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Arartekoaren 2019R-445-18 Ebazpena, 2019ko irailaren 25ekoa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio 
berrazter dezala herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko 
betebeharra ezarri zion ebazpena.

Aurrekariak

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
titular zen herritar batek Arartekoarengana jo zuen, eta haren esku-hartzea eskatu 
zuen, ez zegoelako ados Lanbidek emandako ebazpen batekin. 

Hain zuzen, 2017ko urtarrilaren 14an, Lanbideko zuzendari nagusiak ebatzi zuen 
kexagileak etxebizitzarako prestazio osagarri gisa jasotako 6.774,19 euro itzuli 
behar zituela. Aldi hau aztertu zen:

-  “Noiztik: 2011/11/01
Noiz arte: 2013/12/31.”

Era berean, hona hemen ebazpenean adierazitako arrazoia:  

-  “Etxebiden izena emanda ez egotea.”

Halaber, ebazpenak ezarri zuen herritar horri 339 euro konpentsatu behar 
zitzaizkiola, hilean zorra erabat kitatu arte. 
 

2. Emandako ebazpenarekin ados ez zegoenez gero, kexagileak aukerako 
berraztertzeko errekurtso bat jarri zuen 2017ko otsailaren 9an. Idatzian, kexagileak 
adierazi zuen Lanbidek akats bat egin zuela ezarritako aldian. 

Hori egiaztatze aldera, kexagileak aurkeztu egin zuen Arabako Etxebizitzako 
lurralde ordezkariak prestatutako ziurtagiria. Honako hau ezarri zen ziurtagiri 
horretan:

- “…D. (…) solicitó con fecha de 2 de mayo de 2011 su inscripción en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide con el expediente (…), 
denegándose la misma con fecha 3 de Octubre de 2011 por falta de 
aportación de documentación requerida. 

Actualmente figura inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda-
Etxebide con el expediente (…) desde el 6 de julio de 2012.”
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Horrela, erreklamatutako aldia aldatzeko eskatu zuen, bai eta hilean itzuli beharreko 
kopurua ere. 

Azkenik, azaldu zuen egoera ekonomiko zailean zegoela. Hain zuzen ere, Lanbideri 
jakinarazi zion bost kide zituen bizikidetza-unitate bat osatzen zutela, eta horietako 
hiru ardurapean zituen hiru adingabe zirela. Horrenbestez, adierazi du zailtasunak 
dituela 339 euroko hileko ordainketari aurre egiteko. 

3. Nahiz eta ziurtagiria aurkeztu, Lanbidek berraztertzeko errekurtsoa ez onartzea 
ebatzi zuen.

Erabilitako argudioei dagokienez, besteak beste, honako hauek erabili zituen 
Lanbideko zuzendari nagusiak:

- “…el interesado alega que sí estaba dado de alta en Etxebide durante la 
parte del periodo que se le reclama el reintegro de las cantidades. Aporta un 
informe de Etxebide para acreditarlo.

No obstante, esta alegación no ataca los motivos de resolución del 
procedimiento de reintegro, si no a los motivos que determinaron el acto 
dictado en fecha de 28 de enero de 2014, dentro del procedimiento de 
renovación (…). Este acto no fue recurrido en su momento, y a día de hoy 
entendemos que deviene inatacable.” 

4. Azaldutako kexa behar bezala izapidetze aldera, Arartekoak lankidetza-eskaera 
bidali zion Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari. Horren 
bidez, eskatu genion azaldu zezala zergatik ezarri zion Lanbidek interesdunari 
etxebizitzarako prestazio osagarria zela eta jaso zituen 6.774,19 euro itzultzeko 
betebeharra.

Era berean, egintzaren preskripziorako argudioak helarazi zitzaizkion sailari, 
eskatutako zenbatekoen kopuru handi bat erreklamatzeko.

Amaitzeko, Arartekoak, aldez aurretik, gogoeta batzuk egin zituen kexagileak 
2012ko uztailaren 6an “Etxebide” Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroan 
zuen alta-egoera egiaztatzeari buruz.  

5. Ez genuen erantzunik jaso hasierako informazio-eskaera horri lotuta, eta, hortaz, 
Arartekoak errekerimendua egin zion sail horri, eta berariaz erantzun behar zuela 
gogorarazi zion.

6. Lankidetza-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak Arartekoari 
jakinarazi zion eutsi egingo ziola interesdunari eskatzeari bidegabe jasotako 
prestazioen 6.774,19 euroak itzultzeko.
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Hain zuzen, defendatu zuen itzultzeko prozedura 2014ko urtarrilaren 28ko ez 
berritzeko ebazpenean oinarritu zela. Ildo horretan, Lanbideko zuzendari nagusiak 
honako hau esan zuen: 

-  “Ebazpen horren aurrean, (…) jaunak ez zuen errekurtsorik aurkeztu. 
Ebazpen horretan ohartarazi zitzaion epealdi horretan jaso bidegabeko 
prestazio bat jaso zuela, eta, hain zuzen, 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpen 
hori da mugarria, dagokion itzulketa-prozedura abiatzeko lau urteko epea 
markatzen duena”.

Gainera, bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatzeko egintzaren ustezko 
preskripzioari dagokionez, hauxe adierazi zuen Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta 
Gizarte Politiketako Sailak:

-  “2014ko urtarrilaren 28ko ebazpen hori da mugarria, dagokion itzulketa-
prozedura abiatzeko lau urteko epea markatzen duena”.

7. Edonola ere, kexagileak jarritako berraztertzeko errekurtsoa ezesteko 2018ko 
maiatzaren 30eko ebazpenean hauxe ondorioztatu zuen Lanbideko zuzendari 
nagusiak: 

- “Tal y como indica la sentencia número 265/2016 dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz con fecha 15 
de diciembre de 2016: dicho recurso debe desestimarse, puesto que el 
contenido del mismo ataca a otra resolución que es inatacable. Por ello, y 
no apreciando ninguna razón que ampara la nulidad pretendida frente a la 
resolución que calcula y exige el reintegro de cantidades 
pretendidas…procede dese desestimar el recurso en cuanto al fondo, 
puesto que ninguna de las alegaciones permite desvirtuar la resolución de 
reintegro recurrida, que habrá de confirmarse.”

Horrela, berriz errepikatu zuen ez berritzeko ebazpena ezin erasozkoa zela 
errekurtsoa ez zelako epe barruan eta modu egokian jarri. Gainera, itzultzeko 
betebeharra berretsi zen, nahiz eta kexagileak Etxebizitzako Arabako lurralde 
ordezkariaren idazkiaren bitartez ziurtatu babes publikoko etxebizitzen eskatzailea 
zela 2012ko uztailaren 6tik. 

8. Beraz, uste dugunez beharrezko egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu:
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Gogoetak

1. Etxebizitzaren Prestazio Osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretuaren 
34. artikuluan honako hau ezarri zen beren-beregi:

- “Aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura baten ondorioz edo beste 
edozein zirkunstantziagatik Etxebizitzako Gastatuetarako Prestazioa 
Osagarria bidegabe jaso dela egiaztatzen bada, titularrak jaso behar ez zirela 
jasotako prestazioak edo prestazioarengatik jaso behar ez zela jasotako 
zenbatekoa itzuli behar dituela ezarriko du foru-aldundiak1.”

Hori horrela, lehen aipatutako arauari jarraikiz, Lanbidek mantentzen du bidegabe 
jasotako prestazioen prozeduraren arrazoia 2014ko urtarrilaren 28ko ez berritzeko 
ebazpena dela. Gainera, hauxe errepikatu du: “aldi batean bidegabe jaso den 
prestazio bat dagoela ohartarazten duen ebazpena”.

2. Lanbidek adierazitakoa gorabehera, Arartekoak egiaztatu du etxebizitzarako 
prestazio osagarria ez berritzeko 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpenean ez dela ezer 
adierazi bidegabe jasotako prestazioen balizko prozedura bati buruz. Are gehiago, 
honako hauek baino ez dira labur aipatu: aztertutako aldia (“2011-11-01etik 2014-
01-31ra”), atzerapenen zenbatekoa (“0.00”) eta ordaintzeko epea (“2014-01”). 
Amaitzeko, kexagileari dagozkion errekurtsoak jartzeko bideak jakinarazi dizkio.

Azken finean, ebazpenean ez da erreklamatutako zenbatekoaren kalkuluari buruzko 
aipamenik egin, apartatu batean ere ez. 

Bestalde, Lanbidek argudiatutakoan ez bezala, Arartekoak egiaztatu du kexagileak 
2016ko azaroaren 29an jakin zuela lehenengoz zein zen erreklamatutako 
zenbatekoa. Hain zuzen, Lanbidek bidegabe jasotako prestazioen prozedura 
abiaraziko zela jakinarazi zuenean. Une horretan bertan konturatu zen akatsa 
zegoela aztertutako aldian, eta, orduan, kexagileak Arabako Etxebizitzako lurralde 
ordezkariaren ziurtagiria aurkeztu zuen, zeinaren bitartez egiaztatu zuen babes 
publikoko etxebizitzen eskatzailea zela 2012ko uztailaren 6tik. 

Are gehiago, espedientean dagoen dokumentazioan ez da ikusi Lanbidek aurretiaz 
jakinarazi zuenik eranskina, erreklamatutako zenbatekoekin.

1 3/2011 Legea (urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa) eta 4/2011 Legea (azaroaren 
24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko Legea aldatzekoa) onartzearen ondorioz, 
“aldundiko gizarte-zerbitzuak” dioen lekuan “Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua” ulertuko da horren ordez.
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3. Kontu zehatz horri dagokionez, Arartekoak askotan adierazi du oso garrantzitsua 
dela erreklamazioa kalkulatzeko aintzat hartu diren zenbatekoen kontzeptuak 
zehaztea, bai eta itzultzeko prozeduretan egotzi diren diru-sarrerak ere.

Azken finean, informazio hori oso garrantzitsua da defendatzeko eskubidea erabili 
ahal izateko, bai alegazioen fasean, bai errekurtsoaren fasean. Bestela, 
interesdunak zailtasunak izango ditu zorra dagoela aitortzeko kontuan hartzen ari 
diren zenbatekoak zein diren jakiteko, batik bat, administrazioak ia hiru urte behar 
izan dituenean prestazioen erreklamazioaren prozedura abiarazteko, espediente 
honetan gertatu den bezala.

Gai horren inguruan aritu da administrazioarekiko auzien Gasteizko 3. epaitegia 
otsailaren 6ko 46/2018 Epaian. Hauxe adierazi zuen, hain zuzen ere:

- “Se viene observando de un tiempo a esta parte como Lanbide reclama 
cantidades como ingresos indebidos, cuyo origen se encuentra en una 
resolución o una causa que dista prácticamente el tiempo de prescripción 
de cuatro años previsto, para la recuperación de ingresos indebidos.

La distancia temporal entre el origen del reintegro y la incoación de este, 
con mayor razón, en supuestos como el presente en el que la causa por la 
que se declara el ingreso indebido, ni siquiera hunde sus raíces en una 
resolución, exigen una mayor precisión en la exposición de las operaciones 
realizadas para el cálculo de la cantidad a reintegrar (…)

Y la facilidad probatoria para Lanbide es total, frente a la mayor dificultad 
que tiene el administrado para la verificación de los cálculos que permitan 
conocer la exactitud de la cantidad que se les reclama, contenido esencial 
en definitiva de la resolución de reintegro, máxime cuando hunde sus raíces 
en una resolución previa de la que trae causa y que resulta en la mayoría de 
supuestos inatacable. Esto hace que el contenido esencial de la resolución 
de reintegro sea la cantidad y por ello es necesario conocer su origen.”

Arartekoak egiaztatu du Lanbidek 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpenean ez zuela 
jakinarazi bidegabe jasotako prestazioen prozedura abiarazi zitekeenik. Gainera, 
2016ko azaroaren 29an, erreklamatzeko prozedura abiarazi zenean, kexagileak 
lehenengo aldiz jakin zuen zein zen eskatzen zitzaion zorraren zenbatekoa. Hori 
guztia gorabehera, Lanbidek, prozeduran zehar, ez zuen inoiz eman 
erreklamatutako zenbatekoen xehakapena.
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Horrenbestez, Ararteko honen ustez, Lanbidek izapide horiek ez aipatzeak 
babesgabetasuna sortzen du eta epaitegiak hartutako erabaki guztietan izandako 
iritzia hausten du.

4. Kexagileak erreklamatutako zenbatekoa benetan jakitea erabakigarria da, bai eta 
arrazoiak eta zenbatekoen xehakapena beren-beregi adieraztea ere. Une horretatik 
aurrera, interesdunak beharrezkoa den informazio guztia izango du eskura eta, 
hortaz, zuzenbidean onartzen diren baliabide egokiak erabili ahal izango ditu bere 
interesak defendatzeko. 

Gainera, erreklamatutako zorra benetan jakiteari esker, laster argudiatuko den 
bezala, preskripzioa eteten da eta, azken finean, administrazioaren jarduteko 
eskumenetan muga bat dakar horrek. 

Ezin da alde batera utzi preskripzioa berez lotuta dagoela herritarrek eta 
administrazioak ekintza bat gauzatzeko duten epeari eta epe hori igarotzen bada, 
eskubide hori galduko dela. Azken finean, Konstituzioaren 9.3. artikuluan bermatu 
den segurtasun juridikoaren printzipioa oinarri duen berme bat da.   

5. Orain arte azaldutakoaren froga da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 56. artikuluak, beren-beregi, honako hau 
ezartzen duela:

“Jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoak itzul tzeko betebeharrari 
dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren eskubideei 
eta obligazioei aplikatu beharreko araudiaren araberakoa izango da 
betebehar horren preskripzioa.”

Horren harira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskadiko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena) 
44. artikuluak hau xedatzen du preskripzioari dagokionez: 

1.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskubideak preskribigarriak dira. 
Preskripzio-epeak zehazteko, bete beharrekoak izango dira eskubide 
horietako bakoitzari zuzen-zuzenean edo zeharka espezifikoki ezar 
dakizkiokeen xedapenak.

2.– Aurreko lerroaldean aipatzen den xedapenik ez badago, bost urteren 
buruan preskribituko du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta 
bere erakunde autonomiadunek zenbait arlotan duten eskubideak. Hona 
arloak: 

a) Eskubide publikoak aitortzea eta kitatzea bere alde, eskubideaz baliatu 
ahal izan zen egunetik. Baldin eta finkatu bada aitorpen edo kitapen 



 7
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

horretarako ezinbestekoa dela aipatutako erakundeei egindako 
adierazpena, preskripzio-epea ez da zenbatzen hasiko harik eta 
adierazpen hori, eskatutako baldintza guztiak betez, egin arte.

(…)

3.– Nolanahi ere, eskubide publikoen preskripzio-epeak honako arrazoi 
hauek direla-eta eten daitezke:

a) Edozein administrazio-ekintza dela-eta: zordunaren ezagutza 
formalarekin egiten bada ekintza, nahiz eta dagokion jakinarazpena 
akastuna izan, eta ekintzaren helburua aitortzea, kitatzea edo kobratzea 
bada, edo aurreko hiru horiekin zerikusia badu. 2

Horrenbestez, aurretik aipatutako araudia aplikatze aldera, Lanbidek kexagileari 
jakinarazi behar zion prestazioen balizko jasotze bidegabea. Beste alde batetik, 
2014ko urtarrilaren 28ko ez berritzeko ebazpenean ez zen alderdi zehatz horri 
buruzko ezer ezarri.  Hain zuzen, Lanbideko zuzendari nagusiak kexagileari ez 
zizkion 2016ko azaroaren 29ra arte lehenengo aldiz jakinarazi aurretiaz 
ordaindutako etxebizitzarako prestazio osagarria itzultzeko betebeharra eta 
erreklamatutako kopuru zehatza. 

Ondorioz, bidegabe jasotako prestazioetarako prozeduraren hasiera jakinarazi zen 
unera arte, kexagileak ez zituen formalki jakin etxebizitzarako prestazio osagarria 
ez berritzearen ondorio juridikoak. 

6. Lanbideko zuzendari nagusia ez dator bat argudio horrekin. Dena den, erakunde 
honi bidalitako idazkian hauxe onartu zuen: 

-  “Itzulketa-prozedura abiatu izanaren jakinarazpena 2016ko azaroaren 29an 
egin zenez, eta jarduketa administratibo horrek (..) epe hori eteten 
duenez…”

Hala eta guztiz ere, hauxe adierazi du amaieran:

-  “ez dago inolako preskripziorik prozeduran.”

Erantzun horren bitartez ondoriozta daiteke Lanbidek egiazkotzat onartzen duela 
2016ko azaroaren 29an preskripzio-aldia eten egin zela. Horrenbestez, hori 
onartuta, erakunde autonomo horrek ezingo lituzke 2012ko azaroaren 29aren 
aurreko kopuruak erreklamatu. 

2 Azpimarra Arartekoarena da.
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Hori guztia gorabehera, kexa izapidetu den bitartean, Lanbidek une oro eskatu dio 
kexagileari 6.774,19 euroko zenbatekoa itzultzeko 2011ko azaroaren 1etik 
2013ko abenduaren 31ra ordaindutako kopuruengatik. Beraz, ez du irizpide hori 
aplikatu eta, gainera, jarraian aztertu den bezala, ez da kontuan hartu “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroan izena emanda zegoela, inolako 
etenik gabe, 2012ko uztailaren 6tik. 

7. Kontu hori lotu behar da bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko ebazpenaren 
arrazoiei aurre egiteko ezintasunari buruzko doktrina judizialarekin; izan ere, 
horretarako ebazpena irmoa da eta, beraz, erasoezina, 2017ko urtarrilaren 14ko 
ebazpenarekin gertatu den bezala, zeinaren bidez Lanbideko zuzendari nagusiak 
adierazi duen 6.774,19 euroko zenbatekoa itzuli behar dela.  

Alderdi horri dagokionez,  Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko auzien salak, azaroaren 5eko 475/2018 Epaian, hauxe 
adierazi zuen:

- “Aquí, la resolución que se impugna es la de fecha (…) en la que lo que se 
hace es cuantificar el reintegro debido por el apelante. En realidad, se trata 
de la ejecución de la resolución anterior a la que antes nos hemos referido y 
su impugnación sólo puede venir dada por los motivos intrínsecos a la 
misma (p.ej. la cuantía reclamada).”3

(Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko auzien salako abenduaren 11ko 538/2018 Epaian iritzia 
berretsi eta hauxe adierazi zen:

- “El objeto del acto recurrido, resolución (…) por la que se acuerda la 
obligación de reintegrar la cantidad de 37.595,30 € por la prestación de 
garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda, es liquidar 
las cantidades percibidas indebidamente que deben ser reintegradas por el 
beneficiario (…). Por lo tanto, la impugnación contra este acto sólo podrá 
basarse en los motivos enumerados y en la liquidación indebida de las 
cantidades a reintegrar.”4 

Arartekoaren iritziz, egindako alegazioekin kexagileak ez du etxebizitzarako 
prestazio osagarria ez berritzeko 2014ko urtarrilaren 28ko ebazpena indargabetu 
nahi. Aitzitik, une oro erakutsi nahi izan du erreklamatutako zenbatekoan dagoen 
akatsa; izan ere, akats bat hauteman da “Etxebide” Etxebizitza Babestuko 

3 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Azaroaren 
5eko 475/2018 Epaia. [Linean eskuragarri]: ECLI:ES:TSJPV:2018:3666.
4 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 
Abenduaren 11ko 538/2018 Epaia. [Linean eskuragarri]: ECLI:ES:TSJPV:2018:3574.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8664701&statsQueryId=122067671&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190220&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8664664&statsQueryId=122068147&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190220&publicinterface=true


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

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

 

Eskatzaileen Erregistroan 2012ko uztailaren 6tik etenik gabe inskribatuta egon dela 
egiaztatu ondoren adierazitako aldian. 

Azken finean, kexagileak, aurkaratzerakoan, ez du nahi prestazio bidegabeak 
itzultzeko prozedura abiarazteko oinarri izan den titulua baliogabetzea. Aitzitik, 
azken ebazpenaren berezko arrazoi bat eztabaidatu nahi izan du eta hautemandako 
benetako akatsa zuzendu.

8. Nolanahi ere, egiaztatuta dago eta Lanbidek ez du zalantzan jarri kexagileak 
2012ko uztailaren 6tik daramala “Etxebide” Babestutako Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan etenik gabe izena emanda.

Hori dela eta, Ararteko honek argudiatutakoaren arabera, kexagileak ez bazuen 
erreklamatutako zenbatekoen eta xehakapenaren berri izan 2016ko azaroaren 29an 
bidegabe jasotako prestazioen prozedura abiarazi zen arte eta egiaztatu bada 
2012ko uztailaren 6tik etxebizitza babesturako eskatzaile gisa izena eman duela, 
berretsi beharra dago Lanbidek ez zuela oinarri juridiko nahikorik 6.774,19 euroko 
zenbatekoa erreklamatzeko bidegabe jasotako prestazioen kontzeptu gisa.

Bestalde, ezin da alde batera utzi Lanbidek ofizioz egiaztatu zezakeela kexagilea 
etxebizitza babesturako eskatzaile gisa izena emanda dagoela. Berrikuspena hasi 
zen aldian, etxebizitzaren gaineko eskumenak Eusko Jaurlaritzaren Enpleguko eta 
Gizarte Politiketako Sailaren barruan zeuden. 

9. Hain zuzen ere, aurretik azaldutako guztia dela eta, eskatutako zorraren zati handi 
bat iraungita zegoela egiaztatu ondoren eta, gainera, erreklamatutako aldiaren 
gehiengoan betekizun guztiak bete direla ikusita, Arartekoak egokitzat hartzen du 
Lanbidek gaia berriz aztertzea eta 6.774,19 euroko zenbateko itzultzeko beharra 
jasota duen 2017ko urtarrilaren 14ko ebazpena bertan behera uztea.

Kontuan izan Lanbidek duela gutxi hobekuntzak gehitu dituela berrikusteko 
prozeduretan, bai erabiltzaileei jakinarazteari eta informazioa emateari dagokionez, 
bai elkarreragingarritasunari dagokionez. Hori dela eta, badute espediente honetan 
hautemandako gabezien berri. 

10.Azkenik, Arartekoak berriz esan du adingabearen interes gorena kontuan hartu 
behar dela, honako gomendio honetan aztertu zen moduan: Arartekoaren apirilaren 
8ko 2/2015 Gomendio Orokorra5. Politika publikoetan adingabearen interes gorena 
kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman. 

5 Arartekoa. Arartekoaren 2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa. Politika publikoetan adingabearen interes 
gorena kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman. [Linean eskuragarri]: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
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Gomendio horretan, Arartekoak araudiaren aplikazioa aztertu zuen, aintzat hartuta 
haurren gaietan hitzartutako nazioarteko tresnak. Haurren Eskubideei buruzko 
Hitzarmena barneko zuzenbidera sartzeak adingabearen interes gorena kontuan 
hartzea dakar, eta araudia Haurren Eskubideen Batzordeak ezarritako parametroei 
jarraituz interpretatu eta ezartzera behartzen ditu botere publikoak. 

Halaber, gomendio horren bidez, Arartekoak 
Europako Batzordearen “Haurrengan inbertitzea: desabantailen zikloa haustea” 
gomendioa6 ere aipatu zuen. Dokumentu horrek gutxieneko diru-sarrerak 
bermatzeko sistemak haurren bizitzan garrantzi handia duela azpimarratzen du, 
besteak beste. Gainera, hark nabarmentzen du, familiak jasotzen dituen prestazioak 
gurasoetako baten jokabidearen araberakoak direnean, gurasoen jarduketa 
aztertzean zuhurtasunez jokatu beharra dagoela eta, besteak beste, neurri horiek 
izan dezaketen eragin negatiboa ebaluatu behar dela. 

Kexa-espediente honetan, nahiz eta bizikidetza-unitatean hiru adingabe egon, 
Lanbidek erabaki zuen hilean 339 euro konpentsatu behar zituztela.

Horri dagokionez, hain zuzen ere, oinarrizko gastuei aurre egiteko egoera 
ekonomikoa zaila azaltzeaz gain, Lanbideri jakinarazi zitzaion, baina ez zuen 
premiazko neurririk hartu bizikidetza-unitatearen bizi-baldintzak larritzea ekiditeko.  

11.Azken finean, Arartekoak egiaztatu du erreklamatutako zorraren zati handi bat 
preskribatuta dagoela. Bestalde, kexagileak egiaztatu zuen “Etxebide” Etxebizitza 
Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emanda zuela 2012ko uztailaren 6tik eta 
inolako etenik gabe. Ondorioz, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 18ko 18/2008 Legearen 32.1 c) artikuluan eskatutako betekizuna bete 
zuen aldi horretan. 

Hori dela eta, Arartekoaren iritziz ez dago inolako arrazoirik Lanbidek 6.774,19 
euroko kopurua itzultzeko eskatzeko kexagileak bidegabe jasotzeko prestazioen 
kontzeptu gisa.

Hori guztia dela eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak gomendio 
hau egin nahi du:

6 Europako Batzordea. Batzordearen gomendioa, 2013ko otsailaren 20koa.  Europar Batasuneko aldizkari ofiziala, 
59/5 L. [Linean eskuragarri]: http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-
01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1


 11
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

GOMENDIOA

Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatzen dio 2017ko urtarrilaren 14ko ebazpena berrikusteko; izan ere, 
Lanbideko zuzendari nagusiak adierazi zuen 6.774,19 euroko zenbatekoa itzuli 
behar zuela etxebizitzarako prestazio osagarri gisa; izan ere, erreklamatutako 
zorraren zati handi bat preskribatuta dago eta egiaztatu egin da kexagileak 
“Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena emanda zuela 
2012ko uztailaren 6tik eta inolako etenik gabe.

 




