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Arartekoaren ebazpena, 2012ko martxoaren 26koa. Horren bidez Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio eraginik gabe uzteko 
pertsona bati prestazio ekonomikoen ordainketa eten eta zorra eskatzen dion 
ebazpena eta pertsona horri aitortzeko etenaldian jaso ez duen zenbatekoa 
kobratzeko eskubidea. 
 
 

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

bermatzeko errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eten 
dizkiolako 2011ko irailaren 28ko Ebazpen bidez. 
 
Ebazpen horretan bertan jakinarazten zaio 908,50 euro kobratu dituela behar ez 
bezala.  Zenbateko hori ezeztatzeko, Foru Aldundiak jakinarazi dio kitatu arte 
hileko 60 euroko giroak egingo dizkiola.  
 
Eteteko zergatia hau da ““Etete honen arrazoia, 18/2008 Legeko 19.artikulua 
1.f idatz-zatiak eskatu bezala, eskatzailearen hurrengo betebeharra eta/edo 
eskakizunaren aldi baterako galtzea da: arauz jarritako epean, berehalakoan 
gertatutakoak ezagutarazi, aipatutako legearen arabera ekar ditzaketenak; 
prestazioa jasotzeko eskubidearen aldaketa, esekidura, edo iraungitzea”. 

 
 
2. 2011ko irailaren 2an Gasteizko Udalak audientzia izapidera deitu zuen. 

Izapidean jakinarazi zitzaionez, eteteko zergatia zuen hilabete baino gehiagoz 
EAEtik kanpo bizi izan zelako eta horren berri ez emateaz gain gizarte 
prestazioak kobratzen jarraitu zuelako. 
 
Pertsona honek alegatu zuen 2010ean Aljeriara bidaiatu zuela, espainiar 
herritartasuna eskatzeko behar ziren agiriak eskatzera. 2010eko ekainaren 
17tik uztailaren 1era eta 2010eko irailaren 30etik urriaren 12ra egon zen 
kanpoan, Gasteizko Udalak aztertutako pasaportean agertzen den legez. 
Espainiar herritartasuna izateko eskaria 2010eko azaroaren 15ean aurkeztu 
zuen Justizia Ministerioan. Kanpoan egin zituen egunak 27 izan ziren. Udalak 
prestazioaren eskubidea eteteko proposatu zuen, kexa jarri zuenak alegazioak 
aurkeztu arren. 
 
 

3. Erakunde honek Arabako Foru Aldundiari informazioa eskatu zion eta aurrez 
zenbait iritzi igorri zizkion, iritzi horiek geroago daude, errepikakorrak izan ez 
gaitezen. Foru Aldundiak erantzun zigunez, Gasteizko Udalak pertsona hau bi 
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aldiz herrialdetik kanpo izan zela jakin zuen eta horregatik eten zitzaion 
prestazioa. Behar ez bezala jasotako kopuruak kobratzeari dagokionez, honakoa 
dio: 

 
“Como bien conoce, 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 (que asciende a 
908,50€) y la forma de compensación de la misma. Siendo el recurso de 
alzada la vía que permite para que los usuarios aporten las alegaciones que 
estimen oportunas, tal y como se notifica en la resolución”. 

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

 
 

Gogoetak 
 
 

1. Arabako Foru Aldundiak 18/2008 Legeko 19.1 a) artikuluan aurreikusitako 
betebehar bat ez dela bete ikusi duelako ezarri du etena “Prestazio ekonomikoa 
bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko premiei aurre egitera bideratzea, 
eta, hala badagokio, haien gizarteratze- eta/edo laneratze-prozesuak eragindako 
gastuak ordaintzea”. Artikulu honek diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen 
duten titularren betebeharrak arautzen ditu. Betebehar hauek ugariak eta mota 
desberdinekoak dira, eskubide edo prestazio ekonomikoei buruzko betebeharrak 
daude, egoera ekonomikoak okerrera ez egiteko eskura dauden baliabideak 
zentzuz administratzeari buruzkoak, seme-alabak eskolatzeko eta laguntzeko 
bideei buruzkoak, gizarteratze hitzarmena negoziatu, sinatu eta betetzeari 
buruzkoak eta enplegurako prest egoteari buruzkoak, besteak beste. 
 
Era berean, Lege honek eskubidea eten egingo dela ere esaten du, hain zuzen 
ere Legeko 26. artikuluan esaten da diru sarrerak bermatzeko errentaren 
eskubidea bere mota guztietan etengo dela zergati hauen ondorioz: 

“(…) 
b) Titularrak edo haren bizikidetza-unitateko kideren batek prestazioa 
eskuratzean bere gain hartutako betebeharren bat aldi batean ez 
betetzea”. 

 
Artikulu honek beste betebehar batzuk aipatzen jarraitzen du, eta betebehar 
horiek betetzen ez badira, etena eragiten dute. 
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Legeko 99. artikuluan eta ondorengoetan, VII. Titulua, diru sarrerak bermatzeko 
errentaren titularrek egin ditzaketen arau hausteak eta zigorrak ere aipatzen 
ditu. 
 
Arabako Foru Aldundiak eteteko prozedura erabili du diru sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzeko betebeharrak edo baldintzak ez direla betetzen uste izan duen 
kasu guztietan, prozedura zigortzailera inoiz jo gabe, hau da, jokaera hori arau 
hauste administratiboa izan eta zigorra jar dakiokeela alde batera utzita. 
 
Erakunde hau ez dator irizpide horrekin bat, izan ere, proportzionaltasunaren 
printzipioa hausten du jarduera horrekin tratamendu berdina ematen baitzaie 
gaitzespen desberdina behar luketen jokaerei. Gainera, prestaziorako eskubidea 
eteteak, 147/2010 Dekretuko 45. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik, 
ez dauka iraupenik aurreikusita, etenaldia berriro hastea dagokion Aldundiaren 
balorazioaren esku uzten da. Behin eta berriro aipatu dugu, besteak beste, 
Arartekoaren ebazpen honetan: Arartekoaren 9/2011 gomendio orokorra, 
azaroaren 29koa: Gizarte prestazioak jasotzeko eskubidea bertan behera 
uztearen eta horretarako erabilitako moduen ondorioak. Diru sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria, ez 
betetzeren bat dagoen kasu guztietan edo ez betetzeren bat egon denaren 
susmoak dauden kasu guztietan etetea oso neurri larria da, beraz, zuhurtziazko 
etenaldia erabili edo ez erabili baloratu beharko litzateke edo prozedura 
zigortzaileren batera jo, diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko baldintzak 
betetzen jarraitzen badu elkarbizitza unitateak. Ondorioz, diru sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko baldintzetan eraginik ez duen betebeharren bat 
betetzen ez bada, ez dadila denbora luzeko prestazioa eten eta pertsona 
oinarrizko beharrei aurre egiteko gaitasunik gabe utzi.  
 
Kasu honetan 2011ko abuztuan eten zen prestazioa eta ez dakigu noiz arte 
egongo den etenda, izan ere une honetan diru sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa kudeatzen duen administrazioa Eusko Jaurlaritza da.  

 
 
2. Arabako Foru Aldundiaren arabera 2010ean bi aldiz Aljeriara bidaiatzea eta 

herrialdetik kanpo 27 egun egitea ezin da uztartu diru sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzearekin. Nahiz eta justifikatu espainiar herritartasuna eskatzeko 
Justizia Ministerioak eskatutako agiriengatik bidaiatu zuela eta bigarrengo aldiz 
joan zenean agiri horiek jasotzera joan zela. Pertsona honek egiaztatu du handik 
egun batzuetara espainiar herritartasuna eskatu zuela, beraz, bidaiaren zergatia 
justifikatzen duen arrazoi bat bazegoen. 
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Araudiak ez du ezartzen prestazioa eteteko arrazoien artean beste herrialde 
batera bidaiatzea edo denbora batez herrialdetik kanpo egotea daudenik. Foru 
Aldundiak uste izan du bidaiatu duenez prestazio ekonomikoa ez duela 
oinarrizko beharrak estaltzeko erabili edo gizarteratzeko edota lan munduan 
sartzeko prozesuko gastuak estaltzeko ez duela erabili. 
 
Foru Aldundiaren jarduera ez da egintza arautua zian, Legea automatikoki ezarri 
da inolako subjektibismorik gabe. Foru Aldundiak balora zezakeen jokaera hori 
ez dela errenta eteteko arrazoia, espainiar herritartasuna eskatzeko beharrezko 
gastua egin baitzen eta ondorioz gizarteratzeko edota lan munduan sartzeko 
prozesuan aurrera egiteko gastua zen, baina ez du hala ulertu. Aukeratzeko 
askatasun hori ez du behar bezala arrazoitu, beraz, ezin da jakin arrazoiak 
bidezkoak diren ala arrazionaltasun parametroak erabili dituen. Zentzu honetan, 
Auzitegi Gorenaren 1991ko ekainaren 11ko epaia ekarri nahi dugu gogora “la 
actuación de una potestad discrecional se legitima explicitando las razones que 
determinan la decisión con criterios de racionalidad (STS 11 de junio de 
1991)”.  
 
Beste batzuetan aipatu izan dugun legez, ez da nahikoa ebazpenean ezar 
daitekeen araudia aipatzea, erabakia zer arrazoitan oinarritzen azaldu gabe. 
Administrazioak behar bezala arrazoitu behar ditu erabaki bat hartzeko 
zergatiak, are gehiago, erabaki horrek ondorio hain larriak baditu pertsonaren 
bizitzan bere diru sarreren iturri bakarra kentzen zaiolako, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 54. eta 
89. artikuluak. 
 
Arabako Foru Aldundiak prestazioa etetean araudian (147/2010 Dekretuko 9. 
artikuluan hain zuzen ere) ezarritako baldintzak betetzen dituen pertsona bat 
prestazio ekonomikorik gabe utzi du, betebehar bat ez duela bete uste izan 
duelako. Prestaziorako eskubidea eteteko, horretarako zergatiak arautzen dituen 
araudiko aurreikuspenak bete beharko lirateke. Kasu honetan ez dira zehatz-
mehatz betetzen, beraz, erabakiaren ondorioz eskubideak mugatu zaizkio, behar 
bezala arrazoitu gabe. Administrazio publikoen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 53.2. artikuluak ezartzen du: 
“Egintzen edukia ordenamendu juridikoan ezarritakoari lotuko zaio, zehatza 
izango da eta egintzon helburuei egokitua”. Beraz, hartutako erabakia 
arbitrarioa izan ote den edo boterea desbideratu den edo herritarraren oinarrizko 
eskubidea urratu den ikusi behar da.  
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Horretarako teknika desberdinak garatu ditu jurisprudentziak, hala nola, 
araututako elementuen kontrola, egitateen teoria edo ordenamendu juridikoa 
informatzen duten Zuzenbideko printzipio orokorren ezarpena. 
 
Kasu honetan, araututako elementuen teknika erabiliaz, erakunde honen iritziz 
Foru Aldundiak suposamendu faktikoaren irizpen okerra egin du, pertsona 
honek justifikatutako arrazoien ondorioz bi aldiz Aljeria joanda ez baitu prestazio 
ekonomikoa eman zitzaionean hartutako betebeharrik hautsi. Ez da bidaiatzea 
galarazten, pertsona honek mugitzeko askatasuna du. Justifikatutako arrazoi 
baten ondorioz bi aldiz Aljeriara bidaiatu izanak ere ez du esan nahi prestazio 
ekonomikoa oinarrizko beharrak estaltzeko erabiltzen ari ez denik. Espainiar 
herritartasunarekin gizarteratzeko eta lan munduan sartzeko prozesuan aurrera 
egin nahi duen seinale da.  
 
27 egunez (bi alditan banatuta) hemendik kanpo egoteagatik prestazio 
ekonomikoa etetea erabaki neurrigabea da edo fede onaren aurkakoa, izan ere 
prestazioaren titular izateko baldintzak betetzen dituen pertsona hau laguntza 
hori gabe utzi baita, gutxienez 7 hilabetez, eta gomendio hau egin denean ezin 
da aurresan zenbat denbora gehiago iraungo duen egoera horrek. 
 
Gogoratu beharra dago, jurisprudentziak ulertzen duen bezala, 1999ko 
azaroaren 15eko AGE ”(…) el principio de proporcionalidad forma parte de 
nuestro ordenamiento jurídico para condicionar la actuación de la 
administración, no sólo en el ámbito estrictamente sancionador, donde la 
jurisprudencia se ha hecho eco de la necesidad de la adecuada correlación 
entre la gravedad de la infracción y la importancia de la sanción, dentro, 
incluso de los márgenes que la normativa permite, sino también en el más 
general de la intervención administrativa, modulando la intensidad de ésta a 
favor de la medida menos restrictiva posible…” 

 
 
3. Behar ez bezala jasotako kopuruen erreklamazioari dagokionez, Foru Aldundia 

modu arbitrarioan jokatzen ari da, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen 
duen 147/2010 Dekretuko 56. artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoa 
betetzen ari ez delako, ezta Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria 
arautzen duen urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuko 34. artikuluan eta 
ondorengoetan ezarritakoa ere. Bi dekretuetan berariazko prozedura bat 
arautzen da, prestazio ekonomikoen kontzeptuan behar ez bezala jasotako diru 
kopurua erreklamatzeko. 
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Erakunde honek, Arabako Foru Aldundiak diru sarrerak bermatzeko errenta 
bertan behera utzi ondoren tramitatutako kexa espediente ugaritan adierazi dio 
Foru Aldundiari bertan behera uzteko arrazoirik ez zegoela eta bere ustez behar 
ez bezala jasotako kopurua eskatzeko prozedura ez duela bete. Foru Aldundiak 
ez ditu gure gomendioak bete eta espediente honetan bezala jarraitzen du 
erantzuten “Como bien conoce, 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 (…)”. Espediente 
honetan berriro ere Foru Aldundiaren erantzun berarekin gaude; behar ez bezala 
jasotako kopurua erreklamatzeko legezko prozedura ez betetzeko borondatea 
erakutsi du berriro. 

 
Horregatik guztiagatik, Erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11 b) artikuluan agindutakoaren arabera, egiten da honako 

 
46/2012 GOMENDIOA, martxoaren 26koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Zerbitzuetako Sailari 
 

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


