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Arartekoaren 2019R-645-19 Ebazpena, 2019ko azaroaren 27koa. Horren bitartez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz 

azter dezala herritar bati bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko betebeharra 

ezarri zion ebazpena.  

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 

titular zen herritar batek Arartekoarengana jo zuen, eta erakunde horren esku-

hartzea eskatu zuen, ez zegoelako ados Lanbidek emandako bi ebazpenekin.  

 

Zehazki, erakunde horrek erabaki zuen, alde batetik, pertsona horri diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria etetea, eta, 

bestetik, 6.958 euro itzultzeko betebeharra ezartzea, zenbateko hori bidegabe 

jaso zuela-eta.  

 

Prestazio horiek egun berean eten ziren, baina ebazpen independenteen bidez. 

Ebazpenak batera jakinarazi zitzaizkion interesdunari. 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko ebazpenean honako arrazoi hau 

adierazi zen: 

 

“Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren titular gisa, dena delako modalitatean 

egokitzen zaizkion betebeharrak ez betetzea, ez eta indarreko arauen arabera 

aplikatu beharrekoak ere.” 

 

Etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena, berriz, honako arrazoi 

hauetan oinarritu zen: 

 

“- Epearen barruan ez aurkeztu izana etxebizitzaren alokairu-ordainagiririk edo 

ostatu-ordainagiririk. 

 

- Ez izatea ohiko etxebizitza edo bizitokiagatik justifikatu daitekeen gasturik. 

2015/02/04 eta 2017/06/30 artean aurkeztutako ordainagiriak ez ziren 

aurkeztu alokairu-kontratuaren arab. 

 

- Etxebiden inskribatuta ez egotea, horretara behartuta egon arren.” 

 

Interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen prestazioak eteteko 

ebazpenen aurka, funtsean alegatuz errenta ordaindu egin zuela, baina 

errentamendu-kontratuan ezarri ez bezala, hau da, eskudirutan ordaindu ziola 

errentatzaileari, ez banku-transferentzia bidez. 

 

Esandakoa indartze aldera, interesdunak notarioaren aurrean emandako 

adierazpen-akta aurkeztu zuen Lanbiden. Akta horretan, hauxe adierazi zuen 
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alokatutako etxebizitzaren jabeak: "Que durante el periodo que va de Febrero 

de 2015 a Junio de 2017, ambos meses inclusive, Don XXXXXX ha 

arrendado una habitación en la vivienda del piso XXXXXX, a Don YYYYYYY, 

debiendo hacerse el pago del arrendamiento por ingreso en cuenta bancaria, 

siendo la realidad que el pago se ha realizado en metálico, en mano". 

 

Errekurtso hori ezetsi egin zen, Lanbideren 2019ko martxoaren 28ko 

ebazpenaren bidez; hain zuzen ere, hau zioen ebazpen horren zuzenbideko 

oinarrietatik BOSGARRENak: “Espedientean dauden datuak berrikusita, 

badakigu itzulketa ez dela egin errekurtso-jartzaileak etxebizitzarekin izan 

dituen hilerokoetako gastuak kontuan hartuta, eta itzulketa errekurtso-

jartzaileak bidegabeki kobratutako EPO zenbatekoen gainean izapidetu dela.” 

 

2.  Azaldutakoa ikusita, Arartekoak lankidetza-eskaera bidali zion Eusko 

Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari. Horren bidez, eskatu 

genion azaldu zezala zergatik erabaki zuen Lanbidek interesdunari prestazioa 

etetea eta aipatutako zenbatekoa itzultzeko betebeharra ezartzea.  

 

Era berean, Arartekoak sail horri jakinarazi zion ez zegoela argi zer bereizketa 

egin zuen Lanbidek “errekurtsogileak etxebizitza zela-eta izandako hilekoen 

gastuen” eta “errekurtsogileak etxebizitzarako prestazio osagarria zela-eta jaso 

zituen zenbatekoen” artean. 

 

Arartekoaren iritziz, zenbateko batzuk besteei lotuta zeuden, eta Lanbidek 

erabilitako ordainketa-metodoa eta titularrak etxebizitzan egindako gastua 

ontzat ematen bazituen, behar bezala jasotakoak ziren pertsona horrek 

etxebizitzarako prestazio osagarria zela-eta kobratu zituen zenbatekoak. 

 

Bestalde, ez zitzaigun iruditzen diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko 

erabakiak legezko oinarririk zuenik; izan ere, etxebizitzarako prestazio osagarria 

jasotzeko betebeharretako bat zen urratutakoa, eta, are gehiago, Etxebizitzako 

Gastuetarako Prestazio Osagarriari buruzko Dekretuaren (2/2010, urtarrilaren 

12koa) 24. artikulua zen Lanbidek prestazioa eteteko ebazpenean aipatu zuen 

legezko manua. Finean, bazirudien interesdunak, bere etxebizitzaren alokairua 

ordaintzeko erabilitako metodoa gorabehera, behar bezala egiaztatu zuela 

zertara bideratu zuen kontzeptu horri zegokion gastua. 

 

3.  Eskaera horri erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak txosten bat igorri zion 

Arartekoari; horren bidez, adierazi zigun eutsi egingo ziola kexagileari 

ezarritako betebeharrari –bidegabe jasotako prestazioak zirela-eta, 6.958 euro 

itzultzea–, erakunde horren ustez errekurtsogileak ezin zituelako justifikatu 

etxebizitzaren gastuak. 
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Gogoetak 

 

1.  Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari buruzko Dekretuaren (2/2010 

Dekretua, urtarrilaren 12koa) 4. artikuluak honako hau ezartzen du: 

 

- “etxebizitzarekin loturiko premiatzat hartuko dira etxebizitzaren edo ohiko 

bizitokiaren alokairu-gastuak, edozein modalitatetan, hots, errentamendua, 

azpierrentamendua, baterako alokairua, ostatu hartzea eta gelen alokairua.” 

 

Titularrei dagokienez, 2/2010 Dekretuaren 5.1.b) artikuluak hauxe dio: 

 

“Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izan daitezke 

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak: 

 

(…) 

 

- 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.”1 

 

Horri dagokionez, 2/2010 Dekretuaren 7. artikuluak zehazten du 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren titularrek, besteak beste, betebehar hau 

dutela: “a) Prestazioa zein helburutarako eman den, horrexetarako baino ez 

erabiltzea.” 

 

Beraz, araudian xedatzen da etxebizitzako edo ohiko bizitokiko aldizkako 

gastuei aurre egiteko beharra duten pertsonei emango zaiela etxebizitzarako 

prestazio osagarria, eta beren betebeharretako bat izango dela prestazioa gastu 

hori ordaintzeko erabiltzea.  

 

2.  Ikuspuntu horretatik, Lanbideko zuzendari nagusiak erabaki du 6.958 euro 

itzultzeko betebeharra ezartzea interesdunari, jo baitu pertsona horrek 

aurkeztutako froga-elementuak, baita jabearen adierazpenak biltzen dituen 

notarioaren akta ere, ez direla nahikoak egiaztatzeko gastu horiek etxebizitzara 

bideratu izana. 

 

Dioenez, ordainketa ez da egin 2/2010 Dekretuaren 19. artikuluan jasotakoari 

jarraituz, eta, hortaz, erakunde horren iritziz, itzuli egin behar da diru hori. 

 

3.  Azaldutakoa gorabehera, Arartekoaren iritziz, etxebizitzarako prestazio 

osagarria bete-betean etxearen hileko errenta ordaintzeko erabili duela 

                                        
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, “udalerriko udaleko gizarte-zerbitzuak” dioen lekuan “Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzua” ulertuko da horren ordez. 
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egiaztatu du kexagileak, baita etxebizitzarako prestazio osagarria erregulatzen 

duen araudian onartutako bitartekoak erabiliz egiaztatu ere. 

 

Hain zuzen ere, 2/2010 Dekretuaren 19. artikuluak, Lanbideko zuzendari 

nagusiak bere erantzunean aipatutakoak, honako hau ezartzen du berariaz: 

 

“Emate-ebazpenari dagokionez, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio 

Osagarriaren titularrak sei hilean behin ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren 

alokairu-gastuen frogagiriak udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzuari aurkeztu 

beharra ezarriko da. Frogagiri horiek ordainagiri pribatuak, fakturak, edo banku-

ordainketako frogagiriak izan daitezke (…)”2 

 

Horrenbestez, Lanbidek baliozko frogagiri gisa onartu beharko zituzkeen jabeak 

egindako ordainagiriak eta notarioaren aurrean egindako adierazpen-akta. 

 

Arartekoaren ustez, baliozkotzat jo beharra dago titularrak alokairua 

ordaintzeko erabilitako metodoa. Beraz, ez dago behar adinako babes 

juridikorik etxebizitzarako prestazio osagarria dela-eta jasotako prestazioak 

itzultzeko betebeharra ezartzeko interesdunak, ustez, betebehar bat bete ez 

zuela-eta (ez baitzen horrelako ez-betetzerik egin). 

 

Era berean, diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko erabakiak ez du behar 

adinako legezko babesik; izan ere, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 

betebeharretako bat zen urratutakoa, eta, are gehiago, 2/2010 Dekretuaren 

24. artikulua zen Lanbidek prestazioa eteteko ebazpenean aipatu zuen legezko 

manua. 

 

4.  Laburbilduz, kexagileak bere etxebizitzaren errentamendu-kontratuan 

zehaztutako ordainketa-metodoa (banku-transferentzia) baliatu ez bazuen ere  

–Lanbidek arrazoi horrengatik eten zion prestazioa– gerora egiaztatu du 

etxebizitzako gastuak ordaintzeko erabili duela etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria. Hori guztia frogatu du, hain zuzen ere, prozeduraren 

hainbat unetan jabeak emandako ordainagiriak eta notarioaren aurrean 

egindako deklarazioa entregatuta. 

 

Gainera, ordaintzeko modua errentamendu-kontratuan jasotakoa ez izan arren, 

horrek ezin du ondoriorik ekarri 2/2010 Dekretuan (5.1.b), 7. eta 19. 

artikuluak) xedatutakoa betetzeari dagokionez. Kontratu horrek alderdi 

kontratugileengan ditu ondorioak, eta Kode Zibilaren 1091. eta 1203. 

artikuluen arabera alda daiteke.   

 

Arartekoaren iritziz, Lanbidek hautematen baldin badu ordaintzeko modua ez 

dela errentamendu-kontratuan jasotakoa, beste egiaztapen batzuk egin behar 

ditu, 2/2010 Dekretuan ezarritako legezko xedapenak bete diren ala ez 

ondorioztatzeko. Izan ere, prestazio ekonomikoak kudeatzen dituen erakunde 

                                        
2 Azpimarra Arartekoarena da. 
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publiko bati eska dakiokeen arduran sartzen da hori, legeak behar bezala 

aplikatzen direla zaindu behar du-eta.  

 

Hala ere, errenta errentamendu-kontratuan adierazitakoari jarraituz ordaindu ez 

zuela-eta prestazioak eteteak eta ondoren haiek erreklamatzeak –ordaindutako 

zenbatekoak zertarako erabili diren zalantzan jartzeko bestelako egiaztapenik 

egin gabe– ez du behar adinako legezko babesik. 

 

Horrenbestez, Arartekoak ere pentsatzen du Lanbidek zorrotz jokatu behar 

duela titularrek etxebizitzarako prestazio osagarria hura eman den xederako 

erabiltzen dutela frogatzeko modua egiaztatzeko orduan. Aitzitik, eskakizun 

horrek ezin du eragin 2/2010 Dekretuaren 19. artikuluan aitortutako 

egiaztatzeko moduak murriztea, ez eta diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea 

ere, araudian ez delako berariaz jaso ondorio hori ekar dezakeenik. 

 

 

Hori guztia dela eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortzen eta 

arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat, honako gomendio hau egiten 

dugu: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 

gomendatzen dio indarrik gabe utz ditzala Lanbideko zuzendari nagusiaren 

ebazpenak, kexagileari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarria etetekoak, eta bertan behera utz dezala 6.958 euro itzultzeko 

prozedura, interesdunak egiaztatu baitu etxebizitzarako prestazio osagarria dela-eta 

kobratu dituen diru-sarrerak bete-betean erabili dituela bere etxebizitzaren hileko 

errenta ordaintzeko.  

 

 


