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Arartekoaren 2017IR-852-17 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 30ekoa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 
jardunarekiko erakutsitako desadostasunari lotutako kexan izandako jarduna amaitu 
egin du. 

Aurrekariak

1. Herritar batek, Donostiako Etxegintza-Etxebizitzen Enpresa Erakundeak 
kudeatutako errentamendu araubidean dagoen babes publiko etxebizitza 
bateko maizterrak, Arartekoaren esku-hartzea eskatu du hileroko errenta 
handitzearekin ados ez dagoela-eta.

2. Kexagileak bere kexan aipatu zuen erakunde publikoak hileroko errentaren 
zenbatekoa 618,46 eurora igo zuela. Nolanahi ere, errenta finkatzeari 
lotutako idazkiarekin ados ez zegoela-eta, kexagileak kexa bat jarri zuen 
formalki, eta bertan, egindako kalkulua ez zela zuzena adierazten zen.

Zehazki, adierazi zuen jasotzen duen baliaezintasun handiagatiko pentsioa bi 
kontzeptuk osatzen dutela: alde batetik, pentsioak bera, eta, bestetik, 
egunero interesduna artatzen duen eta Gizarte Segurantzan alta emanda 
dagoen pertsonari ordaintzeko erabiltzen den berariazko osagarriak.

3. Kexari erantzunez, erakunde publikoak kexagileari honako hau helarazi zion:

“Se ha efectuado una consulta a la Delegación de Gipuzkoa del 
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco acerca de la petición 
realizada y se ha obtenido como respuesta que los ingresos recibidos en 
concepto de complemento específico de la pensión de gran invalidez han de 
ser tenidos en cuenta como percepciones de la unidad convivencial, aunque 
dicho rendimiento tenga por finalidad la de remunerar a la persona que 
precisa atención.” 

Azaldutakoarekin ados ez dagoela-eta, kexagileak, Elkartu federazioaren 
laguntzarekin, beste kexa bat helarazi zion erakunde publikoari.

4. Adierazitakoa aintzat hartuta, Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari lankidetza-eskaera bidali zion. 
Halaber, Donostiako Etxegintza-Etxebizitzen Enpresa Erakunde Publikoaren 
parte hartzea eskatu zen. 
Bi idazkietan, ezer erabaki aurretik, gogoeta batzuk helarazi ziren. Horiek ez 
errepikatzearren, ondoren aipatuko dira.
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5. Lankidetza-eskaerari erantzunez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren idazki bat sartu da berriki erakunde 
honen erregistroan; bertan, egindako gogoetei erreparatuz, kexagilearen 
nahiak baietsi egin dira.  

6. Beraz, beharrezkoak diren zuzenbideko egitateak eta oinarriak daudela uste 
denez, honako gogoeta hauek egin dira:

Gogoetak

1. Arartekoak egindako lankidetza-eskaeran, sailari nahiz erakunde publikoari 
helarazi zien Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra onartzen duen urriaren 
30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak baliaezintasun handia honako 
era honetan definitzen duela:

“(…) la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, 
por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la 
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales 
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.”

2. Alde horretatik, erakunde honentzat desproportzionatua da pentsioaren 
osagarria hileroko errenta zehazteko orduan aintzat hartzea; izan ere, haren 
helburu bakarra, benetan, bizitzaren jarduera funtsezkoenetan laguntza 
emateko pertsona bat kontratatzea da.

Gainera, espedientean dagoen dokumentazioan behar bezala egiaztatu da 
pentsioaren zati hori Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen pertsona bat 
kontratatzeko erabiltzen dela oso-osorik. 

3. Are gehiago, Auzitegi Gorenaren 2013ko maiatzaren 28ko epaiak, doktrina 
bateratzeko kasazioko errekurtso baten harira, honako hau adierazi zuen:

“(…) el complemento tiene un fin: ser destinado a que el invalido pueda 
remunerar a la persona que le atiende. Si ese es el fin, no cabe duda que el 
mismo no puede ser computado como a los efectos que nos ocupan, 
porque no tiene por fin compensar la pérdida de la capacidad de ganancia 
que provoca la gran invalidez, la pérdida de ingresos salariales, sino ayudar 
al afectado a retribuir a una persona que le ayude a compensar las 
consecuencias de sus déficits físicos o psíquicos, que le auxilie para que 
pueda realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 
desplazarse, comer u otros análogos.” 
Horrenbestez, hau esanez amaitu du:
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“(…) aunque tengan la misma naturaleza prestacional, no cabe confundir la 
pensión vitalicia con el complemento, pues la primera compensa con la 
pérdida de la capacidad de ganancia, por la pérdida de ingresos derivados 
del trabajo, mientras que el complemento tiene una finalidad distinta: 
retribuir a la persona que atiende al gran inválido, la que le ayuda a realizar 
los actos más esenciales de la vida. El complemento, es pues, un añadido, 
un suplemento que se concede no como prestación económica, sino para 
facilitar la vida del gran inválido, para que alguien le ayude a moverse, 
lavarse, etc.”

4. Azaldutako guztiaren arabera, sailak honako hau jakinarazi dio Arartekoari:

“Eskatzaileak aurkeztutako kexa baietsi egin da.

a. Baliaezintasun handiko ezintasun iraunkorrengatik jasotako errenta 
edo prestazio guztien bi heren hartuko dira kontuan zenbaketan; izan 
ere, hirugarren herena baliaezintasuna duen pertsona zaintzen duen 
pertsonari ordaintzeko dela jotzen da.”

5. Beraz, erakunde honek sailak hartutako neurria positiboki baloratzen du. 
Nolanahi ere, Arartekoaren aburuz, Donostiako Etxegintza-Etxebizitzen 
Enpresa Erakunde Publikoak konpentsazio sistema bat antolatu beharko luke 
hurrengo hilabeteetan, errentaren igoera erabakitzen denetik kexagileak 
gehiegi ordaindutako zenbatekoak direla-eta.

Esandako guztiagatik, honako ondorio hau atera da: 

Ondorioa

Arartekoak espediente hori itxi egingo du, erakunde honen esku-hartzea eragin 
zuen arazoa konpondu baita.




