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Arartekoaren 2018R-1615-17 EBAZPENA, 2018ko otsailaren 16ekoa. Horren 

bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen 

zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eten eta bidegabe jasotako 

zenbatekoak erreklamatu izana berrazter dezala. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Herritar batek erakunde honetan aurkeztutako kexa bat izapidetzeko onartu 

genuen. Horren bidez, interesdunak Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eten ziolako. 

 

Kexagileak azaldu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarria aitortuta zituela 2009. urtetik, eta aita hil ondoren, 2016ko 

urtarrilean, jaraunspen bidez etxebizitza baten zati bat eta diru kopuru bat egokitu 

zitzaizkiola. 

 

Azaldu zuenez, bera eta bere bi ilobak ziren jaraunsle bakarrak. 2016ko abuztuan 

jaraunspena banatu zuten, eta haietako bakoitzari etxebizitzaren jabetza soilaren 

portzentaje bat egokitu zitzaion; amak biziarteko gozamena zuen etxebizitza horren 

gainean, eta beraz, handik ezin dute inolako etekin ekonomikorik lortu. 

 

Kexagileak gertaera horren berri eman zion Lanbideri, zegokion epe eta moduan, 

eta 2017ko otsailean inolako eragozpenik gabe berritu zioten diru-sarrerak 

bermatzeko errenta. 

 

2017ko martxoaren 24an, Lanbidek interesdunari jakinarazi zion prestazioa aldi 

baterako etengo ziola “laneko diru-sarrerak hileko zenbatekoa baino handiagoak 

izatea”. Horrez gain, 5.630 € erreklamatu zizkion. 

 

Interesdunak ez zuen besteren kontuko lan jarduerarik burutu denbora horretan 

guztian. Horrek pentsarazi zion jaraunspena jaso zuela jakinarazi izanak eragin zuela 

Lanbidek erabaki hori hartzea 

 

Apirilaren 7an aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen, eta prestazioa 

berrabiarazteko eskatu zuen. Hala ere, kexa aurkeztu zuenean, bi jarduketa horiei 

zegokienez Lanbideren erantzunik jaso gabe jarraitzen zuen. 

 

 

2. Azaldutako kexa behar bezala izapidetze aldera, informazio eskaera bat egin 

genion Lanbideri. Horren bidez, hogeita hamar eguneko epean, interesdunari egotzi 

zitzaion ezohiko diru-sarreraren xehetasunak jakinarazteko eskatu genion erakunde 

horri. 
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Gogoetak 

 

1. Lanbideko zuzendari nagusiak aztergai dugun kontuaren inguruan igorritako 

txostenean adierazitakoaren arabera, kexagileak 67.780,66 euroko jaraunspena 

jaso izanak ekarri zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea. Izan ere, pertsona 

horrek honako ezohiko diru-sarrera hauek zituela ondorioztatu zen: 1.129,68 euro 

hilean, 2016ko ekainaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra arte. Hori 

ondorioztatzeko, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 

25eko 147/2010 Dekretuaren 20. artikulua, “Sariak eta ezohiko diru-sarrerak” 

hizpide dituena, hartu zen oinarri, hauxe ezartzen baitu:  

 

“1.–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”. 

 

Aurreko gogoeta aintzat hartuta, Lanbidek prestazioak itzularazteko prozedura bat 

abiarazi ziola jakinarazi zion herritar horri. Horren bidez, 2016ko ekainetik 2017ko 

otsailera bitartean jasotako zenbatekoa erreklamatu zion, 5.630,22 euro, osotara. 

 

2017ko irailaren 28ko ebazpenaren bidez amaitu zen prestazioak itzularazteko 

prozedura, eta ez zen errekurtsorik jarri ebazpen horren aurka. 

 

Interesdunak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen prestazioa eten zion ebazpenaren 

aurka. Hauxe alegatu zuen: ez zuela inolako zenbatekorik jaso jaraunsle gisa, 

etxebizitzaren jabetza soila esleitu ziotelako jaraunspen gisa, eta ez zuelako 

horretatik inolako etekin ekonomikorik atera 

 

Lanbidek bere txostenean adierazi du behar adinako baliabiderik ez izatea dela diru-

sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko bete beharreko baldintzetako bat. Diru-

sarrerak bizikidetza unitatearen kide-kopuruaren arabera legokiokeen gizarteratzeko 

eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren hileko zenbatekoa gainditzen duten 

diru-sarrerak dituenean, orduantxe jotzen da bizikidetza unitate batek behar 

adinako baliabideak dituela -abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16.c. artikulua 

eta maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.3. artikulua. 

 

Ikuspegi horretatik, Lanbideren iritziz, interesdunaren bizikidetza unitateak dituen 

diru-sarrerek aipatutako gehienezko zenbatekoa gainditzen dute, hileroko 

1.129,68 euroko ezohiko diru-sarrera dela eta. Erakunde horren esanetan, 

prestazioa eteteko arrazoia ez da jaraunspena jakinarazi ez izana, baizik eta 

bizikidetza unitate horri legokiokeen zenbatekoa gainditzen duten diru-sarrerak 

izatea. 
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Hori dela eta, Lanbidek ondorio hau jaso du bere txostenean: interesdunari 

prestazioa eten zion ebazpena, pertsona horri maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 43.1. artikuluan ezarritakoari jarraiki jakinarazitakoa, bai eta 

bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatu izana, zuzenak direla. 

 

2. 18/2008 Legearen 16.c) artikuluak diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra 

izateko betekizunen artean ezarri du behar adinako baliabiderik ez izatea, eta 

honako baldintza hauek betetzen direnean pentsatuko da baliabide horiek ez 

daudela: (…) “Dauzkaten dirua eta baloreak gehienez ere honenbestekoak izatea: 

batere baliabiderik ez luketen kasuan bizikidetza-unitateko kideen kopuru osoaren 

arabera legokiekeen diru-sarrerak bermatzeko errentaren urteko zenbatekoa halako 

lau”. 

 

Era berean, honako baldintza hau ezarri du artikulu horrek: “Ondasun higiezinik ez 

edukitzea, ohiko etxebizitza izan ezik (…)”.(147/2010 Dekretuaren 9.3.b) 

artikuluarekin bat).  

 

Ikuspuntu horretatik, argi dago interesdunak ez duela jaraunspenetik eratorritako 

dirurik, ez eta ondasunik ere, jaso. Bestalde, etxebizitzaren titulartasunean duen 

parte-hartzea jabego soilekoa da, eta ez jabego osokoa. 

 

Zentzu horretan eta amaren aldeko biziarteko gozamenak irauten duen bitartean 

edo etxebizitza saltzen zein alokatzen ez bada, ezin da esan interesdunak 

oinordetzan jasotako etxebizitza eskuratu dezakeenik eta, ondorioz, ezin da esan 

gaitasun ekonomikoa diru-sarrerak bermatzeko errenta gabe biziraun ahal izateko 

adina handitu zaionik. 

 

Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 

Dekretuaren 20. artikulura jotzen badugu, hain zuzen, “Sariak eta ezohiko diru-

sarrerak” izenburuko atalean, hauxe ezarri da:  

 

“1.– Bizikidetza-unitateko kideren bati zuzenean egokitzen zaizkion sarietatik 

eratorritako diru-sarrerak, horiek erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hi-

rurogei hilabeteetan, sariaren guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide 

diren hileroko diru-sarrera gisa konputatuko dira. 

 

2.– Gauza bera egingo da ezohiko diru-sarrerak lortzen direnean (…) 

 

3.– 2. paragrafoan adierazitako ondorioetarako, ezohiko diru-sarreratzat 

hartuko dira: 

 

a)Edozein motatako kalte-ordainak. 

b)Elikagaien eta konpentsazio-pentsioen eskubide gisa jasotako atzerapenak, 

jaso behar ez zirela jasotako prestazioengatik itzuli behar ez diren 

zenbatekoan. 

c)Jaraunspenak eta legatuak. 

d)Dohaintzak. 
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e)Ondarea saltzeagatik sortutako eta ohiko etxebizitzan inbertitu gabeko 

baliabideak. 

f)Aurreko ataletan bildu ez diren gainerako diru-sarrerak, erregularrak ez 

direnak edo bizikidetza-unitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu 

dituenak”. 

 

Artikulu hori arretaz aztertuz gero, zalantzan jar daiteke jaraunspenen eta legatuen 

inguruko aipamenek, bai eta dohaintzen ingurukoek ere, horiek guztiak hartzen 

dituen barne, oinordetzan edo dohaintzan jasotakoaren izaera eta horien gaineko 

zamak gorabehera, edo soilik berehala diru bihur daitezkeenak. 

 

Lanbidek egiten duen agindu horren interpretazioa hedatu egin daiteke, hau da, 

edozein ondasun, sartu daiteke bertan, bere izaera dena delarik ere eta nahiz eta 

horren eskuragarritasuna argi eta garbi beste pertsona batzuen eskubideek mugatu 

(biziarteko gozamenak, esaterako). Baina Arartekoaren iritziz, horrek ez du esan 

nahi egin daitekeen interpretazio bakarra denik. 

 

Hortaz, Lanbideri dagoeneko jakinarazi diogu, dela orain gutxiko 2017ko 

Diagnostiko-txostenean1, dela beste kexa espediente batzuk izapidetzean 

(Arartekoaren 2016R-545-16 Ebazpena, 2016ko urriaren 5ekoa- 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf), beste 

interpretazio bat egin daitekeela, lege horren eduki eta espirituarekin 

bateragarriagoa dena: oinordetzan edo dohaintzan jasotako ondasun higiezinak 

ezohiko diru-sarreratzat har daitezen, horiek diru bihurtzeko aukera izan behar du 

interesdunak; eta ez da hala gertatzen prestazioak jasotzen dituen bizikidetza 

unitateak baliabideak lortzea galarazten duen eskubide errealen baten mende 

dauden higiezinak jasotzen diren kasuetan.  

 

Horregatik, Arartekoaren ustez, Lanbidek atzeratu egin beharko luke titularraren 

ezohiko diru-sarreratzat hartzeko egintza, higiezinaren balioa egikaritu ahal izan arte 

eta bizikidetza unitatearentzat baliabideak sortu ahal izan arte, bai berori salduz edo 

erabilera lagaz (errentamenduko etxebizitza denean, adibidez); izan ere, hirugarren 

baten aldeko biziarteko gozamenaren mendeko eta, beraz, diru bihurtu ezin 

daitekeen ondasun higiezin baten jabetza ezdeusa oinordetzan edo dohaintzan 

jasotzeak ez dakar, inola ere, bizikidetza unitatearen gaitasun ekonomikoa 

handitzea, oinarrizko beharrei aurre egin eta diru-sarrerak bermatzeko prestazioa 

alde batera uzteko moduan.  

 

Bestalde, nahiz eta Lanbidek bestelako interpretazioa egin duen eskubide horiek 

ezohiko diru-sarreratzat jotzeari dagokionez, kasu honetan, erakunde horrek ez ditu 

147/2010 Dekretuaren 24.4.b) artikuluan jasotako arauak ere aplikatu. Hauxe 

xedatzen du artikulu horrek: 

                                        
1 Ikusi Diagnostiko-txostena Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 

etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak 

jasotzen dituena, 2017. 

 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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“b) Higiezin baten gainean usufruktu-eskubide bat eratzen denean ondasun 

horren balio gisa konputatuko da katastro-balioaren eta usufruktuaren arteko 

diferentzia. Horretarako, aldi baterako usufruktuaren balioa ondasunen balio 

osoaren proportzioan aterako da, % 5ean urtealdi bakoitzeko, % 70 gainditu 

gabe, eta biziarteko usufruktuetan balioa ondasunen balio osoaren % 70ekoa 

dela ulertuko da usufruktudunak hogei urte baino gutxiago dituenean, eta 

portzentajea % 1eko proportzioan gutxituko da usufruktudunaren aldira gehitu 

ahala. Gutxieneko muga balio osoaren % 10 izango da”. 

 

Hots, kasu honetan, Lanbidek interesdunari esleitutako jarauntsiaren balio 

gordinarekin (67.000 euro) bat datorren ezohiko diru-sarrera egotzi dio 

interesdunari, jaso dugun aginduan adierazitako balorazio arauak aintzat hartu 

gabe. 

 

Nolanahi ere, aztergai nagusiari helduta, beharrezkoa da, beraz, kasu batzuetan 

diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko edo gozatzeko ezarritako etekin 

mugetatik eratorritako alderaketa bidegabe horiek egiten diren egoerak zuzentzea.  

 

Gauzak horrela, komenigarria dirudi, eta legearen espirituarekin bateragarriagoa 

dela, ondasun horiek jabeei diru-sarrera edo etekin ekonomikoa sortu ahal izan arte 

atzeratzea ezohiko diru-sarreren egozpena, eskubidearen titularra izateko behar 

adinako baliabiderik ez izateko betekizuna bermatzeko moduan.  

 

Gainera, bestelako tratua ematen da kasu horietan, ondare-mugei buruz hitz 

egitean 6.6. atalean aipatu dugun araudiarekin alderatuz gero, hots, prestazioa 

aitortzeko araudiarekin alderatuz gero.  

 

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.3. artikuluaren arabera, prestazioak 

jasotzeko betekizunetako bat da behar adinako bitartekorik ez izatea, eta kasu 

hauetan jotzen du ez dagoela behar adinako bitartekorik:  

 

- Hilean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren hileko zenbatekoa baino diru-

sarrera edo etekin txikiagoa jasotzen denean.  

 

- Dauzkaten dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak, eta, oro har, dekretu horren III. 

kapituluko 4. atalean jasotako beste edozein ondasun higigarri, gehienez ere, 

honenbestekoak izatea: batere baliabiderik ez izatekotan bizikidetza unitate 

motaren eta hura osatzen duten kide-kopuru osoaren arabera legokiekeen diru-

sarrerak bermatzeko errentaren modalitatearen urteko zenbatekoa halako lau.  

 

- Ez egotea dekretu horren 22. artikuluan ezarritako ezein kasutan, hots, 

interesdunek ez izatea behar adina baliabide.  

 

Beraz, 30.000 euro baino gutxiago izanez gero, bizikidetza unitateak behar adinako 

bitartekorik ez duela eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular izan daitekeela 

joko da. Ordea, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izanik jaraunspena 
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jasotzen bada, eta, horren ondorioz, ondasun higiezin baten jabe bihurtuz gero, 

horren balioa kontuan hartzen da hurrengo 60 hilabeteetan, eta diru-sarreratzat 

hartzen da. Kontuan hartutako diru-sarreraren zenbatekoaren arabera, diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren zenbatekoa murriztuko da, edo prestazioa iraungiko da. 

Pertsona hori, bitartean, ondasun higiezin baten ehuneko baten titularra baino ez 

da izango, bere ondarean ondoriorik eduki ez duelarik. Arartekoaren ustez, 

desoreka hori ez litzateke justifikatuta egongo. 

 

Arartekoaren ustez, diru bihurtzen zaila den higiezin hori saltzean sortuko da 

ezohiko diru-sarrera, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluko 3.e) 

atalean ezarritakoarekin bat eginez; atal horrek berariaz ezartzen du hauek joko 

direla ezohiko diru-sarreratzat: ondarea saltzearen ondorioz sortutako baliabideak, 

baldin eta ez badira ohiko etxebizitzan inbertitzen. Arartekoaren ustez, horrelako 

kasuetan, egiaztatu beharko litzateke, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 

20. eta 24. artikuluetan ezarritako balorazio arauetan jasotakoari jarraiki, dekretu 

horren 9.3.c) artikuluan zehaztutako muga gainditzen den. Muga hori gainditzen ez 

bada, higiezina transmititu eta baliabideak sortu arte itxaron beharko litzateke, 

bizikidetza unitateari egotz dakiokeen ezohiko diru-sarrera sortu dela jotzeko 

(Arartekoaren 2016R-835-16 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 27koa). 

 

Laburbilduz, irizpide hori esku artean dugun kasuan aplikatuz gero, adierazi beharra 

dago, titularraren amari aitortu zaion biziarteko gozamena bukatu arte eta higiezina 

baliabideak sortzeko eskuragarri egon arte, Arartekoaren ustez, jo behar da 

kexagileak ez duela diru-sarrerak bermatzeko errenta ez den beste diru-sarrerarik 

(horrek esan nahi du 18/2008 Legearen aipatutako 16.c) artikuluan jasotzen diren 

baldintzak betetzen dituela) oinarrizko beharrak asetzeko eta beraz, gizarte-

bazterketaren arriskutik babesteko. Halaber, herritar horrek ez du prestazioa 

iraungitzea justifikatzeko moduko balio handia duen higiezinik.  

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak – erakunde hau sortu eta 

arautzekoak – 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, honako iradokizun hau 

egin nahi diogu sail horri: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Egindako gogoetei jarraiki, Arartekoak Lanbideri gomendatzen dio berrazter dezala 

interesdunari, amaren biziarteko gozamenerako eskubidea duen higiezinaren jabego 

soilari dagokion jaraunspenaren portzentaje bat esleitu diotela-eta, prestazioaren 

zenbatekoa murrizteko erabakia. 


