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Arartekoaren 2020R-148-19 Ebazpena, 2020ko ekainaren 17koa, Eusko 

Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen diona diru-

sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren prestazioak azkentzeko eta, ondoren, beste eskaera bat ukatzeko 

ebazpena berrikusteko, horrek dakartzan ondorio ekonomikoekin. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Herritar batek erakunde honetan aurkeztutako kexa bat izapidetzea onartu 

zen. Kexa horretan Arartekoaren esku hartzea eskatzen zuen, Lanbidek diru-

sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria 

(EPO) jasotzeko eskubidea azkendu zuelako.  

  

Kexagileak azaldu zuen 2012tik jasotzen zituela prestazio horiek, eta 2017ko 

urtarrilaren 25ean Lanbidek, berrikusteko ahalmenaren babespean eta 

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 

Legeak eskatutako baldintzak eta/edo betebeharrak betetzen zituela 

egiaztatzeko, honako agiri hauek aurkezteko izapidea jakinarazi ziola: 

 

“BUaren banku-kontu eta tituluen egoerari buruzko ziurtagiriak (egungo 

saldoarekin eta azken 6 hilabeteetako bataz besteko saldoarekin) eta banku-

tituluak, non kontu bakoitzaren azker 6 hilabeteetako mugimenduak agertzen 

diren.” 

 

Interesdunak garaiz eta behar bezala aurkeztu zuen eskatutako 

dokumentazioa, eta, zehatzago esanda, Marokoko "Banque Populaire du 

Centre Sud" erakundearen ziurtagiri bat; ziurtagiri horretan agertzen zen 

2015eko irailaren 7an hasierako saldoa 47.923 dirham marokoarrekoa zela, 

eta 2017ko otsailaren 6an, dokumentazioa aurkezteko unean, 26.559 dirham 

marokoarrekoa. 

 

2017ko azaroaren 6an, Lanbidek honako entzunaldi-izapide hau jakinarazi zion 

interesdunari: 

 

“Erreferentziazko espedienteari lotutako agiriak aztertzean, honako baldintza 

edo/eta betebehar hauek bete ez direla hauteman dugu: 

 

Diru-sarrera eta ondasunak ezkutatu. DBE eskerian eta berriztatze eskarietan 

‘Banque Popularire du Centre Sud’ banketzean XXXXXXXXXXXXXXXX kontu 

zkia. duzula ez komunikatzea.” 

 

Interesdunak aurkeztu zituen alegazioak ezetsi ondoren, 2017ko abenduaren 

20ko ebazpenaren bidez Lanbidek prestazioak jasotzeko eskubidea 

azkendutzat jo zuen, arrazoi honengatik: 
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“Ondasunen eta diru-sarrerak ezkutatzea: ‘Banque Popularire du Centre Sud’ 

banketxean XXXXXXXXXXXXXXXXX zenbakiko kontuan (Maroko).” 

 

Ebazpen horren aurka interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu 

zuen 2018ko urtarrilaren 24an, eta ezetsi egin zen urte horretako abenduaren 

11n. 

 

Errekurtsoa ezesten duen Ebazpen horren zuzenbideko HIRUGARREN oinarrian 

adierazten da kexaren sustatzaileak “Aporta el extracto de una cuenta de la 

que es titular con un saldo de 47.923€ (euros) a 31 de enero de 2016 y de 

29.092€ (euros) a 31 de enero de 2017. La información bancaria de los 

beneficiarios de RGI es requerida para comprobar los requisitos para poder ser 

titular, por lo que esta información debería haberse presentado anteriormente. 

Se observa que durante meses en los que cobraba la prestación RGI, el 

recurrente disponía de patrimonio superior al máximo permitido, esto es, 4 

veces la cuantía anual máxima de la RGI por lo que se le debería haber 

reclamado el cobro de cantidades percibidas indebidamente.” 

 

Hau da, Lanbidek akats bat egin zuen eta prestazioen titularrak eskatutako 

kontuan egiaztatutako saldoak eurotan adierazita zeudela uste izan zuen, 

baina, egiaz, Marokoko dirhamak ziren. Izan ere, garai hartako diruaren 

legezko trukearekin 2016an 4.700 euro inguru ziren, eta 2017an, 2.854 euro, 

hurrenez hurren, DSBEa jasotzeko ezarritako ondare-mugatik oso urrun dauden 

zenbatekoak. 

 

Beste alde batetik, inkongruentzia nabarmena zegoen azkentze-ebazpenean 

jasotako arrazoiaren –ustez kontua ezkutatzea– eta haren aurka jarritako 

errekurtsoa ezesteko arrazoiaren –ondare-muga gainditzea– artean. 

 

Akatsa zuzendu beharrean, Lanbidek beste prestazio-eskaera bat ukatu zion 

interesdunari 2019ko urtarrilaren 10ean, arrazoi horretan bertan oinarrituta, 

hau da, “BUaren titularrak eta/edo BUko kideak dituen errendimenduak 

bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren eta bizikidetza-unitate motaren 

arabera dagokion hileko zenbatekoa baino handiagoak izatea.”. 

 

Ezespen horren aurka jarritako errekurtsoa ere ezetsi egin zuen Lanbidek, 

2019ko martxoaren 15eko ebazpenaren bidez, nahiz eta kasu honetan onartu 

zuen akats bat egin zela kontuan gordailututako saldoa zenbatzean. 

 

Hala, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren zuzenbideko oinarrietan, Lanbidek 

honako hau argudiatzen du: 

 

“(…) CUARTO.- En fecha 26/12/2018 presenta solicitud de prestación de RGI 

y PCV, que es desestimada por considerar que su patrimonio es superior al 

máximo permitido, en base a lo constatado por la resolución de 11/12/2018. 

(Extinción)” 
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Gero hau gehituz: 

 

“(…) SEXTO.- Por tanto, queda constatada la imposibilidad que tuvo este 

organismo para determinar los recursos de la unidad de convivencia, y por 

tanto, poder calcular la prestación correspondiente de RGI, por lo que la 

extinción es conforme a derecho. No obstante ello, de la documentación 

obrante en el actual expediente recurrido se deriva que las cuantías no eran en 

euros, sino en dirhams marroquíes. Sin embargo, este error material no es 

óbice para que este organismo no pueda constatar el patrimonio que 

efectivamente tiene el solicitante a fecha de la solicitud, puesto que aporta 

dos documentos en fecha 8/01/2019 que indican lo siguiente: 

 

1. El 23/03/2018 solicita el cierre de la cuenta n° XXXXXXXX del Banco 

Popular. 

2. El 20/11/2018, el Banco Popular de Centro-Sur certifica que el número de 

cuenta XXXXXXXXX está abierta en sus archivos, con un saldo que 

asciende a fecha 19/11/2017 a 208,57 DH. 

 

SÉPTIMO.- Por tanto, a fecha de 26/12/2018, momento en que se realiza la 

solicitud, no es posible determinar el patrimonio del Sr. XXX, ni la cuantía que 

existe en la cuenta n° XXXXX del Banco Popular o de la cuenta XXXX del 

Banco Popular de Centro-Sur, o si la(s) misma(s) siguen abiertas o ya se 

encuentran canceladas.” 

 

Berriz ere ikusten da inkongruentzia argia dagoela errekurritutako ukatzeko 

ebazpenean jasotako arrazoiaren (ondare-muga gainditzea) eta haren aurka 

jarritako errekurtsoa ukatzeko erabilitako arrazoiaren (interesdunaren ondarea 

zehazteko ezintasuna) artean. 

 

Lanbidek, lehenik, eskaera berria ukatu zuen, ustez interesdunaren ondareak 

Legean ezarritako muga gainditzen zuelako eta, gero, errekurtsoa ukatzea 

justifikatu zuen, diru-akatsa hauteman ondoren, bere ondarea ezin izan zela 

zehaztu adieraziz. 

 

2. Jasotako kexari izapide egokia ematearen ondoreetarako, informazio-eskaera 

egin zitzaion Lanbideri. Bertan  aurretik aipatu ditugun gogoetak aurreratzen 

ziren eta planteatzen zen, kexagileak baieztatzen zuen bezala, egia bazen dena 

nahasmen baten ondorio zela eta horren guztiaren arrazoia zela  nahasmena 

zegoela aurrezkiak adierazita zeuden monetaren inguruan, ez azkentze-

ebazpenak, ez eta ondoren eskaera berri bat ukatzeak ere, ez zutela legezko 

sostengu egokia izango. 

 

3.  Informazio-eskaera horri erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak txosten bat 

bidali zion Arartekoari. Txosten horretan, jarduketen kontakizun kronologikoa 

laburbildu zen eta gaiaren mamiari dagokionez "Gaiaren ebazpena, dagokion 

arrazoia adierazten duena” aipatzen zuen. 
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Gogoetak 

 

LEHENENGOA. Aztergai dugun espediente honetan ondo bereizitako bi fase ikus 

daitezke. Lehenengoa, kexaren sustatzailea 2012. urteaz geroztik titularra zen 

DSBE prestazioa azkentzeari buruzkoa, eta bigarrena, aurrekoa azkendu ondoren 

prestazioa aintzatesteko beste eskaera bat ukatzeari buruzkoa. 

 

Lehenengoari dagokionez, Lanbidek eskubidea azkentzea justifikatzeko emandako 

arrazoia, hau da, kontu baten titulartasuna ezkutatzea, ez dago azaroaren 24ko 

4/2011 Legeak emandako idazketa berrian diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 

23ko 18/2008 Legearen 28. artikuluan jasotako azkentze-arrazoien artean eta, 

gehienez ere, etetearen kausa izan liteke 19.1.f) artikuluan jasotako betebeharra 

ez betetzeagatik. 

 

“f) Lege honetan ezarritakoaren arabera prestazioa jasotzeko eskubidea aldatzea, 

etetea edo azkentzea ekar dezaketen gertaerak jakinaraztea, erregelamendu bidez 

ezarriko den epean.” 

 

Ildo horretatik, kontu korronte baten berri ez ematea prestazioen titularrak 

betebeharretako bat ez betetzetzat jo liteke, eta horrek DSBE jasotzeko eskubidea 

etetea dakar. Baina kontu korronteko mugimenduak eta saldoaren balorazioa 

aurkeztu ondoren, etetearen arrazoia bertan behera geratuko zen, eta egindako 

jokabidea ezin izango zen legearen 28. artikuluan zerrendatutako iraungitze-

arrazoietako batean ere sartu. 

 

Era berean, ezin esan daiteke interesdunak ez ziola administrazioari lagundu, hau 

da, ez-betetze alternatibo bat eraginda; izan ere, berrikuspen-ahalmena erabiliz 

Lanbidek azken finean bere eskubidea azkentzea eragin zuen kontu korronteko 

saldoak aurkez zitzan kexagileari eskatu zion bezain laster, kexagileak dagokion 

ziurtagiria aurkeztu  zuen, itzulita eta banketxeak zigilatua. 

 

Kontua da bi eskubideak azkentzea erabaki zuen 2017ko abenduaren 20ko 

ebazpenak ez zuela prestazioen titularrak ustez urratutako lege-manuarekiko 

inolako erreferentziarik eta, beste alde batetik, zehatutako jokabidea ez dela 

identifikatzen 18/2008 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako azkentze-kausekin. 

 

Horri dagokionez, interesgarria da adieraztea Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren kudeaketa 

hobetzeko proposamenak egiten dituen Txostena-Diagnostiokoan4, 2017an 

egindakoan, orduan ere Arartekoa kezkatuta zegoela Lanbideren zenbait 

ebazpenen motibazioa nahikoa ez zelako, eta alderdi zehatz horretan hobetzeko 

marjina handia zegoela ikusi zuela. 

 

                                                 
4
 [Hemen eskuratu daiteke: http:// www.ararteko.eus]  

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/
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Era berean, termino berberetan Arartekoaren urtarrilaren 20ko 1/2014 Gomendio 

Orokorra5 formulatu zen, non ondorioztatzen zen beharrezkoa zela eskubideak 

mugatzen dituzten ebazpen guztiek delako neurria berariaz oinarritzen duten lege-

manua edo manuak jasotzea, eta egitateei erreferentzia eginez, erreferentzia 

estandarizatuak saihestea. 

 

Kasu honetan, kexagilearen DSBE eta EPO prestazioak azkentzeko ebazpenak ez 

zuen berariaz lege-manurik aipatzen, nahiz eta, adierazi den bezala, zehatutako 

jokabidea azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldatu zuen abenduaren 23ko 18/2008 

Legearen 19.1 artikuluaren f) letran sar zitekeen. 

 

Beraz, erakunde honen iritziz, nahikoa arrazoitu gabeko ebazpen baten aurrean 

egongo ginateke, ez baitu berariaz aipatzen hura oinarritzen duen manua edo 

manuak eta, aldi berean, ez baitu legezkotasun-printzipioa errespetatzen, 

azkentzea eragiten duen egitatea edo inguruabarra -kontu korronte baten 

titulartasuna ez jakinaraztea- ezin baita sartu azaroaren 24ko 4/2011 Legearen 

bidez aldarazten den  gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren 

23ko 18/2008 Legearen 28. artikuluan ezarritako ezein kasutan. 

 

Horri dagokionez komeni da aipatzea Espainiako Konstituzioaren (EK) 9.3 

artikuluak legezkotasun-printzipioa aldarrikatzen duela, eta printzipio hori ere jasota 

dagoela EKren 9.1 artikuluan honakoa xedatzen duenean: "Hiritar eta botere 

publikoak Konstituzioaren eta araugintza juridikoaren menpean daude.” 

 

Era berean, EKren 103.1 artikuluak herri-administrazioen jarduna zuzendu behar 

duten printzipioak ezartzen ditu eta horien artean, eraginkortasunarena eta 

legezkotasunarena nabarmentzen dira, ezartzen baitu Administrazioak "legeari eta 

zuzenbideari bete-betean men eginez" jarduten duela, eta hori da administrazio-

zuzenbidearen giltzarria6. 

 

Horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren doktrina errepikatua da (KAE, 77/83, 

urriaren 3koa; KAE, 29/1989, otsailaren 6koa) administrazio-arloko zehapen-

ordenamenduak ordena materialeko bermea ezartzen duela. Berme hori legez 

kontrako jokabideen eta zehapenen aldez aurreko arau-zehaztapen arauemailearen 

premian datza, behar besteko ziurtasunez aurreikusteko arau-hausteak diren 

jokabideak eta aplika daitezkeen zigorrak edo zehapenak. 

 

Berme materiala, Konstituzio Auzitegiaren hitzetan, (KAE, 242/2005, urriaren 

10ekoa eta KAE, 162/2008, abenduaren 15ekoa) ziurtasun-aginduaren edo "lex 

certa" aginduaren ondorio da, eta legez kontrako jokabideen eta dagozkien 

zehapenen aldez aurreko zehaztapen arauemailearen eskakizunean zehazten da, 

legegileari baitagokio haiek zehapen-legeetan ahalik eta zehaztasun handienarekin 

taxutu beharra (tipizitate-printzipioa), herritarrek aldez aurretik jakin ahal izan 

                                                 
5[Hemen eskuratu daiteke://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf),  
6 Batez ere ikusi García de Enterría, E.  eta Fernández Rodríguez, T.R.: Curso…, op. cit., 442 or. eta 

hurrengoak. 

https://tc.vlex.es/vid/1-25-b-c-24-d-2-3-15034746
https://tc.vlex.es/vid/1-25-b-c-24-d-2-3-15034746
https://tc.vlex.es/vid/1-sstc-15034165
https://tc.vlex.es/vid/2001-n-t-280772
https://tc.vlex.es/vid/2001-n-t-280772
https://tc.vlex.es/vid/2001-1-31-3-16-51636654
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dezaten zer eremutan den bidegabea eta, horrela, beren ekintzen ondorioak 

aurreikusi. 

 

Hala, Arartekoaren ustez, doktrina hori dagokigun kasuari aplikatuta, Lanbidek 

kexaren sustatzailearen DSBE jasotzeko eskubidea azkentzeko erabakia oinarritu 

zuen DSBEaren titular gisa zituen betebeharrak ez betetzean, eta hori ez dago 

jasota 18/2008 Legearen 28. artikuluak zerrendatzen dituen azkentze-arrazoien 

artean eta, horrela, urratu egiten da beste arau batzuen artean EKren 9.3 

artikuluan jasotako legezkotasun-printzipioa. 

 

BIGARRENA. Espediente hau izapidetzean aztertutako bigarren alderdiari 

dagokionez, hau da, bere prestazioa azkentzearen aurka jarritako errekurtsoa ezetsi 

ondoren interesdunak egindako eskaera ukatzeari dagokionez, azpimarratu behar 

da ezesteko ebazpenak, 2019ko urtarrilaren 10ekoak, honako hau ebatzi zuela: 

 

“Ukatzea Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako prestaziorako eskubidea, honako 

arrazoi hauen arabera:  

 

BUaren titularrak eta/edo BUko kideak dituen errendimenduak bizikidetza-unitateko 

kideen kopuruaren eta bizikidetza-unitate motaren arabera dagokion hileko 

zenbatekoa baino handiagoak izatea.” 

 

Antza denez, Lanbidek oker interpretatzen jarraitzen zuen prestazioen eskatzaileak 

47.923 euro zituela kontu korrontean, benetan Marokoko dirhamak zituenean, 

data hartan trukean 4.700 euro inguru zirenak. 

 

Lehenago adierazi den bezala, interesdunak prestazioa aitortzeko ukapen horren 

aurka jarritako berraztertze-errekurtsoa ere ezetsi egin zen 2019ko martxoaren 

15eko ebazpenaren bidez, nahiz eta Seigarren zuzenbide-oinarrian aitortu kontu 

korronte eztabaidagarrian zegoen saldoa hautematean akats bat gertatu zela, eta, 

egiaz, Marokoko dirhamak zirela eta ez euroak. Horretarako, honako hau hartu zen 

kontuan: “(…) este error material no es óbice para que este organismo no pueda 

constatar el patrimonio que efectivamente tiene el solicitante a fecha de la 

solicitud (…).” 

 

Bada, Arartekoaren ustez, prestazioen eskaera berria egin zenean Lanbidek bazuen 

eskatzailearen baliabide-maila zehazteko behar zen informazio guztia, eta 

errekurtsoa ezesteko erabilitako justifikazioa, alegia, eskaera berria egin zenean 

kontu hori oraindik ezereztu ez izana, ZAZPIGARREN zuzenbide-oinarrian 

adierazten den bezala, hutsala litzateke. 

 

Hau da, ordurako, 2019ko martxoaren 15eko errekurtsoaren ezespen-ebazpenaren 

SEIGARREN zuzenbide-oinarrian bertan aitortzen den bezala, Lanbidek bazeukan 

kexagileak bere aurrezkiak zituen monetari dagokionez egindako akatsaren berri, 

prestazio-eskaera ukatzeko arrazoi objektiboa (titularrak eta/edo bizikidetza-

unitateko kideek dagozkien hileko zenbatekotik gorako etekinak izatea) jada ez 

zegoen eta, ondorioz, Arartekoaren iritziz, errekurtsoaren ebazpenak baiestekoa 
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izan behar zuen, hargatik eragotzi gabe Lanbidek prestazioen titular izateko 

gainerako baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko dituen prerrogatibak baliatzea. 

 

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 

3/1985 Legearen 11 b) artikuluan xedatutakoaren arabera, honako hau 

formulatzen da 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 

gomendatzen dio, aurreko kontsiderazioak eta oharrak kontuan hartuta, diru-

sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako gastuetarako prestazio 

osagarriaren prestazioak azkentzeko eta osteko eskaera berria ukatzeko ebazpena 

berrikus ditzala, berrikuspen horren ondorio ekonomikoekin. 

 

 

 

 


