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Arartekoaren 2016R-835-16 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 27koa. Horren bidez, 
Lanbideri gomendatu zaio higiezin baten zati bat herentziaz jasotako kasuetan, 
ezohiko diru-sarrera bezala zenbatu dezan, soilik higiezin hori saldu eta bizikidetza-
unitateak baliabideak jasotzen dituen momentutik aurrera. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Arartekoak XXX jaunak aurkeztutako kexa izapidetzeko onartu zuen. Horren 
bidez, Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
gisa jasotzen zuen zenbatekoa murriztu zelako. 
 
Interesdunak azaldu zuenez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra zen, eta, 
pixka bat lehenago, Barakaldon dagoen etxebizitza baten 1/6 jaso zuen 
oinordetzan; etxebizitzaren jabetza osoa zuen. Hura banatzeko eskritura publikoan, 
180.000 euroko balioa ezarri zuten oinordekoek. 
 
2. Horrenbestez, Lanbidek 30.000 euroko ezohiko diru-sarrerak egotzi zizkion 
kexagileari eta murriztu egin du kexagileak hilero diru-sarrerak bermatzeko errenta 
gisa jasotzen duen zenbatekoa; horretarako, ezohiko diru-sarrerak 60 hilabetetan 
zatitu dira. 
 
Horri dagokionez, aipatu beharra dago etxebizitza hura hildakoaren seme-alabek eta 
bilobek eskuratu dutela, zati berdinetan (1/6). Familiakoek salgai jarri zuten 
etxebizitza hori, 108.000 euroko salneurria ezarrita, etekinak proportzio berberean 
banatzeko asmoz. 
 
Hala eta guztiz ere, kexa Arartekoaren aurrean aurkezterakoan, oraindik etxebizitza 
ez zegoen salduta. Beraz, jaraunspenetik diru-sarrerarik eskuratu ez bazuen ere, 
interesdunaren diru-sarrerak bermatzeko errenta 50 euro murriztu zen hilean; hori 
zela-eta, ezin zituen oinarrizko beharrak ase. 
 
3. Azaldutako kexari dagokion izapidea emate aldera, Arartekoak informazio-
eskaera bat egin zion Lanbideri. Hala, Lanbidek zuzendari nagusiaren idazki baten 
bidez erantzun zuen. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Erakunde honi bidalitako idazkian, Lanbidek adierazi du diru-sarrerak bermatzeko 
errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluan, hain 
zuzen, “Sariak eta ezohiko diru-sarrerak” izenburuko atalean, hauxe ezartzen dela: 
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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. 
 
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. 
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”. 
 
2. Badirudi, agindu horren helburua diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duen 
titular baten diru-sarrera guztiak zenbatzea dela, ohikoak edo ezohikoak izan. Hala, 
zuzenean eragiten dute oinarrizko beharrei aurre egiteko gaitasunean eta, beraz, 
diru-sarrerak bermatzeko sistema bizikidetza-unitate horri baliabideak ematetik 
salbuetsita egon daiteke, dagokion proportzioan, modu horretan sistemaren 
zilegitasuna eta berdintasuna bermatzeko. 
 
3. Artikulu hori sakonki aztertzen bada, zalantzan jar daiteke jaraunspenen eta 
legatuen erreferentzia guztiak hartzen dituen barne, oinordetzan jasotakoaren 
izaera eta horien gaineko zamak gorabehera, edo soilik berehala diru bihur 
daitekeen balioa duten jaraunspenak eta legatuak. 
 
Hala, 147/2010 Dekretuaren 20.3 artikuluaren gainerako atalak aztertzen 
baditugu, ikus daiteke gainerako kasu guztietan diru-sarrera soilak direla, 
onuradunen gaitasun ekonomikoa berehala handitzen dutenak. Izan ere, izaera 
horretakoak dira kaleratzeagatik, ezintasunagatik, lan- edo trafiko-istripuagatik, eta 
abarrengatik jasotako kalte-ordainak; mantenu-pentsio edo pentsio konpentsagarri 
bati loturiko atzerakinak…; ondarea, etxebizitzak, ibilgailuak, beste ondasun 
higiezin batzuk, etab. saltzeagatik lortutako baliabideak. 
 
Higiezinak izanik, Lanbidek bizikidetza-unitate batek herentziaz higiezin bat jasotzen 
duen kasuetan ezohiko diru-sarrera dela ulertu ohi du, horren jabetza osoa edo soila 
izanik ere eta higiezinari dagokion katastroko-balioa eman ohi dio, titulartasun 
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ehunekoaren arabera. Ondorioz, bizikidetza-unitateari egokituko litzaiokeen 
prestazioaren zenbatekoa gutxitu egiten du. 
 
Horri dagokionez eta etxebizitza osoa jabego osoan jasotzen den kasuetan, 
147/2010 Dekretuaren 24.1 artikuluak eskubidearen titularra izatea galarazten du, 
honakoa aurreikusten baitu: “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”. (Ohiko etxebizitza, etab...)  
 
Titulartasuna higiezinaren zati bati bakarrik badagokio edo jabetza osoa ez bada, 
artikulu berberaren 4.atalak honakoa aurreikusi du:  
 

4.– Jabetzaren osotasuna ez duten higiezinak baditu edo jabetzako 
etxebizitzaren luperketa mugatuta badu inposatutako usufruktu-egoeren edo horien 
parekagarrien ondorioz, eta beraz nekez baliatu daitezkeen ondasunak badira, 
ondoko balorazio-erregelak aplikatuko dira: 

a) Jabetzaren osotasuna ez duten higiezinak dituenean, horien katastro-balioaren 
zati proportzionala hartuko da kontuan. 
b) Higiezin baten gainean usufruktu-eskubide bat eratzen denean ondasun horren 
balio gisa konputatuko da katastro-balioaren eta usufruktuaren arteko diferentzia 
(…)”. 
 
Azpimarratu beharra dago, artikulu horren ataletan garatu diren balorazio-arauen 
xedea eskubidea jaso ahal izateko ondare-mugak betetzen ote diren egiaztatzea da 
eta muga horiek dekretu berberaren 9.3 c) artikuluan bildu dira. Horren arabera, 
eskatzaileek ezingo dute “Dauzkaten dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak eta, oro 
har, dekretu honetako III. kapituluko 4. sekzioan aipatutako beste edozein ondasun 
higikor gehienez ere honen zenbatekoak izatea: erabateko baliabiderik ezaren 
kasuan bizikidetza-unitateko kideen guztizko kopuruaren arabera legokiekeen Diru-
sarrerak bermatzeko errentaren urteko zenbatekoaren lau halako”.. (32.288,26 € 
2016. urtean pertsona bakarreko bizikidetza-unitatea bada). 
 
Bestela esanda, higiezin baten zati bat jasotzeak edo erabilera mugatua duen 
higiezin osoa jasotzeak izango duen eragin bakarra prestazioen titularrak 
147/2010 Dekretuaren 9.3.c) artikuluan ezarritako baldintzari eusten diola 
egiaztatzea da, ondasun-mugak gainditzen ez dituela egiaztatzea, alegia. 
 

Baina ezohiko diru-sarrera, berariaz, higiezin hori saltzen den momentuan sortuko 
da, dagoeneko aipatu dugun 20. Artikuluaren 3.e) atalaren babesean. Bertan, 
ezohiko diru-sarrera gisa honakoak aipatu dira berariaz: Ondarea saltzeagatik 
sortutako eta ohiko etxebizitzan inbertitu gabeko baliabideak. 
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Laburbilduz, esan daiteke, higiezin baten edo batzuen zati bat jabetzan izateak edo 
erabilera mugatua duen higiezin baten jabetza osoa izateak, ez dakar “per se” 
prestazioaren titularra izateko baldintzak ez betetzea. Ondorioz, egiaztatu egin 
beharko da, 147/2010 Dekretuaren 20tik 24rako artikuluetan ezarritako balorazio 
arauen arabera, dekretu beraren 9.3.c) artikuluan ezarritako muga gainditu ote den.  
 
Higiezina jaso eta ohiko etxebizitzan inbertitutako etekinak sortzen dituenean baino 
ezingo da bizikidetza-unitatearen ezohiko diru-sarrera gisa hartu. 
 
4. Esku-artean dugun kasuari dagokionez, aurkeztutako kexa-espediente horretan, 
interesdunak etxebizitza baten seiren bat jaso du herentzia bidez. Etxebizitza 
horren katastroko balioa 90.000 eurokoa da eta, beraz, eskubidearen titularrak 
9.3.c) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ote dituen egiaztatze aldera, egotzi 
dakiokeen ondare-hazkundea 15.000 eurokoa da (90.000/6). Zenbateko hori diru-
sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko edo jasotzen jarraitzeko ezarritakoa 
baino txikiagoa da. 
 
Ikuspuntu horretatik, Arartekoaren iritziz, Lanbidek interesdunak jabegoaren 
ehuneko hori jaso zuen momentu beretik prestazioa gutxitzeko hartu zuen erabakia, 
ez litzateke zuzenbidearen araberakoa izango. 
 
5. Beranduago, interesdunak erakunde honi jakinarazi dio, 2016ko abenduan, 
aipatutako higiezina saldu zela, 97.000 euroan. Hala, Lanbidek zenbateko hori 
hartu behar du oinarri gisa egotzi ahal zaion ezohiko diru-sarrera eta prestaziotik 
kendu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko. Oraingoan bai, diru-sarrera hori ezohikoa 
izango da eta 60 hilabetean zatitu beharko da, hilero jasotzen duen prestazioaren 
zenbatekoa gutxitzeko. 
  
Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste du Lanbidek, kasu honetan, ez duela 
zuzenbidearen arabera jokatu eta, horrenbestez uste du otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11. b) artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, iradokizun hau egiten du: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Arartekoak Lanbideri gomendatu dio kasu honetan, higiezin baten zati bat 
herentziaz jasotzeagatik ezohiko diru-sarrera bezala zenbatu dezan, soilik higiezin 
hori saldu eta bizikidetza-unitateak baliabideak jaso zituen momentutik aurrera. 


