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Aurrekariak 
 

1. Erreklamatzailea, (…), familia etxebizitzaren jabea zen. 1998. urtetik bizi 
ziren etxebizitza horretan bera, gurasoak eta anai-arrebak. 2005eko 
apirilaren 20an, familia etxebizitza hori dohaintzan eman zien gurasoei, 
eskritura publiko bidez. 

 
2. 2008ko urtarrilaren 18ko (…)Foru Aginduaren bidez, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta (DBE) jasotzeko eskubidea aitortu zitzaion. 
Erreklamatzailearen egoera ekonomikoa ikusi ondoren eta egiaztatu ondoren 
etxebizitza dohaintzan emana zuela, eskubide hori 48199 Foru Aginduaren 
bidez deuseztatu zitzaion, eta horren berri 2011ko uztailaren 19ko idazki 
baten bidez eman zitzaion. Idazki horretan, arrazoi hauxe ematen da: 
“incumple requisito nueva ley b. inmuebles”. 

 
3. Alabaina, deuseztatze ebazpenaren idazkian ez zen argi adierazten zein zen 

eskubidea deuseztatzeko arrazoia eta ez zen aipatu ere egiten 147/2010 
Dekretuko 49. artikuluan ezarritako kausarik. Hori horrela, 2012ko 
urtarrilaren 12an Arartekoak, kexa onartu ostean, informazioa eskatzeko 
idazki bat bidali zion Bizkaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Sailari, eta, 
horren bidez, eskubidea zehazki zergatik deuseztatu zuen galdetu genion. 

 
Otsailaren 3an bidali zuen foru erakundeak erantzuna. Horren bidez, adierazi 
zuen bazekitela erreklamatzaileak familia etxebizitza dohaintzan emana zuela 
eta ondorioz ondasun higiezin hori jadanik ez zela haren ondarearen parte, 
baina, hala ere, irizten ziela eskubide ekonomiko bati uko egin ziola eta hori 
bateraezina zela prestazioa jasotzearekin. 
 
Horregatik, hau adierazi ziguten: “Dohaintza hori ez egintzat jo zen; horrela, 

prestazioaren ondoreetarako baino ez, higiezin hori interesdunaren 

ondarearen zati bezala egotzi zen, eta, horregatik bere eskubidea azkendu 

egin zitzaion”. 
 

 
4. Ikusi genuen kontraesanetan zeudela deuseztapenaren idazkian adierazitako 

zioa (itxuraz, ohiko etxebizitzaz gain beste ondasun higiezin bat izatea) eta 
Arartekoari emandako erantzuna (eskubide ekonomiko bati uko egitea), eta, 
hala, erabaki genuen ostera ere informazioa eskatzea, inguruabarrak argitze 
aldera. 

 
Bizkaiko Foru Aldundiak, bere erantzunean, adierazi zuen erreklamatzaileak 
helegite bat jarria zuela eta ebazpena eman gabe zeukatela oraindik. Hala, 
ez zuen eskubidea deuseztatzeko zioen inguruan beste daturik eman, eta 
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adierazi zuen Arartekoak egindako gogoetak kontuan hartuko zituztela 
errekurtso hori ebazteko orduan. Helegite hori 2011ko abuztukoa da, eta 
2012ko uztailean erreklamatzailea erantzunik jaso gabe zegoen oraindik. 

 
Gogoetak 

 
1. 147/2010 Dekretuko 9.3.b artikuluak betekizun hau ezartzen du DBE 

eskuratzeko: “Inolako ondasun higiezinik ez edukitzea, honako salbuespen 

hauekin:  Ohiko etxebizitza, horrek aparteko balioa duenean salbu, 24.2 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera(…)” 

 
Bestalde, dekretu horretako 9.8 artikuluak beste betekizun hau ere ezartzen 
du: “Espedientearen izapidetzea amaitu aurretik titularrari edo bizikidetza-

unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro 

baliatzea”. 

 
Aurrekarietan adierazi den bezala, ez datoz bat deuseztapena azaltzeko 
uztailaren 19ko idazkian emandako arrazoia eta Arartekoari emandako 
erantzuna. Erreklamatzaileari deuseztapenaren berri ematen dion idazkian ez 
denez esaten zein araudi urratu den, bat ez etortze hori areagotu egin da, 
eta ezin da zehaztu argiro zein den deuseztatzeko benetako arrazoia. 
Edonola ere, deuseztapenaren berri emateko idazkian azaldutako kasuak ez 
dirudi oinarririk duenik; izan ere, ez da existitzen hor adierazitako 
inguruabarra, hau da, ohiko etxebizitzaz gain beste ondasun higiezin bat 
izatea. 
 

2. Bestalde, Foru Aldundiari bigarren informazio-eskabidearen bidez adierazi 
genion bezala, DBEaren deuseztapenaren berri emateko idazkian 
adierazitako zioa araudi berri bat da. Deuseztapenaren ebazpenean 
zuzenbide-oinarririk agertzen ez denez, 147/2010 Dekretuko 24. artikulua jo 
behar da halakotzat, eta hain zuzen, hauxe ezartzen du lehenengo 
paragrafoan: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta lortzeko, titularrak edo 

bizikidetza-unitateko beste edozein kidek ez du jabetzan izango inolako 

ondasun higiezinik, 9. artikuluaren 3. paragrafoko b) idatz-zatian 

aurreikusitako salbuespenekin”. 

 
Kasu honetan, dohaintza 2005ean gertatu zen, eta artean ez zegoen 
indarrean 147/2010 Dekretua. Beraz, foru erakundeari adierazi genion 
bezala, uste dugu fikzio juridiko bat sortu dela gure lehenengo informazio-
eskabideari erantzuten dion idazkian horren bidez ulertzen da dohaintza ez 

dela egin deuseztatzeko zioa aplikatzeko helburuarekin, eta horrek 
existitzen ez den errealitate batean oinarritutako ebazpen bat ekarri duela 
eta erreklamatzailea urritasun-egoeran utzi duela.  

 
Uste dugu hori bezain garrantzitsua dela gogoraraztea 2005ean dohaintzan 
emandako etxebizitza beti izan dela erreklamatzailearen gurasoen 
etxebizitza, eta hark, ekonomikoki ustiatuko bazuen, gurasoei etxea utzarazi 
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beharko ziela, edo, bestela, higiezin hartara bizitzera joan, bere 
bikotekidearekin eta bere bi seme-alaba adingabeekin. Horrek, ordea, are 
urritasun-egoera okerragoa ekarriko zuen (kontuan hartu gabe etxebizitzak 
60 m2 dituela, eskrituren arabera). 
 
Halaber, 2008an emandako DBEa gure ustez ezin da dohaintzarekin lotu, 
igaro den denbora dela eta. 

 
Azken batean, Arartekoaren iritziz, kasu hau bezalakoetan araudi 
murriztaileago bat aplikatzeko helburuarekin fikzio juridiko bat sortzea guztiz 
doa diru-sarrerak bermatzeko euskal sistemaren eta are gizarteratzearen 
oinarri diren printzipioen aurka. Hain zuzen, urritasun-egoera areagotu egin 
da, nahiz eta ez den DBEaren araudian ezarritako araurik urratu, prestazio 
hori jasotzeko eskubidea deuseztatu baita, existitzen ez den kausa baten 
zioz.  

 
Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortzeko eta arautzeko otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11 b) artikuluan ezarritako manuarekin bat etorriz, 
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Berrikus dezala erreklamatzailearen DBEa jasotzeko eskubidea deuseztatutzat 
jotzen duen ebazpena. 
 
 
 
 


