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Arartekoaren ebazpena, maiatzaren 23koa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko 

Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatu zaio etxebizitzarako prestazio osagarriaren 

etete bat berraztertu dezan, formari dagokionez akats larriak daudelako. 

 

Aurrekariak 

 

2011ko abenduaren 21ean, (…) Gasteizen kokatuta dagoen Ararteko erakundearen 

bulegoetara joan zen haren titulartasunekoa den etxebizitzarako prestazio 

osagarriaren etetearen inguruko kontsulta bat egiten aldera. Kasua aztertu ostean, 

kexa onartzeko arrazoiak zeudela ondorioztatu zen.  

 

Funtsean, erreklamatzaileak ondorengo hau azaldu zigun: 2010eko abenduaren 

29ko ebazpen baten bidez, Arabako Foru Aldundiak haren titulartasunekoak diren 

diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eten egin 

zizkion; 2011ko uztailaren 26an Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak 

prestazio horiek berriro aktibatzeko erabakia hartu zuen 2011ko maiatzaren 17tik 

aurrera. Kontua da etete horrek erakunde honetan aurkeztu zen kexa bat eragin 

zuela (524/2011/43 ebazpenaren bidez amaitu zena) eta hori, behar ez bezala 

jasotako zenbatekoengatiko zor bidegabeei lotuta, Arabako Foru Aldundiari 

bidalitako gomendio multzoaren barruan dago. 

 

Uztailaren 26ko berriro aktibatzeko ebazpenean maiatzaren 17a agertzen da 

ondorio-data gisa, beraz, hilabete horri dagozkion zenbateko proportzionalak 

ordaindu behar dira, zenbatekoa guztira aipatzen ez bada ere. Idazki beraren bidez, 

jakinarazi zioten okerreko kobrantzen ondorioz zorra bat pilatu zuela, 1.001,37 

eurokoa hain zuzen. Halaber, azaltzen zen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriari dagokion zenbatekoari % 30 deskontatuko 

ziotela zorra konpentsatze aldera. Hala ere, foru erakundeak erreklamatzaileari zor 

zion maiatzeko zenbatekoa ez zion ordaindu, zorra kitatzeko erabili baitzen. 

 

Hori guztia dela-eta, hau da, prestazioen etetea eta atzerapenen ordainketarik eza, 

maiatzean, ekainean eta uztailean ezin izan zuen etxebizitzaren alokairua ordaindu. 

Hortaz, Arabako Foru Aldundiak etxebizitzarako prestazio osagarria etetea erabaki 

zuen, ez baitzituen egiaztatu hiru hilabete horiei dagozkien etxebizitzaren 

ondoriozko gastuak. Eteteak atzeraeraginezko ondorioak ditu eta ondorioetarako 

data 2011ko maiatzaren 1a da, beraz, ebazteko idazki beraren bidez jakinarazi 

zioten behar ez bezala jasotako zenbatekoen ondoriozko zorra 1.461,54 eurokoa 

zela. Idazki horretan prestazioei dagozkien zenbatekoei hilean % 30 deskontatu 

behar ziotela besterik ez da aipatzen. 

 

2012ko urtarrilaren 19an, Ararteko erakundeak Arabako Foru Aldundira jo zuen bi 

konturen gaineko informazioa eskuratzeko: alde batetik, foru erakundeak 
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erreklamatzaileari zor zizkion zenbatekoak ordaintzeko egindako izapideak (bide 

batez, araudian xedatu den % 30eko gehienezko deskontua aplikatzeko arrazoien 

inguruan ere galdetu genuen) eta, bestetik, behar ez bezala jasotako zenbatekoak 

eskatzeko espediente berri bat abian jartzeko izapideak. 

 

Horri erantzunez, otsailaren 8an idazki bat jaso genuen. Bertan, bi kontu 

azpimarratu behar dira.  

 

 Alde batetik, azaltzen zen aldundiak erreklamatzaileari zor zizkion 

zenbatekoak 646,05 euro (diru-sarrerak bermatzeko errentagatik) eta 

474,84 euro zirela (etxebizitzarako prestazio osagarriagatik), hau da, guztira 

1.120,89 euro. Hala ere, zenbateko hori guztia okerreko kobrantzen 

ondoriozko zorra kitatzeko erabili zen. Hitzez hitz, ondorengoa jakinarazi 

ziguten: “Habida cuenta que estas prestaciones, según la normativa vigente 

tienen un carácter finalista, se considera que las deudas generadas por 

cobros indebidos pueden ser compensadas hasta un límite máximo de 30% 

de la cuantía total de las prestaciones que correspondan a la unidad de 

convivencia por los conceptos de Renta de Garantía de Ingresos y 

Prestación Complementaria de Vivienda, por lo que se compensa dicha 

cantidad. No obstante lo anterior, y en lo que hace referencia a atrasos 

estos se compensan en su totalidad, puesto que con anterioridad la persona 

titular ha percibido una cuantía que no le correspondía, y la finalidad 

alimenticia de dichas prestaciones ya queda cubierta con la parte de la 

mensualidad que se le ha procedido a abonar”.  

 

Zentzu horretan, indarrean dagoen araudiak baimentzen duen gehiengoa 

aplikatzeari dagokionez, zera azaltzen zen: “Informar que por esta 

Administración Foral, en los supuestos de compensación, se aplica la 

cuantía máxima permitida según la normativa vigente, arriba reseñada, 

salvo informe del Servicio Social de Base que considere debe compensarse 

una cantidad inferior al máximo legal”. 

 

 Bestalde, modu okerrean jasotako zenbatekoak itzul ditzan eskatzeko 

espediente bat abian jartzearen inguruan, ondorengoa adierazi zen: “En lo 

referente a los tramites seguidos para proceder a la apertura de un 

expediente para la reclamación de las cuantías percibidas indebidamente, es 

en la resolución de suspensión de la Prestación Complementaria de Vivienda 

de fecha 28/10/2011, donde se notifica el cobro indebido generado que 

asciende a 1.461,54€ y la forma de compensación del mismo en periodo 

voluntario. 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 
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se permite para que los usuarios aporten las alegaciones que estimen 

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

 

Gogoetak 

 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 

47. artikuluak honako hau ezartzen du etetearen ondorengo prestazioaren 

sortzapenari dagokionez: “Etendura baten ondoren prestazioa eskuratzeko 

eskubideak jarraitzen badu, prestazioa etetea eragin zuten arrazoiak amaitu 

eta hurrengo egunetik hasiko da ostera sortzapena”. Modu berean, 

etxebizitzarako prestazio osagarriari buruzko 2/2010 Dekretuaren 27. 

artikuluak zera ezarri du “(...) Prestazioa eteteko arrazoiak amaitzen diren 

egunetik kontatzen hasita hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera 

sortuko da”.  

 

Manu horiek aplikatuz gero, Arabako Foru Aldundiaren eskutik aipatutako 

zorra pilatu da. 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta gizarteratzearen 18/2008 Legearen 

13.2.c artikuluak ezarri du diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez 

“ez da konpentsatzerik edo deskontatzerik egongo, jaso behar ez ziren 

prestazioak itzultzeko izan ezik”. 18/2008 Legearen 31.1.c artikuluak gauza 

bera xedatu du etxebizitzarako prestazio osagarriaren ingurunean. Aldi 

berean, 147/2010 Dekretuaren 3.4.c artikuluak bi manu horiek garatu ditu, 

horren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentak ezingo du “Konpentsatu 

edo deskontatu, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko errentari 

buruzko abenduaren 23ko 18/2008 Legean erregulatutako edozein prestazio 

ekonomikoren edo beste gizarte-prestazio batzuen kontzeptupean jaso behar 

ez zirela jasotako zenbatekoak itzultzeko salbu, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eta, hala badagokio, etxebizitza-gastuetarako prestazio 

osagarriaren kontzeptuengatik bizikidetza-unitateari dagozkion prestazioen 

guztizko zenbatekoaren % 30eko gehieneko mugaraino”. 

2/2010 Dekretuaren 3.3.c artikuluak, bere aldetik, gauza bera xedatu du 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren inguruan. Beraz, erakunde honek uste 

du foru erakundearen jokamoldea okerra izan dela, legegileak ezarritako 

muga gainditu baitu. Izan ere, foru aldundiak erreklamatzailearekin zuen 

zorraren zenbatekoaren % 100 erreklamatzaileak foru erakundearekin zuen 

zorra konpentsatzeko erabili zen. Horrek eta bi prestazioen eteteak (gogora 

ekar dezagun, horrek erakunde honen gomendio bat eragin zuela) 

erreklamatzaileari eragin dio maiatzetik uztailera etxebizitzaren alokairuaren 

ondoriozko gastuei aurre egiteko ezintasuna eta, aldi berean, horrek eragin 

du etxebizitzarako prestazio osagarria etetea ez dela 2/2010 Dekretuaren 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l18-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l18-2008.html
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19. artikuluan jasotako baldintza bete, etxebizitzaren gastuak justifikatzeari 

buruzkoa. 

 

Behar ez bezala jasotako zenbatekoen ondoriozko zorraren konpentsazioari 

dagokionez, araudiak muga bat ezarri du. Muga horrek berariaz baztertu du 

aldundiak erreklamatzailearekin duen zorraren zenbateko osoa kentzeko 

aukera (ezin da konpentsatu edo deskontua aplikatu (...) bizikidetza-

unitateari dagozkion prestazioen guztizko zenbatekoaren % 30eko 

gehieneko mugaraino”), beraz, ulertzen dugu herri-administrazioen araubide 

juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen 30/1992 Legearen 62.2. 

artikuluan jasotako inguruabarrak gertatu direla. Artikulu horrek hauxe dio: 

“Erabat deusezak izango dira honako administrazio-xedapen hauek ere: 

konstituzioa, legeak edo administrazioaren goragoko mailako xedapenak 

hausten dituztenak; legez arautu beharreko gaiak arautzen dituztenak; eta 

zehatze-xedapen kaltegarrien edo norbanako eskubideak murrizten dituzten 

zehatze-xedapenen atzeraeragina ezartzen dutenak".Izan ere, gure ustez, 

kexak hizpide duen ebazpenak 147/2010 Dekretuaren 3.4.c artikulua urratu 

du. 

 

2. 2/2010 Dekretuaren 19. artikulua aipatu berri dugu, etxebizitzako gastuak 

justifikatzeko betebeharra ezarri duena. Berariazko betebehar horren jatorria 

18/2008 Legearen 34.a artikuluan dago: “Etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarriaren titularrak obligazio hauek izango ditu:(…) Prestazioa 

zein helburutarako eman den, horrexetarako baino ez erabiltzea”.Beraz, 

aipatutako gastuak ez justifikatzea eteteko arrazoia da 2/2010 Dekretuaren 

24.2.a artikuluari jarraiki: “(...) Horrez gain, nahiz eta diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren prestazioa eten ez, honako kasu hauetan ere eten 

egingo da(…) etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriarekin aurre egin 

zaien etxebizitzarekin edo bizitokiarekin loturiko gastuak behar bezala 

egiaztatzen ez direnean”. Esku artean dugun kasuan, justifikatu ez den 

denboraldia maiatza, ekaina eta uztailak osatzen dute. 2010eko abenduaren 

29ko ebazpenarekin bat eginez, prestazio hori etenda egon zen hilabete 

horietan zehar. Ondorioz, ulertzen dugu 2/2010 Dekretuko 19. artikuluan 

eta 18/2008 Legeko 34.c artikuluan ezarritako betebeharra ez dela 

aplikagarria, are gehiago hilabete horiei dagozkien alokairuen ez ordaintzeek 

prestazioak ez jasotzearekin lotura argia daukanean. Izan ere, prestazioak 

helburu horrekin erabiltzen zituen abenduaren 29ko etetea eta gero.  

 

Hori dela eta, ulertzen dugu 30/1992 Legearen 62.2. artikulua ere 

aplikagarria litzatekeela, kexa hizpide duen ebazpena exijitu ezin daitekeen 

betebehar baten gainekoa baita, gainera, atzeraeraginezko ondorioak dituen 

eskubide baten etetea aplikatu behar da. 
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3. Hainbat gomendio bidali dizkiogu Arabako Foru Aldundiari (gaur egun 

hogeita hamar baino gehiago) behar ez bezala jasotako zenbatekoen 

itzultzeari lotutako prozedura-arauak ez betetzearen gainekoak. Ararteko 

erakundeak azpimarratu du 147/2010 eta 2/2010  Dekretuetako VI. eta IV. 

kapituluetan, hurrenez hurren, ezarritako prozedurak errespetatzeko beharra, 

horiek baitira okerreko kobrantzen ondorioz zorrak pilatzekotan bete 

beharreko jarraibideak ezarri dituztenak. 

 

Esku artean dugun kasuan, gure ustez, zorra hori pilatzeko arrazoirik ez 

dagoela alde batera utzita, aipatutako dekretuetako kapituluek ezarri dute 

zorra mota hori ordaintzeko espedienteak abian jarri behar direla. Horrek 

esan nahi du, horrekin batera alegazioak aurkezteko epe berria ireki behar 

dela, zorraren jatorria berariaz justifikatu behar dela eta zorra xehatu behar 

dela, beste berme batzuen artean. 

 

Gainera, kasu honetan, aldez aurretik beste zorra bat zegoen (modu berean, 

araudian ezarritako prozedura bete gabe sortu zena), beraz, 

erreklamatzaileak ez daki zein den zorraren arrazoia. Zorra 2011ko urriaren 

28ko eteteko ebazpenaren bidez jakinarazi zioten eta 1.461,54 eurokoa 

zen. 

 

Hori guztia dela eta, 30/1992 Legearen 62.1. artikulua aplikatu beharko 

litzatekeela uste dugu: “Erabat deusezak izango dira herri-administrazioen 

egintzak baldin eta (…) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz 

edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz 

bazterturik eman badira”. 

4. Azkenik, aipatutako 147/2010 Dekretuaren 3.4.c artikuluak aldundiei 

(18/2008 Legearen idazketa berrian ulertu behar da gaur egun Lanbideri 

ematen diola aukera) diru-sarrerak bermatzeko errenta edo etxebizitzarako 

prestazio osagarri gisa ordaindu beharreko zenbatekoen zati bat kentzeko 

ahalmena eman die, betiere, kendutako zatia behar ez bezala jasotako 

zenbatekoen ondorioz sortutako zorrak ordaintzeko erabiltzen bada. 

 

Beraz, % 30 gehienezko muga da. Horrek esan nahi du, kasu bakoitzaren 

inguruabar zehatzen arabera, deskontu txikiagoa aplikatu daitekeela.  

 

Kexak hizpide duen etxebizitzarako prestazio osagarriaren jatorriari lotuta 

egon daitezkeen zalantzak alde batera utzita, uste dugu Arabako Foru 

Aldundiak deskontu txikiagoa aplikatu ahal zuela, batez ere, foru 

erakundeak erreklamatzailearekin duen zorra, erreklamatzaileak 

aldundiarekin duen zorra kitatzeko helburuarekin, osotasunean konpentsatu 

egin dela kontuan hartzen badugu. Inguruabar horiek guztiak direla-eta, 
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erreklamatzailea muturreko egoeran dago, alokairuak ezin izan baititu 

ordaindu eta, ondorioz, kexak hizpide duen eteteko ebazpena eman da. 

 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten 

dugu: 

 

64/2012 GOMENDIOA, maiatzaren 23koa, Arabako Foru Aldundiaren 

Gizarte Zerbitzuen Sailari egina: 

 

2010eko abenduaren 29ko eteteko ebazpena berraztertu dezan Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen 30/1992 Legearen IV. kapituluarekin bat eginez. 

 

 


