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Arartekoaren ebazpena, 2007ko otsailaren 1ekoa. Horren bidez, Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari iradoki zaio hiru urtetik 
beherako haurrak dituzten familientzako diru-laguntzen araudian, familiaren 
diru-sarrerak zenbatzeko berariazko sistema bat txerta dezala, kasu jakin 
batzuetarako. 
 

Aurrekariak 
 

1. Bere garaian (...) andreak 3 urtetik beherako seme-alabak dituzten familiei 
laguntzeko 2005eko urtarrilaren 26ko Aginduan aurreikusitako diru-laguntza 
eskatu zion Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari. Eskaera ukatu zitzaiola 
ikusita, interesdunak gure esku-hartzea eskatu zuen, bere iritziz, sail 
kudeatzaileak behar bezala jardun ez zuelako, ez baitzuen kontuan hartu 
bananduta zegoela diru-sarrerak zenbatzerakoan. 

 
Erreklamatzailea 2004ko irailaz geroztik dago bananduta. Kexan adierazi 
zigunez, deialdiaren eskakizun ekonomikoak betetzen ote ziren ikusteko zenbatu 
ziren errentek ez zuten inolaz ere islatzen laguntza-eskabidea aurkeztu zen datan 
bizi zuen famili egoera, ezta egoera ekonomikoa ere; alderantziz, horiek banandu 
aurretik zuen egoera agertzen zuten, bai aitaren bai amaren errentak gehitu 
baitziren, oraindik ezkonduta zeudelakoan. 

 
Errenten metaketa horrek guztira 27.650,08 euroko zenbatekoa ematen zuen 
(18.127,23 euro senar ohiari zegozkion eta 9.522,85 euro berari). Kopuru horrek 
sobera gainditzen zuen diruz lagundu ahal izango zen gehieneko zenbatekoa, 
hots, 17.055 eurokoa. 

 
2. Gizarte Gaietako sailburuordeak interesdunaren gora jotzeko errekurtsoari 

erantzunez eman zuen ebazpenak soil-soilik zioen bere eskabidea 2005eko 
urtarrilaren 26ko Agindua eta, bereziki, horren 9.1 artikulua zorrotz aplikatzearen 
ondorioz ukatu zela. 

 
Manu horrek honako hau dio hitzez hitz: 

 
 “Famili unitatearen errenta-maila zehazte aldera, diru-sarrera garbiak 
hartuko dira kontuan; horiek kalkulatzeko, zerga-oinarri orokorrari zentroan 
matrikulatuta egon aurreko aldian famili unitateak izandako pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zerga likidatu izanaren kuota likidoa kendu 
behar zaio.” 
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3. Guri dagokigunez, azaldutako kasua aztertu ondoren, sailari adierazi genion ez 

geundela ados bere interpretazio irizpidearekin, hitzez hitzekoegia zelako eta, 
azken batean, Kode Zibilaren 3.1 artikuluak interpretazioaren esparruan ezartzen 
dituen oinarrizko irizpideei jaramonik egiten ez zielako (“arauak beren hitzen 
berezko esanguraz ulertuko dira, testuinguruarekin, aurrekari historiko eta 
legegintzakoekin, eta aplikatu behar diren garaiko gizarte-errealitatearekin 
loturik betiere, funtsean haien izpiritu eta helburuen bidetik joz”). Ildo 
horretatik, azpimarratu genuen arauak aipatzen duen “famili unitateak”, edozelan 
ere, eskaera egin zuena izan behar duela, hau da, kasu honetan, amak eta 3 urtetik 
beherako semeak osatutakoa.  

 
Bestalde, ohartarazi genuen erreklamatzailearen 2003ko famili unitatearen 
errentak hartzea, eta ez diru-laguntza eskatu zuen 2005eko unitatearenak, 
kontraesanean egon zitekeela 9. artikulu horren 4. paragrafoarekin; honen 
arabera, “Gurasoak dibortziatuta edo bananduta badaude, eskegilearekin bizi ez 
dena, ez da kide konputagarritzat joko, familiaren diru sarreretan horren 
ekonomia-laguntza sartu badaiteke ere”. Manu hori esku artean dugun kasuari 
aplikatuta, esango genuke, aita ez bada kide konputagarria, arauak hala jasotzen 
duelako, orduan bere diru-sarrerak ere ez liratekeela zenbatu beharko, 
koherentziagatik bakarrik bada ere eta manu hori praktikan ez urratzeko. Hala 
ere, aztertzen ari garen kasuan aitaren errentak ere zenbatu dira.  

 
Hausnarketa hauek zegokion administrazioari helarazi genizkion eta eskatu 
genion kontu horren inguruko bere jarrera berrikus zezala eta, azken batean, baita 
jardunak baliogabetzeko aukera ere, ordura arte erabilitako irizpidea aldatu 
ondoren. Hala ere, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak ez zuen irizpidea 
aldatu eta halaxe jakinarazi zigun bigarren txosten batean. Honen edukia hiru 
ataletan banatzen da: 

 
a) Berariazko arrazoibiderik ematen ez duen arren, hasierako bere irizpidea 

berresten du; hau da, esku artean dugun kasuari aplikatuta, 9.1 artikuluko 2. 
paragrafoaren arabera, 2003ko famili unitatearen (aitak, amak eta semeak 
osatutakoaren) diru-sarrerak hartu behar direla kontuan pentsatzen jarraitzen 
du. 

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren gomendioak aipatzen ditu; horien arabera, 
antza, azken zerga-ekitaldia hartu beharko litzateke erreferentzi gisa famili 
unitateen diru-sarrerak zenbatzeko. 
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c) Hitzez hitz jasotzen da sail kudeatzaileak 9. artikuluaren 4. paragrafoa 
betetzen duela, “banantzea edo dibortzioa diru-sarrerak kontuan hartu 
direneko urtea baino lehen izan bada”. 

 
 

Gogoetak 
 
1. 2005eko urtarrilaren 26ko Aginduan arautzen diren diru-laguntzak lana eta 

familia adiskidetze aldera gure Autonomia Erkidegoan abiarazi diren neurrien 
artean daude. 

 
Aginduak berak, zioen azalpenean, honakoa aipatzen du: “Laguntzei buruzko 
agindu hau da modurik egokiena Eusko Jaurlaritzak lana eta familia uztartzeko 
eta hiru urtetik beherako haurren hezkuntzan laguntzeko dituen helburuak 
betetzen laguntzeko. Bereziki, errentarik txikienak dituzten eta orain arte egungo 
kuotei aurre egin ezin izanagatik lehen zikloko hezkuntza-zerbitzuetarako 
sarbidea mugatuta izan duten famili unitateak hartuko dira kontuan.” 

 
Bistakoa da edozein adiskidetze neurriren eraginkortasuna zuzenean erlazionatuta 
dagoela unean uneko gizarte beharretan ondorioak izateko duen ahalmenarekin; 
hau da, babestu beharreko egoerak behar bezain arin detektatzeko ahalmenarekin, 
laguntzak beharra sortzen den unean bertan gauza daitezen. 

 
Baina helburu hori lortzea ezinezkoa da laguntzak emateko eskakizunak betetzen 
ote diren zehazteko erreferentziek eskatzaileak bizi duen errealitatea islatzen ez 
duten bitartean. Horrela, esku artean dugun kasuan, (...) andreak egoera pertsonal 
eta ekonomiko oso bestelakoan dago laguntza eskatu duenean urtebete lehenago 
baino, bere diru-sarrerak askoz ere txikiagoak baitira. Administrazioak, ordea, 
alde batera utzi du inguruabar hori eta, haren ahalmen ekonomikoa zenbatzeko, 
jada existitzen ez den eta, gainera, laguntza eskatu zuena ere ez den famili 
unitatearen diru-sarrerak metatu ditu. 

 
2. Ikastetxean matrikulatuta egon aurreko aldiari dagokion Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergaren likidazioa erabiltzea metodo onargarria izan daiteke 
denboraldi horretan osaerari begiratuta aldatu ez diren famili unitateen ahalmen 
ekonomikoa zehazteko, baina, hala ez denean, egokia izateari uzten dio. Zehazki, 
aita edo amaren heriotza gertatzen bada eta, orobat, horiek banandu edo 
dibortziatu egiten badira, beste formula bat erabili behar da diru-sarrerak 
zenbatzeko, esku artean dugun kasuan gertatu den egoeraren modukoak berriro 
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sor ez daitezen, justifikaziorik ez duen eta arauaren espiritu eta helburuaren 
kontra dagoen babesgabetasuna eragin baita. 

 
3. Adibide gisa, baina azterketa sakona egiteko asmorik gabe, gaur egun gure 

Autonomia Erkidegoan –zehazki, etxebizitzaren eta hezkuntzaren arloei 
dagokienez– dauden zenbait mekanismo aipatuko ditugu deskribatutakoaren 
moduko egoerei (heriotza, banantzea, lanpostuaren galera) berariazko erantzuna 
emateko: 

 
• 2006ko uztailaren 26ko Aginduak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

sailburuarenak, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-
laguntzetarako 2006-2007 ikasturteko deialdia egiten duenak, honakoa 
ezartzen du 26.3 artikuluan: 

 
“Familiaren euslea hiltzen bada, edo ezinbestean erretiratzen, edota 
ikaslearen familiaren egoera ekonomikoa oso kalteturik gertatzen 
bada —betiere justifikaturiko arrazoiren bat dela eta—, lurralde 
batzordeek aintzat hartu ahal izango dituzte bai inguruabar horiek 
bai familiaren ekonomian duten eragina ere, sortutako egoera berria 
kontuan hartuta”. 

 
• 2006ko uztailaren 5eko Aginduak, unibertsitate beketarako deialdia egiten 

duenak, antzeko aurreikuspena biltzen du: 
 

“Familiaren euslea hiltzen bada, edo ezinbestean erretiratzen, edota 
ikaslearen familiaren egoera ekonomikoa oso kalteturik gertatzen 
bada —betiere justifikaturiko arrazoiren bat dela eta—, hautespen 
epaimahaiek aintzat hartu ahal izango dituzte bai inguruabar horiek 
bai familiaren ekonomian duten eragina ere, sortutako egoera berria 
kontuan hartuta”. 

 
• 315/2002 Dekretuak, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta 

etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoak, honakoa 
ezartzen du eskatzaileen diru-sarrerei dagokienez (20. artikuluko 3. 
paragrafoan): 

 
“Bananduei, dibortziatuei eta alargunei dagozkien diru-sarrerak 
zehazteko, egiaztatu beharreko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren aitorpena edo aitorpenak, edo egoki bada, diru-sarrerak, 
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senar-emazte horiek elkarrekin zeuden garai batekoak baldin badira, 
ondorengo irizpideak beteko dira: 
 - Senar-emazteen erregimen ekonomikoa foru-komunikazioa 
edo irabazizkoa baldin bada, senar-emazteen diru-sarreren % 50 
hartuko da kontuan. 
 - Erregimen ekonomikoa ondasun-banaketazkoa baldin bada, 
eskatzailearengandik datozen diru-sarrerak bakarrik hartuko dira 
kontuan”. 

 
Hori guztia dela-eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legean ezarritakoarekin bat etorriz, honako iradokizun hau egin dugu: 
 
 

1/2007 IRADOKIZUNA, otsailaren 1ekoa, Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari egina 

 
Hiru urtetik beherako seme-alabak dituzten familien aldeko diru-laguntzak 
erregulatzen dituen arautegian familiako diru-sarrerak zenbatzeko berariazko 
sistema barnera dezala, diru-sarrerak zenbatu zirenetik diru-laguntzaren 
eskabidea aurkeztu den arte, heriotza, banantzea, dibortzioa, etab. bezala 
salbuespenezko inguruabarrak dauden kasuetan aplikatu ahal izateko.  


