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan 

ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu beharko luke araudian aipatutako 

baldintzak ez betetzeak interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala 

bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria 

den kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

30/2012 GOMENDIOA, otsailaren 28koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko martxoaren 1ekoa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko martxoaren 17ko eta 2010eko azaroaren 24ko ebazpenen 

bitartez, prestazioak aldatzea eragin zezaketen gerora jazotako gertakari batzuk 

jakinarazi ez zituelako eta alokairuen ordainagiriak aurkeztu ez zituelako. 

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria atzeraeragina duenez gero, 

ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 2.500 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko azaroaren 22an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zein arrazoirengatik 

eten ziren, eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. 2012ko urtarrilaren 12ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, 

Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak nolabait justifikatu zuen 

prestazioak etetea, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki 

jasotako zenbatekoen itzultzea burutzeko. Hauxe bakarrik adierazi zuen: “Con 

fecha 24 de noviembre 2010, la dirección gerencia del Instituto Foral de 

Bienestar Social dicta la correspondiente resolución de suspensión de abono de 

la Prestación Complementaria de Vivienda, debidamente motivada, con fecha 

de efectos 1/01/2010, donde se notifica el cobro indebido generado de 2500 € 

y la forma de compensación del mismo. Por economía procesal esta institución 

notifica en la misma resolución de suspensión de la citada prestación, tanto el 

motivo de dicha suspensión, como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda 

generada y la forma de compensación de la misma. Siendo el recurso de alzada 

la vía que se permite para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen 

oportunas, tal y como se notifica en la resolución”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko eta aldatzeko prozedurak eta bidegabeki jasotako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 

147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko prozedurari 

eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa 

(56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio 
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osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko 

epea sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ezin dira “prozesu-ekonomiazko” arrazoiak 

argudiatu prozedurako arauak ez ezartzeko oinarri gisa; izan ere, gogoan izan 

behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-prestazioak jasotzen dituztenei eta, 

hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan daudenei zorra 

sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan hain zuzen ere, administrazioek 

zintzo aplikatu behar dituzte araudiak xedatzen dituen bermeak. Araudiak 

alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea xedatzen du, besteak beste 

(147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2. 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu ditu 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 
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erabaki duenez, erakunde honek uste du argudiatu diren prozesu-ekonomiazko 

arrazoiak ezin direla erabili legegileak argi bereizi dituen bi prozedura 

bateratzeko oinarritzat, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko prozedura 

laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-prestazioen 

hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu ebazpen 

baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea ordezka 

dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: alegazioak 

egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean azalduko den 

erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak ebazpenarekiko 

desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoen 

itzultzea eskatzeko. Izatez, diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteak ez dauka 

atzeraeraginezko ondoriorik, baina prestazio-etetea jakinarazteko 2011ko 

martxoaren 17ko ebazpenean adierazten da 2.240,78 euroko zorra dagoela 

bidegabeki jasotako kopuruengatik, baina ez da informaziorik ematen 

zenbateko horren zergatiaz edo jatorriaz. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli 

beharreko zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, 

"titularrak zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomiagatik, bi ebazpen eman 

ditu eta horietan erabaki da  bai bi prestazio etetea eta aldatzea, hurrenez 

hurren, bai bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator 

bat 147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 

beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko 

du. 
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Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria 

den kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

33/2012 GOMENDIOA, martxoaren koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko martxoaren 2koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko apirilaren 19ko ebazpenaren bidez, ez baitzion kasurik egin 

Gasteizko Udaletik bidalitako eskaera bati. Prestazioak etetea jakinarazteko 

ebazpen beraren bitartez adierazi zioten 2.469,33 euroko zorra sortu zuela, 

bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2011ko abenduaren 20an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion 

Arabako Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten 

ziren, eta zer izapide egin ziren espediente berriak hasteko, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultze aldera. 

 

3. 2012ko otsailaren 8ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, 

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea justifikatu 

zuen, baina ez zuen aipatu zer izapide egin zituen bidegabeki jasotako 

zenbatekoen itzultzea burutzeko. Egiaz, haren esanean, zorra ez zuen 

espediente horrek sortarazi, eteteak ez baitu atzeraeraginezko ondoriorik, baizik 

eta lehenago sortua zen, baina ez zuen haren jatorririk aipatu. Hala ere, zor 

horren berri apirilaren 19ko idazkian eman zen −lehen aipatutakoan−. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioak 

eteteko (edo, hala badagokio, aldatzeko edo iraungitzeko) prozedura eta 

bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak 

bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko 

jarraitu beharreko prozedurari eskaini dio VI. Kapitulua, “jaso behar ez ziren 

prestazioak itzultzea” izenekoa (56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura 

berari eskaini dio IV. kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” 

izenekoa (34-36. artikuluak). 
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Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera zehaztu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan jarraitu beharreko izapideak zehaztu dira: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbait zenbateko oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea onartzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, prestazioak eteteko idazki baten bidez zorra 

sortu dela jakinaraztean, ez dira betetzen legegileak ezarritako xedapenak, izan 

ere, kexagileak ez daki benetan zenbateko zorra sortu den, ezta ere zerk 

sortarazi duen. Arartekoaren hainbat gomendiotan Arabako Foru Aldundiari 

gogorarazi diogunez, bidegabeki jasotako kopuruengatik zorra sortzeari buruzko 

prozedura-arauak zintzo betetzea berme bat da, hain zuzen ere, gizarte-

prestazioak jasotzen dituzten pertsonei eta, hortaz, gizartean baztertuta edo 

baztertuak izateko arriskuan daudenei legeriak eskaintzen dien bermea. Alor 

horretan hain zuzen ere, administrazioek zintzo aplikatu behar dituzte araudiak 

xedatzen dituen bermeak. Araudiak alegazioak aurkezteko epe bat ezartzea 

xedatzen du, besteak beste (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 

2/2010 Dekretuaren 35.2. artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan 

epea ere (147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. 

artikulua). Halaber, zorra pilatu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme 

batzuen artean, hileko itzultze kopurua eta zenbatekoa xedatu ditu 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 

35.4. artikulua). 
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Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ez dagoela arrazoirik legegileak argi 

bereizi dituen bi prozedura bateratzeko, araudiaren ezein puntutan xedatu 

gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak 

gizarte-prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak.  

 

2. Espediente honetan, arazo nagusia da kexagileak lehendik zor bat daukala. Zor 

hori prestazioak eteteko 2011ko apirilaren 19ko ebazpenaren bitartez jakinarazi 

zioten, eta orduan 2.469,33 eurokoa zen. 2011ko azaroaren 22ko ebazpenaren 

bidez, ordea, prestazioak berriz ematen hasiko zitzaizkiola eta 1.477,66 euroko 

zorra zuela adierazi zioten. Kexagileak ondorioztatu behar izan du prestazioen 

etenaldian jaso ez zituen kopuruak berdintzearen ondorioz aldatu dela 

zenbatekoa (prestazioa berriz ematen hasteak atzeraeraginezko ondorioak ditu, 

urriaren 1etik aurrera; beraz, hilabete batean ez du prestazio hori jaso). 

 

Hainbat kopuru bidegabeki jasotzen direnean erabili beharreko prozedurari 

buruzko araudia ezarri ez denez gero, prestazioak eteteko ebazpenean −kexa 

sortarazi duena− ez da banakatu zorraren zenbatekoa. Horregatik, kexagileak 

ez daki zerk sortarazi duen zorra eta zergatik aldatu den zorraren zenbatekoa 

prestazioak berriz ematen hasteko ebazpenean. Beraz, erakunde honen ustez, 

babesgabetasun bikoitza sortu da, alde batetik, prestazioa eteteko eta 

bidegabeki jasotako kopuruak itzultzeko prozedurak bateratu direlako, eta, 

bestetik, sortutako zor berriaren zenbateko zehatza jakinarazi ez delako. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak egin ditzaten, eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak behar bezala 

arrazoituta egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenak 

berariaz jaso beharko du dagozkion zenbatekoak itzultzeko betebeharra, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzultzeen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30 da, "titularrak zentzu 

horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 
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Foru administrazio horrek ebazpen bakarra eman du, eta bertan jakinarazi du 

bai diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea, bai lehenagotik bidegabeki 

jasotako kopuruengatik zorra sortu dela. Jarduera hori ez dator bat 

147/2010 Dekretuaren VI. tituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV: kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 

beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

 

Nolanahi ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

34/2012 GOMENDIOA, martxoaren 2koa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari egina 

 

Sortutako zorra baliogabetzeko aukera azter dezala. 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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Arartekoaren ebazpena, 2012ko apirilaren 2koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Kexagilea, (...), diru-sarrerak bermatzeko errenta baten eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarri baten titular da. Prestazio horiek eten egin 

zizkioten, 2011ko azaroaren 23ko ebazpenaren bitartez, ez baitzen 

gaztelaniazko eskoletara erregulartasunez joan, 2011ko maiatzaren 3an 

sinaturiko gizarteratze-hitzarmenean adierazten den moduan. Prestazioak 

eteteak atzeraeragina duenez gero, ebazpen beraren bitartez jakinarazi zioten 

16.286,52 euroko zorra sortu zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. 

 

2. 2012ko urtarrilaren 5ean Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik eten zizkioten. 

 

3. Otsailaren 21eko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako 

Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak prestazioak etetea justifikatu zuen 

−apirilaren 1etik aurrera du eragina−. Bidegabeki jasotako kopuruengatik zorra 

nola sortu zen adieraz ziezagula eskatu genionez, hauxe erantzun zigun: ”Con 

fecha 23/11/2011 la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social 

dicta una resolución suspendiendo a D. (...) las prestaciones reconocidas por el 

mismo motivo que el señalado en el párrafo anterior fijando la fecha de efectos 

en el 01/04/2010 Y notificando una deuda generada por cobro indebido que 

asciende a 16.286,52 €, así como la forma de cancelación de la citada 

cuantía. En dicha resolución consta erróneamente la fecha de suspensión 

1/04/2010, ya que la fecha de efectos en realidad ha sido el 01/05/2010 y con 

la fecha correcta se ha procedido al cómputo de la deuda (650,19€ en 

concepto de RGI desde el 01/05/2010 y 658,50 € desde el 01/01/2011 y 250 

€ de PCV desde el 01/05/2010, hasta la última mensualidad recibida que fue la 

relativa al mes de octubre 2011). En lo referente a los trámites seguidos para 

incoar un expediente para reclamar las cantidades percibidas indebidamente, es 

la resolución de suspensión de las prestaciones reconocidas donde se notifica 

el motivo de la citada suspensión, la fecha de efectos y la deuda generada por 

cobro indebido, así como la forma de cancelación de la citada cuantía”. Beraz, 

ez digu jakinarazi zorra zenbatekoa den, aipatutako kopuruak kendu ondoren; 

ez dakigu informazio hori kexagileari eman zaion ala ez. 
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Gogoetak 

 

Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioa 

eteteko (edo aldatu edo iraungitzeko) prozedura eta bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari 

buruzko 147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko 

prozedurari eskaini dio VI. kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” 

izenekoa (56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera xedatu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan zehaztu dira jarraitu beharreko izapideak: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 

ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbateko batzuk oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioak 

etetea aitortzeko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki jasotako 

zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ez dagoela legezko oinarririk legegileak 

argi bereizi dituen bi prozedura bateratzeko, araudiaren ezein puntutan xedatu 

gabeko prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-

prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak. Era berean, ezin da ulertu 

ebazpen baten kontra geroago errekurtsoa jartzeak alegazioak egiteko izapidea 

ordezka dezakeela, bi jarduera horiek helburu desberdinak dituztelako: 
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alegazioak egiteak esku hartzeko aukera ematen du, ebazpenean azkenean 

azalduko den erabakia hartzen laguntzeko; aldiz, gora jotzeko errekurtsoak 

ebazpenarekiko desadostasuna agertzeko balio du. 

 

Esku artean dugun kasuan, gainera, zenbait prestazio eten dira; hortaz, 

erakunde honen aburuz, espediente berri bat hasi beharko litzateke horietako 

bakoitza (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria, hurrenez hurren) oker jasotzearen ondoriozko zenbatekoak 

itzultzea eskatzeko. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenean 

berariaz adierazi beharko da dagozkion zenbatekoak itzuli behar direla, eginbehar 

hori betetzeko epea ezarriz eta itzulketen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30ekoa da, "titularrak 

zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, ustezko prozesu-ekonomia dela-eta, ebazpen bakarra 

eman du eta bertan erabaki du bai diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea, bai 

bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori ez dator bat 

147/2010 Dekretuaren VI. kapituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluko 

bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke prestazioak 

itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta baloratu 

beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak interesdunaren 

babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan jokatu beharko du. 

Aipatu denez, erakunde honi bidalitako erantzunean, zorra zenbatzean kalkulu-

akats bat izan zela adierazi digute, izan ere, gizarteratze-hitzarmena sinatu 

aurreko data batera atzeratu da haren eragina; zertzelada hori kexagileari ere 

jakinaraziko zitzaiolakoan gaude, nahiz eta egintza hori ez den aipatu erakunde 

honi igorritako erantzunean. 

 

Edonola ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

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

 

 

53/2012 GOMENDIOA, apirilaren 2koa, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 

Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak eteteko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 

 

Hemendik aurrerako ebazpenetan ez dezala besterik gabe lehenetsi legeak 

onartzen duen %30eko gehienezko deskontua, baldin eta, egoera ikusita, 

bestela jokatzea gomendagarria bada. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

Arartekoaren ebazpena, 2012ko maiatzaren 17koa. Horren bidez, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio espedienteak abian jar 

ditzala bidegabeki jasotako zenbatekoak itzultzea eskatzeko, indarrean dagoen 

araudia betez. 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexagileak, (...)k, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria jasotzen ditu. Prestazio horiek aldatu egin 

zizkioten, 2011ko urriaren 13ko eta 27ko eta azaroaren 3ko eta 4ko ebazpenen 

bitartez, aldaketak gertatu baitziren bizikidetasun-unitatean. Aldaketa horiek 

atzeraeragina dutenez gero, ebazpen-idazki berberen bitartez jakinarazi zioten 

zorra sortu zuela, bidegabeki jasotako kopuruengatik. Zor horren zenbateko 

ezberdinak adierazten dira idazki bakoitzean. 

 

2. 2012ko urtarrilaren 2an Ararteko erakundeak informazioa eskatu zion Arabako 

Foru Aldundiari, jakin nahi baitzuen prestazioak zehazki zergatik aldatu 

zizkioten, eta zer izapide egin ziren espediente bat hasteko, bidegabeki jasotako 

kopuruen itzulketa burutze aldera. 

 

3. Otsailaren 8ko idazkiaren bitartez jaso genuen erantzuna. Bertan, Arabako Foru 

Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak aldaketak justifikatu zituen, baina ez zuen 

aipatu zer izapide egin ziren espediente bat hasteko, bidegabeki jasotako 

kopuruak itzultzeko. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazio horiek erregulatzen dituen araudiak argi bereizten ditu prestazioa 

aldatzeko (edo eten edo iraungitzeko) prozedura eta bidegabeki jasotako 

zenbatekoak itzultzeko prozedura. Hala, diru-sarrerak bermatzeko errentari 

buruzko 147/2010 Dekretuak zenbateko horiek eskatzeko jarraitu beharreko 

prozedurari eskaini dio VI. kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” 

izenekoa (56-58. artikuluak). Era berean, etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren gaineko 2/2010 Dekretuak ere prozedura berari eskaini dio IV. 

kapitulua, “jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea” izenekoa (34-36. 

artikuluak). 

 

Zehatz-mehatz, 147/2010 Dekretuaren 57. artikuluak, lehenengo paragrafoan, 

zera xedatu du: “Aurreko artikuluan aurreikusitako edozein kasutan (arrazoi 

horren ondorioz zorra sortu dezaketen arrazoien aipamena eginez), dagokion 

foru-aldundiak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura 

hasiko du”. Bigarren paragrafoan zehaztu dira jarraitu beharreko izapideak: 

“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: 

prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen 

ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. artikuluan 
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ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, 

hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahalko 

dituzte”. Aipatutako 58. artikuluak, lehenengo paragrafoan, foru-aldundiek 

itzultzeko prozedura amaitzeko daukaten gehienezko epea ezarri du: “Itzultzeko 

prozeduraren ebazpena emateko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea 

sei hilabetekoa izango da, prozedurari hasiera ematen zaionetik. Epe hori 

esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe muga eguneratzen bada, 

prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak 

artxibatzea aginduko du”. 

 

2/2010 Dekretuaren IV. kapituluak, berriz, antzeko moduan aipatzen du 

etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gisa zenbateko batzuk oker jaso 

badira jarraitu beharreko prozedura. 

 

Beraz, legegileak argi eta garbi desberdintzen ditu, alde batetik, prestazioen 

aldaketa adierazteko jarraitu beharreko prozedura eta, bestetik, bidegabeki 

jasotako zenbatekoak eskatzeko jarraitu beharreko prozedura. 

 

Orduan, erakunde honen iritziz, ez dago arrazoirik prozedurako arauak ez 

ezartzeko; izan ere, gogoan izan behar dugu arauok arautzen dutela gizarte-

prestazioak jasotzen dituztenei eta, hortaz, gizartean baztertuta edo baztertuak 

izateko arriskuan daudenei zorra sortu dela jakinarazteko bidea. Alor horretan 

hain zuzen ere, administrazioek zintzo aplikatu behar dituzte araudian xedatzen 

diren bermeak. Araudian alegazioak aurkezteko epe bat xedatuta dago, besteak 

beste (147/2010 Dekretuaren 57.2. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.2 

artikulua), bai eta administrazioak ebazteko daukan epea ere 

(147/2010 Dekretuaren 58. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 36. artikulua). 

Halaber, zorra sortu dela jakinaraziz gero, araudiak, beste berme batzuen 

artean, hileko itzulketen kopurua eta zenbatekoa xedatu ditu 

(147/2010 Dekretuaren 57.4. artikulua eta 2/2010 Dekretuaren 35.4 

artikulua). 

 

Aipatutako araudiak ez duenez kasu horietarako prozedura laburturik aipatzen 

eta legegileak dekretuen kapitulu zehatzak okerreko kobrantzei eskaintzea 

erabaki duenez, erakunde honek uste du ezin direla bateratu legegileak berak 

argi bereizi dituen bi prozedura, araudiaren ezein puntutan xedatu gabeko 

prozedura laburtu bat ezarriz eta, beraz, larriki murriztuz legeriak gizarte-

prestazioen hartzaileei eskaintzen dizkien bermeak.  

 

Zenbait kopuru bidegabeki jasotzean erabili beharreko prozedurari buruzko 

araudia ezarri ez denez gero, kexa sortarazi duten ebazpenetan ez da banakatu 

zorraren zenbatekoa. Horregatik, kexagileak egiaz ez daki zorraren zer zati 

dagokion prestazioetan egin dizkioten aldaketa bakoitzari. Beraz, erakunde 

honen iritziz, babesgabetasun bikoitza sortu da, alde batetik, prestazioak 

aldatzeko prozedura eta bidegabeki jasotako kopuruak itzultzeko prozedura 
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bateratu direlako, eta, bestetik, ez delako jakinarazi pixkanaka sortuz joan den 

zorra zehazki zenbatekoa den. 

 

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak, 147/2010 Dekretuaren 

VI. kapituluan eta 2/2010 Dekretuaren IV. kapituluan araututa dagoenak, 

bermeak ezartzen ditu; izan ere, prozedura horren hasiera jakinarazteko 

betebeharra xedatzen du, arrazoiak eta interesgarriak diren gainontzeko datuak 

adieraziz, hala nola, ondorio ekonomikoak edo ebazteko epea. Horrez gain, epe 

bat ezartzen du eragindakoek alegazioak aurkez ditzaten eta zenbatekoak 

bidegabeki jaso diren ala ez erabakitzen duen ebazpenak nahikoa arrazoitua 

egon behar duela dio. 

 

Edonola ere, okerreko kobrantzak egon direla adierazten duen ebazpenean 

berariaz adierazi beharko da dagozkion zenbatekoak itzuli behar direla, 

eginbehar hori betetzeko epea ezarriz eta itzulketen kopurua eta itzuli beharreko 

zenbatekoak zehaztuz (ezarritako gehienezko muga % 30ekoa da, "titularrak 

zentzu horretan beste nahi bat adierazi ezean"). 

 

Foru administrazio horrek, hainbat ebazpen eman ditu eta horietan erabaki du 

bai diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarria aldatzea, bai bidegabeki jasotako kopuruak itzultzea ere. Jarduera hori 

ez dator bat 147/2010 Dekretuaren VI. kapituluko eta 2/2010 Dekretuaren IV. 

kapituluko bermeekin. Administrazioak jarduera hori berraztertu beharko luke 

prestazioak itzultzeko eskaeraren ondorioz eragindako pertsonari dagokionez, 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat eginez, eta 

baloratu beharko luke araudian aipatutako baldintzak ez betetzeak 

interesdunaren babesgabetasuna eragin duen. Hala bada, dagokion moduan 

jokatu beharko du. 

 

Nolanahi ere, etorkizunean araudiaren bidez ezarritako prozedura zintzo 

errespetatu beharko du, batez ere, eragindako pertsonek bereziki zaurgarria den 

kolektibo bat osatzen dutela aintzat hartuta. 

 

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

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

 

 

61/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 17koa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari egina 

 

Etorkizuneko ebazpenetan, oker jasotako zenbatekoak itzultzeko 

espedienteak hasten dituenean, gizarte-prestazioak aldatzeko ebazpenetik 

bereiziz egin dezala, 147/2010 Dekretuko VI. kapituluak eta 

2/2010 Dekretuko IV. kapituluak ezarritakoaren arabera. 
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