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Arartekoaren 2017R-1812-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 22koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio alda dezala diru-sarrerak 
bermatzeko errenta baten zenbatekoa, kalte-ordain gisa jasotako benetako diru-
sarrerak aintzat hartu ondoren.

Aurrekariak

Irailaren 14an, (…) andreak aurkeztutako kexa onartu zen izapidetzeko, Lanbidek 
bere diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa aldatzea erabaki zuenean. 
Zenbatekoa 415,16 eurotan geratu zen.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta Lanbidek 2016ko uztailaren 20an emandako 
ebazpenaren bidez aldatu zuen, horren arrazoia kalte-ordain bat jasotzea izanik. 
Izan ere, kexagileak ondare-erantzukizuna eskatu zion bere udalari, udalerriko kale 
batean erori zelako.

Guztira, 12.770,40 euroko kalte-ordaina aitortu zioten, eta zenbateko horretatik 
2.000 euro jaso zuen, bere kontu korrontean maiatzaren 30ean egindako 
sarreraren bidez. Hala ere, prestazioaren zenbatekoa aldatzeko ebazpenak kalte-
ordainaren zenbateko osoa hartzen du kontuan, hau da, kexagileak oraindik jaso ez 
duen zatia ere kendu dio Lanbidek, ezohiko diru-sarrera gisa.

Era berean, kexagileak bizi den etxebizitza erosteko asmoa adierazi zuen. 
Etxebizitza sozial bat denez, titulartasunaren % 50 Eusko Jaurlaritzari dagokio, 
gainerako % 50a, berriz, etxebizitza dagoen udalerriko udalari. Aurkeztutako 
agirien arabera, 2015eko ekainaren 12an, formalki adierazi zion udalari –
etxebizitzaren errentatzaileari– etxebizitza erosteko asmoa.

Bukatzeko, kexagileak jasotako 2.000 euroko zenbatekoaren zati batekin garbigailu 
bat erosi zuela jakinarazi zion Arartekoari.

Arartekoak aintzat hartu zituen kexagilearen arrazoiak. Izan ere, ados zegoen 
Lanbidek ez zuela kalte-ordain osoa ezohiko diru-sarreratzat jo behar, kopuru 
gehiena oraindik ez baitzen ordaindu. Gainera, kexagileak kalte-ordainaren zati bat 
behintzat etxebizitza erosteko erabili nahi zuen, eta ordura arte jasotako dirua 
etxebizitzako altzari batzuk erosteko erabili zuen. Hori dela eta, urriaren 19an, 
Arartekoak idazki bat bidali zion erakunde autonomoari, kexagilearen diru-sarrerak 
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bermatzeko errenta aldatzeko arrazoiei buruzko informazioa eskatzeko. Hain zuzen 
ere, Arartekoak jakin nahi zuen Lanbidek zergatik hartu zuen kontuan kalte-
ordainaren zenbateko osoa, jaso ez zen zatia barne edo etxebizitzan eta altzarietan 
inbertitu zitekeena barne.

Azaroaren 18an jaso zuen Lanbideren erantzuna: kexagilearen alegazioak 
azterketaren zain zeudela.

Bestalde, kexagileak jakinarazi zion Arartekoari Lanbideren arabera 395,88 euroko 
zorra zuela, diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jaso behar ez zituen zenbatekoak 
jasotzeagatik.

Hortaz, eta erakunde honek eskatutako informazio osoa jaso ez zuela ikusita, 
2017ko urtarrilaren 2an, bigarren idazkia bidali zion erakunde autonomoari, 
informazio osagarria eskatzeko.
Otsailaren 1ean jaso zen Lanbideren erantzuna. Horren bidez, hauxe jakinarazi 
zuen: “Aurreko hori dela eta, zalantzan jartzen dugu DIRU-SARRERAK 
BERMATZEKO ERRENTA jasotzeko baldintzetako bat, 147/2010 Dekretua, 
maiatzaren 25ekoa, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko dekretuaren 8. 
artikuluan jasoa: 'Espedientearen izapidetzea amaitu aurretik titularrari edo 
bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko 
oro baliatzea'.
Horrenbestez, eta artikulu hori aplikatuta, laguntza eten egin beharko litzateke. 
Hala ere, diru-sarrerak bermatzeko errenta zer den kontuan hartuta, eta 
interesdunaren aldekoena den irizpidea erabilita, eten beharrean, zenbatekoa txikitu 
egin zen, kalte-ordaina 'ezohiko diru-sarreratzat’ jota”.

Gogoetak

Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientea eta Lanbideren 
jokabidea ikusita, Arartekoak honako gogoeta hauek helarazi behar ditu:

1. Lanbidek, Arartekoari bidalitako bigarren erantzun-idazkian jakinarazi 
duenez, hasiera batean, 147/2010 Dekretuaren 9.8 artikuluan jasotako 
betebeharra –titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen 
eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzeko– ez-betetzetzat jo zuen 
kexagilearen jokabidea.
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Erakunde honen iritziz, ez dago arrazoirik kexagileak betebehar hori bete ez 
zuela pentsatzeko, Lanbidek kontuari buruzko gogoetak aurkeztu ez 
dituelako. Baina ez horregatik bakarrik. Izan ere, Lanbidek esan duenaren 
kontra, esan daiteke kexagileak bete zuela dagokion betebeharra, udalaren 
aurka salaketa jarri zuelako eta bere aldeko epaia lortu zuelako. Lortutako 
kalte-ordaina epeka ordaintzea, erakunde honen iritziz, ezin da aipatutako 
betebeharra ez-betetzat jo.

2. 12.770,40 euro ezohiko diru-sarreratzat hartzeari dagokionez, aipatu behar 
da, 147/2010 Dekretuaren 20.3a) artikuluarekin bat, kalte-ordain guztiak 
ezohiko diru-sarrerak direla, beren izaera edozein dela ere. Izan ere, 
aipatutako dekretuaren 20. artikuluak hauxe dio: “Bizikidetza-unitateko 
kideren bati zuzenean egokitzen zaizkion sarietatik eratorritako diru-sarrerak, 
horiek erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hirurogei hilabeteetan, 
sariaren guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide diren hileroko diru-
sarrera gisa konputatuko dira. Gauza bera egingo da ezohiko diru-sarrerak 
lortzen direnean, (…) 2. paragrafoan adierazitako ondorioetarako, ezohiko 
diru-sarreratzat hartuko dira a) Edozein motatako kalte-ordainak”.

Dena den, aipatutako arauak hitzez hitz aipatzen du ezohiko diru-sarrerak 
lortzea. Horrek esan nahi du bizikidetza-unitateko edozein kidek benetan 
jaso dituen (eta ez jasoko dituen) zenbatekoak jo daitezkeela ezohiko diru-
sarreratzat.

Gauzak horrela, Lanbidek ezohiko diru-sarrerak lortzeagatik murriztu du 
kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta, baina zenbateko hori ezin da 
ezohiko diru-sarreratzat jo, oraindik ordaindu ez delako.

Ulergarria izango litzateke udalak ordaindutako 2.000 euro ezohiko diru-
sarreratzat jotzea, eta hori kenduta, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
aldatzea. Ordaindu ez den zatia kentzeak, berriz, kexagilearen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea urratzea eragin du, oraindik agertu 
ez den kausa batengatik.

3. Bestalde, kexagileak dio jasoko duen zenbatekoaren zati bat etxebizitza 
erosteko erabiliko duela. Aurrekarietan azaldu denez, eskabide formala 
aurkeztu du dagoeneko. Era berean, kalte-ordain gisa orain arte jasotako 
zatiarekin (2.000 euro) garbigailu bat erosi zuen.
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147/2010 Dekretuaren 20.2 artikuluak kontuan hartu beharreko zenbait 
salbuespen ezarri ditu diru-sarrera batzuen inguruan. Izan ere, horietako bat 
jasotzeak ez du eraginik izango diru-sarrerak bermatzeko errentan: “a) Diru-
sarrera horietatik ohiko etxebizitza eskuratzeko erabili den zatia, lehendik 
etxebizitzarik ez bazeukan, edo bizikidetza-unitatearen ezaugarrietara eta 
premietara egokitzen den etxebizitza hobea eskuratzeko erabili den zatia, 
betiere aurrekoa saldu bada eta salmentaren zenbatekoa etxebizitza berria 
erosteko erabili bada 21.2 artikuluarekin bat etorriz eta aparteko baliorik ez 
badu, azken kasu horretan soilik tratamendu hori katastro-balioari emango 
baitzaio 24.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
b) Ohiko etxebizitzaren altzariak edo etxeko gauzak erostera destinatzen 
den horien zatia, betiere aparteko baliorik ez badute eta ezohiko diru-
sarrerak jaso direnetik hamabi hilabete ez badira igaro (...)”.

Hortaz, alde batetik, Arartekoaren iritziz, 147/2010 Dekretuaren 
20.2.b) artikuluak xedatutakoa betez, Lanbidek kontuan hartu behar izan 
zuen garbigailua erosi izana, eta, ohiko etxebizitzako altzaria denez, horren 
prezioa (680,76 €) ezohiko diru-sarreren zenbatekotik kendu behar izan 
zuen. Izan ere, garbigailua 2016ko uztailaren 12an erosi zuen kexagileak, 
2.000 euro maiatzaren 30ean jasota.

Bestetik, kexagileak etxebizitza erosteko eskabidea egin duenez, diru-sarrera 
behin jasota, zenbateko horiek benetan etxebizitza erosteko erabiliko diren 
egiaztatu beharko du Lanbidek. Horrela bada, kopuru horiek ez dira aintzat 
hartuko jasotako ezohiko diru-sarrerak zenbatzeko orduan, hala xedatzen 
baitu 147/2010 Dekretuaren 20.2a) artikuluak.

Lanbidek gutxitu egin du diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa, 
kexagileak osorik jaso ez dituen ezohiko diru-sarrera batzuengatik. Gainera, 
erakunde autonomoak ez du kontuan hartu dagoeneko ordaindutako 2.000 euroren 
zati bat etxebizitzako altzariak erosteko erabili dela. Arartekoaren iritziz, kexagileak 
kalte-ordain osoa (geratzen den zatia) jasotzen duenean, Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren zenbatekoa aldatu beharko luke, 147/2010 Dekretuaren 20. 
artikuluan ezarritako aurreikuspena aplikatuta. Halaber, azkenean egiaztatzen bada, 
etxebizitza erosteko erabilitako zatia kendu beharko luke. Lanbidek udalak kalte-
ordain osoa ordaindu arte itxaron beharko luke. Horrela, zehaztuko lituzke, alde 
batetik, benetan ordaindutako zenbateko osoa, eta bestetik, etxebizitza erosteko 
erabilitako zatia. Erakunde honen iritziz, orduan bakarrik izango lituzke Lanbidek 
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behar dituen datu guztiak, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
zenbatekoa aldatzeko.

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako 
gomendio hau egin nahi dio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari:

GOMENDIOA

Alda dezan kexagileari aitortutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa, 
kalte-ordain gisa benetan jasotako diru-sarrerak aintzat hartuta.
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