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Arartekoaren 2015R-546-14 Ebazpena, 2015eko uztailaren 3koa. Horren bidez, 

Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio berrikusi dezala diru-sarrerak 

bermatzeko errenta bat ematean zehaztutako zenbatekoa, horren titularrak bere 

ohiko bizilekua erosteko sinatutako mailegua ezohiko sarreratzat jo gabe. 

 

 

Aurrekariak 

 

2014ko martxoaren 13an, Ararteko erakundera jo zuen interesdunak, 2013ko 

apirilaren 22an Lanbideren zuzendariaren aurkako berraztertzeko errekurtsoa jarri 

zuela azalduz, izan ere, hileroko 301,10 eurotan ezarri baitzuen bere diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren zenbatekoa, eta, aipatu errekurtsoa jarri zuenetik ia urtebete 

igarota ere, oraindik ebatzi ez delako. 

 

Lanbidek 200 euro inguruan murriztu zuen hilero jaso beharko lukeen zenbatekoa, 

bere bizikidetza unitatea zela-eta; izan ere, ezohiko sarreratzat jo zuen bere lehen 

ohiko etxebizitza erosteko formalizatutako mailegu pertsonala, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzen hasi aurretik sinatu zuena (Kreditu Ofizialen Institutu 

ildoko KOI mailegua-hipoteka moratoria 2009-2010). 

 

Estatuak krisiaren aurka borrokatzeko onartutako neurri multzo baten baitakoa da 

mailegu modalitate hori, eta hipoteka mailegua zuten titularrei ematen zitzaien, 

2010eko urtarrilaren 1a baino lehen legezko langabezia egoeran zeuden besteren 

konturako langileak baziren, eta, gutxienez, hiru hilabete eramaten bazituzten 

egoera horretan. 

 

Hala, euren ohiko etxebizitza erosteko hipoteka kuoten zenbatekoaren % 50 

ordaintzeko betebeharra aldi batez eta zati batean atzeratzea zekarren mailegu 

horrek. 

 

Mailegu berria sortzen zen horrela, maileguaren zenbateko nagusiaren kuota 

osatzen zuena. Bi urte arteko gabezia ematen zitzaion aipatu maileguari, eta 

denbora hori igarota, berau amortizatzen hasi behar zuen titularrak (bi urte horietan 

euren egoera hobetuko zela uste zen, une horretatik aurrera laguntza izan ez balute 

baino gehiago ordaintzen hasiko ziren-eta). 

 

Interesdunak 5.439,90 € jarri zituen programa horren kargura, eta espedientean 

jasotako dokumentazioarekin egiaztatu zuen hori. 
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Martxoaren 25ean, horri buruzko informazioa eskatu zion Lanbideri. Horren 

zuzendari orokorraren txostenaren bidez eman zitzaion arreta eskaera horri, eta 

uztailaren 1ean igorri zen. 

  

Zera adierazi da bertan: 

  

“2014/REV/024289 espedientearen arabera, 2012/12/01 eta 2014/05/30 

bitarteko tartea berraztertu zen. 2014ko maiatzeko nominan, berrikusitako epeari 

dagozkion atzerakinak ordainduko zaizkio: 2.065,96 €, DBEgatik, eta hilabeteko 

zenbatekoa ere ordainduko zaio: 616,13€, DBEgatik. 

 

Jakinarazten dizugu berrikuspen-espediente hori izapidetzearekin batera 2013ko 

apirilaren 22an aurkeztutako aukerako berraztertze-errekurtsoan eskatutakoa 

onartu egin zaiola.” 

 

Hala ere, berrikusitako aldia eta Lanbidek atzerapen eta hileroko zenbateko gisa 

onartutako zenbatekoak xehe aztertuta, bat ez etortzea egiaztatu ahal izan genuen 

atzerapen gisa onartutako zenbatekoan. 

  

Hain zuzen ere, errekurtsoaren ebazpenak ontzat jo bazuen hileroko 616,13 euroko 

zenbatekoa, eta interesdunak 430,13 euro jasotzen bazituen, hilean 186 eurokoa 

litzateke ordaindu beharreko diferentzia. Beraz, berrikusitako aldiaren multzoa 

(2012ko abendutik 2014ko maiatzera) 17 hilabetekoa litzateke. Diferentzia 

horrekin biderkatuz, bere aldeko 3.162 euroko saldoa aterako litzateke. 

  

Errekurtsoa balioetsi ondoren interesdunari atzerapen gisa abonatutako 

zenbatekoa, ordea, 2.065,96 eurokoa baino ez zen izan. 

  

Horrela, Lanbideri helarazi zitzaizkion gogoeta horiek informazioa zabaltzeko 

2014ko abenduaren 1eko bigarren eskaeran. 

 

Bigarren informazio eskaera horri erantzunez, eta 2015eko otsailaren 20an 

burututako errekerimendu baten ondoren, bere zuzendari orokorraren txostena 

igorri digu Lanbidek 2015eko otsailaren 20an. Bertan, zera adierazi da:  

 

“Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko 5.439,90 €-ko diru-sarrera atipikoak izan 

dira kontuan. Errekurtso-jartzaileak 2009. urtean eskatu zuen hipoteka-mailegu bati 

dagokion diru-sarrera da eta 90,66 €-ko zenbatekoa ematen du hilean 2014ko 

urtarrilera arte, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluak adierazten 
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duena bete ondoren. Data horretan utzi zioten diru-sarrera atipiko izateari diru-

sarrerak bermatzeko errenta eskatu aurretik aitortutako kredituek. Hori horrela 

izanda, 2014ko maiatzean, berrikusitako epeari dagozkion DBEko atzerapenak, 

2.065,96 €-koak (101,69 € 12/12/1etik 13/12/31ra eta 186 euro 14/01/1etik 

14/05/31ra), eta DBEn hil bakoitzerako aitortu zaion zenbatekoa, 616,13 €-koa, 

ordaindu zitzaizkion.” 

 

Eta honela jarraitu du:  

 

“Jakinarazten dizugu berrikuspen-espediente hori izapidetzearekin batera, onartu 

egin zaiola 2013ko apirilaren 22an aurkeztutako aukerako berraztertze-

errekurtsoan eskatutakoa. Interesdunak beste berrezartzeko errekurtso bat jarri 

zuen zenbatekoa aldatu zuen 2014ko maiatzaren 23ko ebazpenaren aurka, baina 

errekurtso hori ezetsi egin zen 2015 apirilaren 14ko ebazpenaren bidez, DBEren 

zenbatekoa eta atzerapenak zuzen kalkulatu direlako.” 

 

 

Gogoetak 

 

LEHENA.- Lanbideren azken txostenaren arabera, 2012ko abenduaren 1etik 

2014ko maiatzaren 30erakoa da berrikusitako aldia, eta “2014ko urtarrilera arte 

aplikatu dira ezohiko sarrerak, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 20. 

artikuluan adierazitakoari jarraiki, data horretan utzi baitzioten diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eskatu aurretik aitortutako kredituak ezohiko sarreratzat 

jotzeari.”  

 

BIGARRENA.- Honakoa ezarri du 147/2010 Dekretuaren aipatu 20. artikuluak: 

  

“20. artikulua.– Ezohiko sari eta sarrerak. 

 

1.– Bizikidetza unitatearen kideren bati zuzenean egokitutako sarietatik eratorritako 

sarrerak zenbatu egingo dira, horiek erabiltzeko aukera eduki den datatik zenbatzen 

hasita, hurrengo hirurogei hileetan zehar, eta hileroko sarreratzat joko dira, sariaren 

zenbateko osoa hirurogeirekin zatituta.” 

 

Eta horren 2. idatz-zatiak: 

  

“ 2.– Berdin jokatuko da ezohiko sarrerak eskuratzeari dagokionez (…)” 
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Idazketa horrekin, III. atalaren hirugarren idatz-zatian zerrendatutako etekinen 

zerrenda itxi nahi izan du 147/2010 Dekretuak, diru-sarrerak bermatzeko 

errentarako sarbidea izateko betekizunak betetzen diren jakiteko kontuan hartzen 

baitira horiek. 

  

Horrela, itxiera klausula gisa, honela definitu ditu artikulu beraren 3. idatz-zatiak 

ezohiko sarrerak: “aurreko ataletan aztertu ez den bestelako edozein sarrera, 

erregularrak ez direnak, edo bizikidetza unitateko edozein kidek salbuespen gisa 

eskuratutakoak.” 

  

Honako interpretazioa egin du Lanbidek idazketa horren gainean: aldizkakoa ez den 

edozein diru-sarrera bizikidetza unitatean sartzen bada, hau da, ordainketa ohiz 

kanpokoa bada, ezohiko sarrera gisa zenbatu behar da, diru-sarrerak bermatzeko 

errenta jasotzeko betekizunak betetzen diren ala ez zehazteko xedez. 

  

Zehatzago, Lanbidek maileguaren zenbateko nagusiak ezohiko sarreratzat jotzeko 

printzipioa aplikatzen du, izan pertsonalak, izan hipotekarioak, eskubide horren 

onuradunek eskatu dituztenean. 

  

Irizpide horren aurka, jada Lanbideren txosten-diagnostikoan, Arartekoak 2013ko 

urtarrilean egin zuenean (5.1. idazpuruan), zalantzan jarri genuen finantza entitate 

batekin formalizatutako mailegua ezohiko sarreratzat jotzea. 

  

Orduan azpimarratu genuen mailegu batek -itzuli egin behar denak- ez duela itzuli 

behar ez den sarrera baten izaera bera, hala nola, jasotako loteria, emaria edo 

herentzia. Gure ustez, ezin daitezke bi sarrera motak alderatu, eta tratu ezberdina 

merezi dute. Hala diru-sarrerak bermatzeko eskaerei, nola diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titularrei eta onuradunei eragiten die gogoeta horrek (prestazioa etetea 

eta jasotako zenbatekoak itzultzea dakar), eta, esku artean dugun kasuetan bezala,  

interesdunek jaso beharreko prestazioaren zenbatekoa murriztea dakar. 

 

HIRUGARRENA.- Indarrean dagoen Kontabilitate Plan Orokorrak (azaroaren 16ko 

1514/2007 Errege Dekretua, 4.4. araua) honela definitu ditu sarrerak: 

“incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en 

forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los 

pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los 

socios o propietarios” 
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Mailegu baten kasuan, ez da onuradunaren ondasunaren areagotze garbia 

gertatzen, maileguaren zenbateko nagusiaren sarrera lotuta dagoelako zenbateko 

nagusia eta horren interesak itzultzeko betebeharrarekin.  

 

Bestela esanda, titularra ez da aberasten, loteriaren, herentziaren edo emarien 

kasuetan gertatzen den bezala, dohaineko negozio juridikoak horiek batik bat, ez 

baitute kostubidezko betebeharrik sortzen onuradunarentzat, hots, ezin daitezke 

itzuli. 

  

Ikuspuntu horretatik, maileguak, izan pertsonalak, izan hipotekarioak, ezin daitezke 

ezohiko sarreratzat jo, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularraren ondasun 

garbia areagotzeko zentzuan, emariekin, ondareekin, laguntzekin eta abarrekin 

gertatzen den bezala.  

 

LAUGARRENA.- Beste alde batetik, eta maileguak oro har ezohiko sarreratzat ez 

hartzetik harago, aurretik azaldutako argudioetan oinarrituta, aipatu 147/2010 

Dekretuaren 20.2. artikuluak berariaz salbuetsi du zenbaketatik a) idatz-zatian 

“ohiko etxebizitza erosteari bideratutakoen zatia, aurretik etxebizitza bat ez 

edukitzekotan.” 

  

Lanbidek berak, bere kudeaketa organoek diru-sarrerak bermatzeko errentan eta 

etxebizitzarako prestazio osagarrian aplikatu beharreko “2014ko abenduko 

irizpideak” izendatutakoen eguneratzean txertatu du (50. idatz-zatia) “salbuespen 

berri bat sartuko dela 2014ko azaroko nominatik aurrera, eta ez direla ezohiko 

sarrera gisa zenbatuko hipoteka maileguak amortizatzeko zenbatekoak (jasotzaile 

izan aurretik sinatu baziren), beti ere, jasotako dirua amortizazioan erabili dela 

egiaztatu ahal bada.” 

  

Horrela, esku artean dugun kasuan, 2009an sinatu zuen interesdunak “Kreditu 

Ofizialen Institutu ildoko KOI mailegua-hipoteka moratoria 2009-2010”, diru-

sarrerak jasotzeko errenta jasotzen hasi aurretik. 

  

Aldi berean, eta 20.2 a) artikuluaren efektuen arabera, aurretik ez zeukan 

etxebizitzarik eta ohiko etxebizitza ordaintzeko erabili ditu mailegu pertsonalaren 

bidez eskuratutako zenbatekoak. 

  

Arartekoaren iritziz, Lanbidek 2012ko abendutik diru-sarrerak bermatzeko errenta 

gisa abonatutako zenbatekoak berrikusi beharko lituzke, bere ohiko etxebizitzaren 

prezioari aurre egiteko xedez sinatutako maileguaren zenbatekoa ezohiko 
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sarreratzat jo gabe, 147/2010 Dekretuaren 20.1. artikuluaren efektuei jarraiki, 

zenbateko horrek ez baitu titularraren ondasun garbia areagotu, eta bere ohiko 

etxebizitza ordaintzeko erabili baita.  

 

Azaldutako guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea 

sortu eta arautzekoak- 11. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 

gomendioa luzatuko zaio Enplegu eta Gizarte Politika Sailari:  

 

 

GOMENDIOA 

 

 

2012ko abendutik berrikusi dezala interesdunari diru-sarrerak bermatzeko errenta 

gisa aitortu zaion zenbatekoa, sinatutako KOI maileguaren zenbatekoa ezohiko 

sarreratzat jo gabe, eta, ondorioz, berrikusketa horren harira ateratzen diren 

atzerapenak ordain ditzala. 

 

 

 

 


