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Arartekoaren 2014R-3012-13 Ebazpena, 2014ko ekainaren 17koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio 
bidegabeki jasotako zenbateko batzuen itzulera erreklamatzeko prozedurari 
jarraitzeko. 
 

Aurrekariak 
 
Kexagileak, (…) izenekoak, kexa bat sustatu zuen Arartekoaren aurrean 2013ko 
abenduaren 11n, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta zegokion etxebizitzako 
gastuetarako prestazioa etetearen ondorioz, urriaren 22ko ebazpen baten bidez, 
arrazoi hauengatik: “Bere enplegatzailearen helbidean bizitzea ostatu-
kontratuarekin.”, eta ez jakinarazteagatik “Lan hasierak eta amaierak ez 
komunikatzea 2012an.” 
 
Etetea beste ebazpen batek berretsi zuen, 2013ko azaroaren 24koak, arrazoi 
hauengatik: “Bere enplegatzailearen helbidean bizitzea ostatu-kontratuarekin.” 
 
2014ko urtarrilaren 2an, Arartekoak informazioa eskatu zion Lanbideri, gertaera 
jakinen inguruan, bai eta etetea eragin zuten zuzenbide-oinarriei buruz ere. 
 
Ondoren, kexagileak jakinarazi zigun 2013ko abenduaren 21ean Lanbidek beste 
ebazpen bat eman zuela, berriz ere etetea berretsiz, arrazoi hauengatik: “estar 
empadronada en el mismo domicilio donde ha estado trabajando”. 
 
Arartekoaren informazio-eskaerari erantzun ez ziotenez, Lanbideri adierazi zitzaion 
epea igaro ondoren, 2014ko otsailaren 7an, errekerimendu bat igorri zen. 
 
Azkenik, apirilaren 16an erantzun bat jaso zen. 
 
Erantzunean, Lanbidek espediente alderdi hauen berri eman zigun: 
 

1. 2013ko irailaren 27an, kexagilearen espedientea berrikusi zen, “Foru 
Aldunditik etorritako espedientea zelako eta Lanbiden ez genuelako 
beharrezko dokumentazioa Berrikusketa horren ondorioz, urriaren 22ko 
eteteari ekin zitzaion goian azaldutako arrazoiengatik, hau da, 
enplegatzailearen egoitzan bizitzeagatik eta 2012ko maiatzaren 22tik 
2013ko irailaren 30era egindako lanaren diru-sarrerak ez jakinarazteagatik. 
 

2. Bestalde, jakinarazi zitzaigun kexagileak, familia bakarreko bizikidetza-
unitatea eratzen zuenez eta leku berean lan egiten zuenez, ostatu- eta 
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mantentze-gastuak ordainduta zituela, Bai eta gizarteratzeko eta/edo 
laneratzeko prozesu batetik eratorritako gastuak ere, laneko diru-sarrerak 
baitituzte, eta horrek prestazioa jasotzeko eskubideaz gabetzen zuela. 
 

3. Atzeraeraginezko ondorioak zituen etete horrek, bidegabeki jasotako 
zenbatekoengatiko zor bat sortu zuen, 13832,04 eurokoa. 
 

4. Azkenik, jakinarazi zitzaigun 2014ko urtarrilaren 28an ebatzi zela berriz 
prestazioak ematen hastea, atzerapenak ordainduz 2013ko urrian eskaera 
egin zenetik. Atzerapenak 2068,24 eurokoak eta 750 eurokoak dira, diru-
sarrerak bermatzeko errenta gisa eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 
gisa, hurrenez hurren. Zenbateko horiek bidegabeki kobratutakoen zorraren 
bidez konpentsatu ziren, eta horrenbestez, 11013,80 eurotara murriztu zen. 

 
 

Gogoetak 
 

1. Etetearen arrazoiei dagokienez, adierazi behar dugu Lanbidek ez diola 
erantzun gure informazio-eskaerari. Eskaera horretan, hain zuzen ere, 
adierazi genuen beharrezkoa zela aipatzea zer zuzenbide-oinarri erabili ziren 
ebazpena funtsatzeko. 147/2010 Dekretuko 2. artikulua aipatzen bada ere 
(artikulu hori oso garrantzitsua da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
definizioa ematen baitu), agindu horrek ez ditu aipatzen prestazioa 
eskuratzeko betekizunak, ez eta eteteko arrazoiak ere.  
 

2. Lanagatiko diru-sarrerak ez jakinarazteari dagokionez, goian aipatu dugun 
bezala, kexagileak dio ahoz jakinarazi zuela Lanbideko bere bulegoan. Ez da 
horri buruzko ezer esaten gure informazio-eskaerari emandako erantzunean, 
nahiz eta urriaren 22ko ebazpenaren ondoren emandakoan, hain zuzen ere, 
azaroaren 24koan, eteteari eustea erabaki ustez neurri hori hartzea eragin 
duten kausetako batengatik bakarrik. Kausa hori da “estar empadronada en 
el mismo domicilio donde ha estado trabajando”. Horrenbestez, ez da 
aipatzen lan-harreman bat izatearen jakinarazpena ez denik egin. 
 
Gure ustez, Lanbidek ez du behar adina arrazoitu etetea, eta ez dio erantzun 
Arartekoaren informazio-eskaerari, etete-ebazpenaren edo -ebazpenen 
oinarri juridikoari buruzkoari. Hala ere, Lanbidek nahiz kexagileak berak 
emandako informazioa aztertuta, ezin da ukatu bere betebeharrak ez 
dituenik bete. 
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3. Bidegabeki jasotako zenbateko batzuengatik zorra sortu dela jakinarazi 

zitzaigun, atzeraeraginezko etetearen ondorioa, 13832,04 eurokoa. Ez 
zitzaigun eman horretarako jarraitu zen prozedurari buruzko informaziorik. 
 
Indarreko araudiak berariazko prozedura bat aurreikusten du, zenbateko 
horiek sortzeko eta erreklamatzeko, baina ez zaio prozedura horri jarraitu. 
 
Hala, 147/2010 Dekretuko 57.2. artikuluak hau esaten du: “Prozedura 
hasitakoan, foru-aldundiak1 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”. 
 
147/2010 Dekretuko VI. kapitulua, non transkribatutako agindua 
txertatutako zen, prozedura horri buruzkoa da. 
 
Gure ustez, Lanbidek ez du hasi espediente bat xede horretarako eta, beste 
ondorio batzuen artean, bidegabeki jasotako zenbatekoengatiko zor bat 
sortu zuen kexagilea entzunaldiaren izapide batera deitzen zuen idazki bat 
igorri gabe, beharrezko alegazioak aurkez zitzan. Horrek defentsa-gabeziako 
egoeran utzi zuen kexagilea. 
 

4. Bidegabeki jasotako zenbatekoengatiko zorra sortzeko prozedurarekin 
batera, diru-sarrerak bermatzeko errentaren araudi arauemaileak zenbateko 
horiek itzultzeko modua aurreikusten du. 147/2010 Dekretuko 3.4.c) 
artikuluak hau esaten du prestazioaren izaerari buruz: Transferiezina da, eta, 
horrenbestez, ezin da: (…)Konpentsatu edo deskontatu, Gizarteratzeko eta 
Diru-sarrerak Bermatzeko 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. 

                                         
1 147/2010 Dekretua 4/2011 Legeak egindako aldaketara egokitu ez denez gero, “foru-
aldundia “ jartzen duen horretan “Lanbide” dela ulertu beharko da. 
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Horren ondorioz, gure ustez, Lanbidek ezin du konpentsatu bidegabeki 
jasotako zenbatekoengatiko balizko zorra (13832,04 euro eteteagatik 
atzeraeraginezko ondorioekin), organismo autonomo horrek kexagilearekin 
hartu duena (2068,24 euro eta 750 euro, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzako gastuetarako prestazioaren atzerapen gisa, 
hurrenez hurren). 
 
Kontuan izan behar da diru-sarrerak bermatzeko errenta aitortzen 
atzerapenak izateak berekin dakarrela beste zerga mota bat sortzea, 
eskuarki senideekin eta lagunekin hartzen direnak. Izan ere, senideek eta 
lagunek maileguak ematen dizkiete, Lanbidek eskaera-datatik eskatzaileari 
dagozkion zenbatekoak ordaintzean itzultzen direnak. Horrenbestez, ez-
ohiko modu batean jokatzeaz gain, kexagilearen zaurgarritasun-egoera 
larriagotu ahal izan da. 

 
Lanbide diru-sarrerak kudeatzeko eskumena lortu eta urte bat eta hamar hilabete 
geroago hasitako berrikusketa baten ondorioz gertatu zen etetea atzeraeraginezkoa 
izateak hau ekarri du berekin: egitate-bidearen bidez konpentsatua izan den zor bat 
sortzea, Lanbidek bere aldetik kexagilearekin duena. Horrek zor mota horiek 
sortzearekin eta itzultzearekin zerikusia duten aurreikuspen guztiak urratuko lituzke.  

 
Horregatik guztiagatik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendio hau egiten 
diogu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) 
artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Bidegabeki jasotakoz enbatekoengatiko zorra ezeztatzeko, eta atzeraeraginezko 
etete baterako arrazoiak daudela irizten badu, bidegabeki jasotako zenbateko 
batzuen itzulera eskatzeko prozedurari jarraitzeko. 
 
 
 


