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Arartekoaren 2018S-2349-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 13koa. Horren bidez, 
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala 
kexagileak etxebizitzarako prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-
kopuruak itzuli beharra adierazi izanaren ondorioz itzuli beharreko diru-kopurua.  
 
 

Aurrekariak 
 

1.- Herritar batek kexa aurkeztu dio Arartekoari, ez dagoelako ados Lanbideren 
jarduketarekin. Izan ere, etxebizitzarako prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako 
zenbait diru-kopuru itzuli beharra adierazi zuen erakunde horrek.  
 
Interesdunak adierazi duenez, 2016ko maiatzaren 13an, 4.750,00 euro itzuli behar 
zuela adierazi zuen Lanbidek, ez duelako egiaztatu errentamenduko hainbat hilabete 
ordaindu izana.  
 
Adierazi zuenez, 2016ko ekainaren 13an aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu zuen itzuli beharra ezarri zuen ebazpen horri erantzunez. Idazki horrekin 
batera, aurkezteke zeuden ordainsarien kopiak erantsi zituen.  
 
Ondoren, 2016. urteko azaroaren 14ko ebazpenaren bidez, Lanbideko zuzendari 
nagusiak errekurtsoa ezetsi zuen, honako hau oinarri hartuta: interesdunak ez 
zituela aurkeztu 2012ko abuztutik abendura arteko hileetako alokairuaren 
ordainagiriak, ezta 2013. urteko otsailetik abendurakoak eta 2014ko urtarriletik 
apirila artekoak ere. Halaber, erabakia hartzeko beste zio bat ere eman zuen, hain 
zuzen ere etxebizitzarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 
Dekretuko 5. artikulua bete ez izana.  
 
Zehazkiago, hauxe adierazi zuen Lanbidek: “el artículo 5 del mismo decreto señala 
como requisito para ser perceptor de la PCV, encontrarse la persona titular en la 
necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de vivienda. El recurrente no 
parece tener esta necesidad en los periodos mencionados, al no poseer justificante 
de dicho pago, por lo que, al no reunir este requisito, no le corresponde el abono 
de esta prestación. Es por ello que ahora se le reclama la devolución de los 
importes correspondientes a los meses indicados.” 
 
2.- Azaldutakoa ikusita, Arartekoak informazio-eskaera helarazi zion Eusko 
Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari. Era berean, diru-kopuruak 
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itzuli beharra erabakitzeko zioarekin loturiko aurretiazko zenbait gogoeta azaldu 
zituen.  
 
3.- Laguntza eskaerari erantzunez, hauxe adierazi du Lanbideko zuzendari 
nagusiak: 
 

“lnteresdunaren espedientea aztertuta egiaztatu da 2016ko ekainaren 
13an errekurtso-egileak berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuela, ordura 
arte aurkeztu ez zituen ordainagiri batzuekin batera. Baina oraindik ez dira 
aurkeztu 2012ko abuztutik abendura bitarteko ordainagiriak. 
 
Zure lehenengo auzia dela eta, 2/2010 dekretuaren 5 b artikuluak EPOren 
titularra izateko baldintza gisa zehazten du titularrak ohiko etxebizitzaren 
edo bizilekuaren aldizkako gastuei aurre egiteko beharrizana izatea. 
Ordainagiririk aurkeztu ez izanak esan nahi du ez dela halako gasturik 
egon, eta, beraz, ez dela halako beharrizanik egon. 
 
Okerreko kobrantza 2014/REV/054009 berrikuspenetik dator. Horren 
bidez, eten egin zen EPO, betebeharrak ez betetzeagatik (alokairuaren 
ordainagiriak ez aurkeztea). Ebazpena irmotzat jo zen, eta XXX XXX XXXk 
ez zuen horren aurkako errekurtsorik aurkeztu. ltzulketaren aurkako 
errekurtsoa aurkezteko unea ez da alokairu-ordainketen ordainagiriak 
aurkezteko une egokia, hainbat epaitan adierazten den bezala: (…) 
 
2001eko ekainaren 27ko 5542/2001 Auzitegi Gorenaren epaiak adierazten 
duenez: "errekurtso-egileak nahi du berraztertze-errekurtsoa nahi adina 
aldaketa egiteko aukera ematen dion administrazio-espedientetzat ere 
jotzea. Oker bat litzateke hori . Izan ere, berraztertze-errekurtsoa ebazten 
duen organoak, hasierako ebazpena berrikusteko, espedientean jasotako 
egitezko eta zuzenbidezko elementuak hartzen ditu oinarri, eta, hortaz, 
berraztertzeerrekurtsoak ez du balio egitateak aldatzeko. Administrazio-
espedientea ebazpenarekin amaitzen da, eta berraztertzeerrekurtsoa 
egitateak legezkoak diren berrikustea helburu duen administrazio 
errekurtso bat da." 
 
Zure bigarren galderari dagokionez (lehenengoarekin oso lotuta dago), 
adierazi behar dugu itzultzeko prozeduran aurkatu daitezkeen gauza 
bakarrak, lehen adierazi den moduan, zordundutako zenbatekoak direla, 
baina kalkulu-akatsen bat tartean dagoenean. Lanbidek, nolanahi ere, 
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behar bezala kalkulatu zituen zenbateko horiek, eskura zuen informazioaren 
arabera (kontuan hartu gabe errekurtso-egileak aurkeztu zituen edo ez). 
Baina ezin da beste dokumenturik erabili orain zenbatekoan aldaketak egin 
behar direla esateko. 
 
Hirugarren auziari dagokionez, 2/2010 dekretuak ez du ezer aipatzen EPO 
berriz ez eskatzeko zigorra ezartzeari buruz. Horrenbestez, eskubidea 
azkendu den arren, horrek ez dakar pertsona horrek hurrengo egunetik 
aurrera berriz ere eskatzeko aukerarik ez izatea” 

 
Hortaz, beharrezko zuzenbide oinarriak eta gertaerak badirela iritzita, honako hauek 
eman dira: 

 
 

Gogoetak 
 
1.- Etxebizitzarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 
Dekretuko 5.b) artikuluan ezarri denez, etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
titularrak izan daitezke honako beharkizun hauek betetzen dituztenak, besteak 
beste:  
 

“b) Titularrak 4. artikuluan bilduriko ohiko etxebizitza edo bizikotiko aldizkako 
gastuei erantzun behar izatea, eta ohiko helbidea duen udalerriko udal gizarte-
zerbitzuek egiaztatu beharko dute premia hori” 

 
Aldi berean, hauxe xedatu da lege manu bereko 34. artikuluan:  
 

 “1.– 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-aldundiak. 
2.– Itzuli beharra titularrak Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jaso 
behar ez zela jaso badu edo prestazioagatik jaso behar ez zuen zenbatekoa jaso 
badu izango da aplikatzekoa, 14. artikuluan aipaturiko gizarte-baliabide eta -
prestazioei dagozkien atzerapenen ordainketa kontuan hartutakoan.” 

 
Lanbidek kexa-espediente honetan kontsideratu duenez, alokairuko zenbait hiletako 
zenbatekoak ordaindu izanari buruzko egiaztagiriak ez aurkezteak berekin dakar 
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aipaturiko beharkizuna ez betetzea, eta beraz, etxebizitzarako prestazio 
osagarriagatik jasotako diru-kopuru guztiak itzuli beharra dagoela ebatzi du. Hala 
gertatu da interesdunak etxebizitza izatearen beharra egiaztatu duten ordainagiri 
gehienak berraztertzeko errekurtsorako aldian aurkeztu baditu ere, guztiak bat izan 
ezik, Lanbidek berak dioenez: “2012ko abuztutik abendura arteko hileetakoak”.  
 
2-. Informazio-eskaeran jasotako aurretiazko gogoetan orduan ere adierazi zuenez, 
Arartekoak uste du betebeharrak ez betetzearen ingurukoa dela aplikatu beharreko 
araudia, oro har kexaren sustatzaileak izandako inguruabar horri ondoen egokitzen 
zaiona; hain zuzen ere, arestiko dekretuko 19. artikuluan ezarritakoa, hots, ohiko 
etxebizitzaren edo ostatuaren etxebizitzako alokairuaren gastuen egiaztagiriak sei 
hilean behin aurkeztu beharra.  
 
Ildo horretan, esan beharra dago ezen aipaturiko betebehar hori ez betetzearen 
ziozko etenaldiak dakartzan ondorioak dituela ezarrita araudiak dagoeneko. Ondorio 
horiek, bestalde, jasan egin dituela dio interesdunak, zeren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria eten baitzitzaion administrazioak betebehar hori ez betetzearen 
berri izan zuen une berean.  
 
Arartekoak, beraz, orain aztergai dugun itzulketaren prozedura baino lehenagoko 
etenaldia zuzenbideari lotzen zaiola interpretatzen du (2014/REV/054009), zeren 
eta erreklamazio-egileak ez baitzuen bete etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
jasotzailea izan zeneko hileetan etxebizitzan egindako gastua egiaztatu beharra, 
hain zuzen arestiko 2/2010 Dekretuko 19. artikuluan ezarrita dagoenez. 
 
3-. Itzulketa prozedurari dagokionez, 2/2010 Dekretuaren 34. artikulutik ezin 
ondoriozta daiteke berehala bidegabeko prestazioak sortzen direla prestazioak 
eteteko edo azkentzeko edozein prozeduraren ondorioz, baldintza bat ezartzen 
baitu: diru-sarrerak bermatzeko errenta bide gabe jaso izana egiaztatu beharra 
dago. Askotan esan izan dugunez, horien artean Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak kudeatzeari 
buruzko hobekuntzarako proposamenak dakartzan txosten-diagnostikoa 
nabarmendu behar da. 1  
 
Aztergai dugun kasuan, interesdunak egiaztatu egin du materialki betetzen duela 
5. artikuluan ezarritako beharkizuna, eta etxebizitzaren aldizkako gastuei aurre egin 

                                         
1
Lanbidek  diru‐sarrerak  bermatzeko  errentaren  prestazioa  eta  etxebizitzarako  prestazio  osagarria  kudeatzeko  hobekuntzarako 
proposamenak dakartzan 2017ko diagnostiko txostena; aldaketarako proposamenei buruzko atala, 3. puntua, 92. orrialdea eta 

hurrengoak.  
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behar diela zinez hilero gutxienez, 2012ko 5 hiletan izan ezik, ezin izan baititu 
horiek justifikatu. Alabaina, egia da Lanbidek dokumentazioa aurkezteko ezarritako 
epetik kanpora egiaztatu dela, zehazki, berraztertzeko errekurtsorako epealdian.  
 
Kexagileak ez zituen justifikatu etxebizitza gastuak, alokairua ordaindu izanaren 
frogagiriak aurkeztuta etenaldirako prozeduraren baitan, eta diru-kopuruak 
itzultzeko prozedurako epean ere ez zituen aurkeztu. Gainera, inola ere ez zituen 
aurkeztu alokairua ordaindu izanaren frogagiri guztiak. Azkenean zenbait frogagiri 
aurkeztu bazituen ere -guztiak 2012. urteko abuztutik abendura arteko hileetakoak 
izan ezik-, 4.750 euro itzuli beharra adierazi zuen ebazpenaren aurrean jarritako 
errekurtsoarekin batera, Arartekoak uste du bidezkoa dela itzulketa eskatzea, 
gutxienez prozedurako ezein fasetan egiaztatu ez dituen hileei dagozkienak.  
 
Aitzitik, Lanbidek adierazi duenez, itzulketa prozedura ireki zitzaion hileei dagokien 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren zioz jasotako diru-kopuru guztiak itzuli 
beharra dago; hala izan da, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 118. artikulua zorrozki aplikatu 
ondoren. “(…) Ez dira kontuan izango errekurtsoen ebazpenean errekurtso-
egilearen gertaerak, agiriak edo alegazioak noiz-eta alegazioen izapidean aurkezteko 
modua izan arren alegaziorik aurkeztu ez duenean. Frogak egiteko eskatu ahal 
izango da baldin eta errekurrituriko ebazpena eman zeneko prozeduran frogarik egin 
ez bada interesdunari egotz dakiokeen zioren batengatik. 
 
Aukerako berraztertzeko errekurtsorako epealdian kexagileak egiaztatu egin zuen 
8/2010 Dekretuko 5. artikuluko betekizuna bete izana, hots, etxebizitza izateko 
benetako beharra betetzen duela, itzulketa prozedurarako epealdi berrikusian 
sartzen diren gainerako hileei dagokienez ere bai. Horrexegatik, erakunde honen 
aburuz, hauxe izan zitekeen EAEko gizarte babeseko sistemak bete nahi dituen 
interesak behar bezala eta egokiago betetzeko enplegurako erakunde autonomoak 
gauzatu beharreko jarduera, baita administrazio-prozedura nagusi den in dubio pro 
actione printzipiorako ere: diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio orokorraren titularrak itzuli beharreko guztizko zenbatekoa aldatzea, 
interesdunak jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoa administrazioak ebatzi 
zuenean eskuetan zituen datuetara egokituta.  
 
4-. Laburbilduz, Arartekoaren iritziz, nahiz eta betebeharrak ez betetzeak or har ez 
lukeen bide gabe jasotako prestaziorik sorrarazi behar, kasu honetan alokairuko 
zenbait hiletako ordainketa gauzatu izana egiaztatzen duten agiriak falta dira, hots, 
2012ko abuztutik abendura artekoak. Horren ondorioz, beharkizunak ez dira bete, 
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edo Lanbidek beharkizun horiek betetzen direla egiaztatzeko modurik ez du izan 
behinik behin. Horrenbestez, erakunde honen ustetan, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren araudian ezarritakoaren 
barruan egongo litzateke hile horiei dagozkien zenbatekoak itzuli beharra. Alabaina, 
Arartekoa ez dator bat Lanbidek itzuli beharreko zenbateko bera eskatzen 
jarraitzearekin, kexagileak ondoren erreklamazioaren xede diren hileetako errenten 
hilerokoak ordaindu izana egiaztatu badu ere. Hala ere, Lanbidek ez du zalantzan 
jartzen ordainagirien benetakotasuna, baizik eta horiek auzibidean aurkeztu ziren 
unea.  
 
Horregatik guztiagatik, erakundea sortu eta arautu duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11.b) artikuluan arauturikoarekin bat etorriz, honako hau 
helarazten zaio sail horri:  
 
 

IRADOKIZUNA 
 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren zioz bide gabe jasotako prestazioengatik 
kexagileari eskaturiko diru-kopurua berrikustea proposatzen du Arartekoak. 


