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7. GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK FROGATU BEHAR DIRA 
ALOKAIRUKO ARAUBIDEAN BABESTUTAKO ETXEBIZITZA 
ESKURATU AHAL IZATEKO 
    

Babes ofi zialeko etxebizitzak eskuratzeko baldintzak

Hiritarrek etxebizitza duina eskuratzea politika ekonomikoaren printzipio nagusia 
da; baina beti ezin izaten da bete, higiezinen merkatuak ezarritako aukerak kontuan 
hartuta. Botere publikoek erantzuna eman nahi diete behar adinako ahalmen ekono-
mikoa ez izateagatik etxebizitzen merkatu librean eskatzen diren prezio altuak ezin 
ordaindu dituzten kolektiboei. Etxebizitzaren arloko administrazio publikoek diseinatu 
duten mekanismo nagusia babespeko etxebizitzen merkatu alternatiboa ezartzea da; 
merkatu horretan gehieneko salmenta-prezioak edo errentak ezarrita daude. Esku-har-
tze horien eraginkortasuna bermatzeko eta sektore honetan esfortzu publikoak behar 
bezala kontrolatzeko xedez, babes ofi zialeko etxebizitzak eskuratzeko zenbait beharkizun 
ezartzen zaizkie erosleei.

Ildo horretatik, administrazioek politika publiko horien xede izango diren hiritarren 
eremu sozio-ekonomikoa ezarri dute. Horrela, babestutako etxebizitzen eskatzaileek 
alde batetik etxebizitza behar dutela eta, bestetik, bi beharkizun ekonomiko betetzen 
dituztela frogatu behar dute:

-   Jabetzan etxebizitzarik ez izatea edo, tasaturiko zenbait kasutan, norberarena 
ezin erabili izatea.

-   Famili unitateko kideek frogatu behar dute beren diru-sarrerak etxebizitza beren 
bitartekoez eskuratzeko aukera ematen dien errenta jakin batetik gorakoak 
ez direla. Azkenik, esanguratsua da betidanik eskatu izan zaiela gutxieneko 
diru-sarrerak frogatzeko, babestutako errenta edo prezioa duten etxebizitzen 
sustapenetan parte hartu nahi dutenei.

Azken beharkizun ekonomiko hori zalantzan jarri dute gutxieneko sarrerarik ez 
izateagatik babes ofi zialeko etxebizitzen sustapenetatik baztertuta geratu diren pertsonek. 
Izan ere, hasiera batean, etxebizitza duina eskuratzeko zailtasunak zituzten pertsonentzat 
erreserbaturik zeuden horrelako etxebizitzak. Paradoxa are handiagoa da alokairuko 
araubidea duten babespeko etxebizitzen kasuan: beroriek eskuratzeko eduki behar diren 
diru-sarrerak askoz txikiagoak dira.

Gutxieneko diru-sarrerak eskatzeko azaldu den argudio nagusia hauxe da: ordaindu 
beharreko kopuruak ordain daitezen bermatu behar da. Horrela, ondorio horietarako 
eskatzailearen kaudimena egiaztatuz gero, botere publikoek laguntza publikoen era-
ginkortasuna eta gardentasuna kontrolatu ahal dituzte.

Alabaina, gure iritziz, zalantzan jar daiteke ea babes ofi zialeko etxebizitzak esku-
ratzeko egungo ereduaren bitartez eskuratzaileen kaudimena bermatu ahal den gutxie-
neko diru-sarrerak izatea eskaturik. Izan ere, kontuan hartu behar dugu diru-sarrerak 
egiaztatzen diren unetik kontratua sinatu arte igarotzen den denbora. Beste alde batetik, 
gutxieneko sarrerak egiaztatzeko erabiltzen den formulak, funtsean, eskatzaileak bere 
lanetik lortzen dituen errentak ditu oinarri, eta ez beste diru-sarrera batzuk, eskatzailea-
ren funtsak edo bestelako berme-sistemak. Azkenik, arautegiak berak kolektibo jakin 
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batzuei beharkizun hori kentzeko aukera aurreikusten du, talde horiei babes ofi zialeko 
etxebizitza eskuratzen laguntzeko asmoz, haien kaudimena kontuan hartu gabe.

Bereziki zaila da betebehar hori orokortzea, eskaintzen den etxebizitza alokairuko 
araubidekoa bada eta hilero errenta ordaindu behar izaten bada. Horrelakoetan, es-
katzailearen kaudimenaren bermea eta errentatzailearekin duen konpromisoa ez dira 
erosten diren etxebizitzen gaineko hipoteka-bermeak bezalakoak.

Horregatik guztiagatik, erakunde honek alokairuko etxebizitza eskuratzen den 
kasuetan kaudimena egiaztatzeko beste bide batzuk aztertu ditu.

Kaudimenaren berme gisa errentariari gutxieneko diru-sarrerak froga ditzala 
eskatzearen ondorioak

Zehaztu behar dugu euskal administrazio publikoek badutela eskumena beren etxe-
bizitza politikak fi nkatu eta garatzeko, antolamendurako bitartekoetan -Etxebizitza Plan 
Zuzentzailea- edo bestelako arautegian ezarritako lehentasunen arabera, bai eta politika 
horiek gauzatzeko ere. Arartekoaren egitekoa Administrazioari gomendioak egitea da 
bere jardunaren eraginkortasuna eta objektibotasuna hobetzeko.

Gauzak horrela, gomendio honen helburua honako hau da: babes ofi zialeko 
etxebizitzak eta, zehazki, alokairuko etxebizitzak eskuratzeko gutxieneko diru-sarrerak 
frogatzeko arauzko eskakizun horren eraginkortasuna aztertzea.

Alokairuaren araubidea duten babes ofi zialeko etxebizitzen merkatua sortzea admi-
nistrazio publikoek talderik baztertuenen beharrizanei aurre egiteko ezarritako funtsezko 
helburuetakoa da. Beste alde batetik, kontuan hartu behar da alokairuaren araubidea 
duten babespeko etxebizitzen eskatzaileek kaudimena eduki behar izatea bat ote dato-
rren eskatzailearen egokitasuna egiaztatzeko metodoarekin. Modu berean, arau orokor 
horretan badaude salbuespenak, edo, are gehiago, bermetzat balio izan ahal duten beste 
mekanismo batzuk, kontuan hartzen direnak edo ezarri behar direnak.

*  Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen lege markoan, alokairuaren 
araubidea duten etxebizitza babestuak eskuratzeko gutxieneko diru-sarrerak 
eskatzea babes ofi zialeko etxebizitzen araubideari eta etxebizitzen eta lurzorua-
ren arloko fi nantza-neurriei buruzko abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuan 
bilduta dago. Xedapen horretako 18.2. artikuluan ezarritakoari jarraiki, urtean 
3.000 euroko diru-sarrerak dituztela frogatzen duten pertsonak sartu ahal dira, 
erosteko aukerarik gabe, alokairuko etxebizitza babestuen sustapenetan.

   Arautegiaren bitartez, mugikortasun urriaren ziozko ezgaitasuna duten pertso-
nak bakarrik salbuetsi ahal dira beharkizun horretatik, 290/2003 Dekretuak 
egindako aldaketaren ostean.

   Ildo horretatik, gutxieneko diru-sarrerak konputatzeko, lanaren etekintzat hartzen 
dira jarduera ekonomikoen, lanbide jardueren eta arte jardueren etekinak, baita 
oinarrizko errentaren edo gizarte larrialdietarako laguntzen bitartez jasotzen 
diren gizarte errentak eta bekak ere.

*  Gobernu Kontseiluak 2002ko azaroaren 5eko bileran onetsitako 2002 eta 
2005 bitarteko Etxebizitza Plan Zuzentzailean ezarritako jardun-lerroen barruan, 
esanguratsua da alokairua jabetzako egoitzaren alternatiba gisa sustatzen duten 
politikei emandako bultzada.
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   Alokairuko etxebizitzak sustatuz arreta eman nahi zaie etxebizitza erosteko 
baliabide nahikorik ez duten talde baztertuen beharrizanei. Planean aipatutako 
beste helburu bat etxebizitza babestua behar duten edo ematen zaien pertso-
nen txandakatzea sustatzea da. Horren oinarri den ideiari jarraiki, etxebizitzari 
buruzko politikek giza duintasunerako funtsezko zerbitzua egiten lagundu behar 
dute, etxebizitza bat erabili eta edukitzeko zerbitzua hain zuzen. Ideiarik zabal-
duenaren arabera, baina, etxebizitza norberaren ondarerako jabetzan eskuratu 
behar den ondasun higiezina da.

   Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak dituen datuen arabera (“EAEko etxe-
bizitza beharrizanen eta eskariaren gaineko oinarrizko inkesta”), 2003an 
alokairuko etxebizitzaren eskaria (% 3,3) edo zernahi motatako etxebizitzaren 
eskaria (% 16,8) oso urria zen, erosteko aukeraren aldean (% 79,9). Izan ere, 
gure kultur ingurunean jabetzako etxebizitza lehenesten da beste aukeren aldean. 
Gizarte-kultura falta dela eta, etxebizitza babestua ordaintzeko errenta nahikorik 
ez duten pertsonen eskaria asetzera bideratzen da alokairuko etxebizitza, hau 
da, etxebizitzari buruzko arautegiak etxebizitzaz jabetzeko edo erosteko aukera 
izanik errentan hartzeko eskatutako gutxieneko diru-sarrerak ez dituztenen 
eskaria asetzera. Gutxieneko diru-sarrera horiek urtean 9.000 eurokoak dira.

   Hala ere, talde txiki eta aldakor horren barruan badira bazterturik geratzen diren 
pertsonak ere. Egin-eginean, ez lituzkete iritsiko babes ofi zialeko etxebizitza alo-
katzeko gutxieneko diru-sarrerak ere: urtean 3.000 euro, etxebizitzari buruzko 
arautegian fi nkaturikoarekin bat etorririk. Aipatu inkestako datuen arabera, 
2002ko hirugarren hiruhilekoan, alokairuko etxebizitza eskuratzeko sarrera na-
hikorik ez zuen taldea ez zen handia (etxebizitza lehen aldiz eskuratzea eskatu 
zutenetatik ehuneko 2,4k eta etxebizitzaz aldatu behar zuten eskatzaileetatik 
ehuneko 3,1ek ez zituzten hileko 390ko euroko diru-sarrerak), baina gizartean 
oso garrantzitsua zen, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dituen taldea baitzen. 
Etxebizitza lehen aldiz eskuratzeari dagokionez, etxebizitza-eskatzaileen talde 
osoaren gizarte- eta egoitza-ezaugarrien artean haien gaztetasuna –24 urtetik 
beherakoak ehuneko 30 dira– eta kolokako lana –ehuneko 40k aldi baterako 
lan kontratua dute– nabarmentzen dira.

   Bistan denez, urtean 3.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten eskatzaile 
horiek, baliabide ekonomiko nahikorik ez duten arren, babes ofi zialeko etxebizitza 
eskuratzeko aukera izan behar dute. Alokairuko etxebizitzak izaera estrategikoa 
du, hain zuzen ere, langabezian dauden edo enplegu urria eta ezegonkorra duten 
taldeentzat, emantzipatzeko adina duten gazteentzat eta, orokorrean, diru-sarrera 
txikiak dituzten familientzat. Izan ere, horiek guztiek merkatu librean etxebizitza 
eskuratzeko zailtasun bereziak dituzte.

*  Nolanahi ere, diru-sarrerak frogatzeko egungo sistemaren bitartez ezin da egiaz-
tatu oraintsuko diru-sarreren lorpena. Izan ere, sistema horretan eskatzaileen 
kaudimena neurtzeko oinarritzat kontuan hartzen dira errentamendu kontratua 
egin aurretik lorturiko diru-sarrerak. 315/2002 Dekretuko 21. artikuluak kon-
tuan hartzen ditu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena 
aurkezteko epea mugaeguneratuta, errentamendu-kontratua onirizteko edo hura 
gauzatzeko aurkezten den dataren aurrekoa den urteko zergaldiko datuak. Hau 
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da, datuok, orokorrean, ez dituzte oinarritzat hartzen kontratua sinatzeko orduan 
lortzen diren sarrerak, baizik eta aurreko urtekoak. Horrela, gainera, deialdiaren 
dataren arabera, aitorpen berrirako epea berriz ireki arte baliteke beste urteko 
bat betetzea.

   Horregatik, adierazi behar dugu urteko erreferentzia-marko hori aldi baterako 
kontratuak dituzten eta diru-sarrera irregularrak edo noizbehinkakoak lortzen 
dituzten pertsonak edo gazteak ustezko kaudimengabeziagatik baztertzeko 
lagungarria dela, nahiz eta, beharbada, adjudikazioa egiten den edo sinadura 
jartzen den unean, hileko diru-sarrerak nahikoak izan alokairuko etxebizitza 
eskuratzeko.

*  Are gehiago, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak gizarte prestazioengatik 
jasotzen diren kopuruak diru-sarreratzat hartzeko aukera aintzat hartu du. Gizarte 
laguntzarako egungo sistema publikoak oinarrizko errentarekin eta gizarte larrial-
dietarako laguntzekin (GLLekin) eskaintzen duen bermea zabalik dago Gizarte 
Bazterketaren kontrako maiatzaren 22ko 12/1998 Legean eta Gizarte Eskubi-
deen gaineko Gutunari buruzko abenduaren 27ko 10/2000 Legean sarturiko 
beharkizunak betetzen dituzten errentarik gabeko pertsonentzat. Haiek babes 
ofi zialeko etxebizitzak eskuratzeko gutxieneko diru-sarreratzat hartzeak alokairuko 
etxebizitzetarako eskakizun hori berriz egokitzeko balio izan beharko luke.

   Beste iturri batzuen bidez errenta nahikorik lortzen ez duten eta arautegiko 
eskaerak betetzen dituzten bizikidetasun-unitate ekonomiko lokabeek oinarrizko 
errenta eskuratu ahalko dute, baita, hala dagokienean, GLLak ere, “alokairu 
gastuen” atala barnean hartzen baitute. Azken laguntza horiei dagokienez, 
berorien zenbatekoa Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak alokairuko gizarte 
etxebizitza eskuratzeko gutxieneko diru-sarrera bezala eskaturiko kopurua bai-
no handiagoa izan daiteke, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 
2004ko martxoaren 10eko Aginduaren 2.1.a) artikuluaren arabera.

 
*  Amaitzeko, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legean 

alokairuko etxebizitzei buruz ezarritako lege araubidea aipatu behar dugu. Arau 
horren bitartez bermatu ahal da errentariaren betebeharrak betetzeko sistema, di-
ruzko fi dantza edo berme osagarriak eskatuz. Azken batean, errentariek ordaindu 
beharrekoa ez ordaintzea eta kontratuzko harremanetik sortutako betebeharrak 
ez betetzea saihesteko hainbat mekanismo aurreikusi eta ezarri dira.

Gomendioa

Aurreko iritziak ikusita, uste dugu alokairuko araubidea duten babes ofi zialeko etxe-
bizitzak eskuratzeko gutxieneko diru-sarrerak aurretik frogatzea beharrezkoa ez dela uste 
izateko nahiko arrazoi badagoela, kontratuzko betebeharrak betetzea bermatzeko beste 
mekanismo batzuen kalterik gabe. Horregatik, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, 
ildo horretatik, babes ofi zialeko etxebizitzei buruzko araubideari eta etxebizitzen eta lurzo-
ruaren arloko fi nantza neurriei buruzko abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuko 18.2. 
artikuluan horri buruz ezarritakoa aldatu beharko luke. Nolanahi ere den, errentariaren 
kaudimena errentamendu kontratua sinatzen den unean eskatu behar litzateke.




