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Arartekoaren ebazpena, 2013ko apirilaren 16koa. Horren bidez, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari (Lanbideri) gomendatzen zaio 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren ukapen bat berriro aintzat har dezan. 
 
 

Aurrekariak 

 

Erreklamatzailea, (…), Lanbide bulegora joan da diru-sarrerak bermatzeko errenta 
onar diezaioten egindako eskaera ukatu baitiote honako honengatik: ”ondasun 
higiezinen bat izatea jabetzan, ohiko etxebizitzaz gain”, 2012ko irailaren 22ko 
ebazpen ezeslean adierazi denari jarraiki. 
 

2012ko urriaren 22an sustatu zuen kexa erakunde honen aurrean eta horren bidez 
adierazi zuen egia dela haren etxebizitzatik 70 metro eskasetara dagoen lonja baten 
jabea dela, autonomoa zen garaietan eskuratu zuela iturgin gisa lan egiteko tresnak 
gordetzeko. Gaur egun, langabezian dagoenez, aipatu lokala familiako trasteleku 
gisa erabiltzen ditu. 
 

Kexa onartuta, 2012ko azaroaren 8an, Lanbidera zuzendu ginen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta ukatu izanari lotutako arrazoien berri eman ziezaguten eskatuz 
eta, azkenean, aurtengo martxoaren 14an erantzuna jaso genuen. Bertan, hauxe 
aipatzen da: “Según la documentación aportada por el interesado el inmueble al 
que se hace referencia en la queja no es un trastero sino una lonja. De manera que 
no está incluido dentro de las excepciones recogidas en el artículo 24.2 a)”. 
 

Halaber, adierazi digute erreklamatzaileak jarritako aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa arrazoi beragatik gaitzetsi dela. 
 

Gogoetak 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen araudia argia da prestazioa 
jasotzeko eskubidearen eta ohizko etxebizitza ez den ondasun higiezinak 
edukitzearen arteko bateraezintasunari dagokionez. Hala ezartzen du 
147/2010 Dekretuaren 24.1 artikuluak: “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”. Adierazi denez, salbuespen horiek ohiko etxebizitza 
eta hainbat lokal dituzte hizpide (prestazioa jasotzen duten onuradunek aipatu 
lokalean diru-sarrerak eragin ditzakeen jardueraren bat garatzen dute). 
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Dena den, araudi horrek ohiko etxebizitza ikuspegi zabalago batetik jorratzen du. 
Hala, 147/2010 Dekretuko 24.2 artikuluak hauxe ezartzen du: “(…)Horretarako, 
etxebizitzaz gain, ohiko etxebizitzaren kontzeptuan sartuko da: Garaje bat eta 
trasteleku bat, halakorik balego, eta etxebizitza dagoen eraikinean bertan edo 
etxetik hurbil dagoen beste eraikin batean kokatuta egon daitezke.(…)”  
 

Erakunde honek uste duenez egoera horretan egon gaitezkeela, halaxe jakinarazi 
dio Lanbideri gure informazio-eskaeran. 
 

Martxoaren 14ko erantzunean, erakunde horrek esan digu, dagoeneko aipatu den 
moduan, “según la documentación aportada por el interesado el inmueble al que se 
hace referencia en la queja no es un trastero sino una lonja. De manera que no 
está incluido dentro de las excepciones recogidas en el artículo 24.2 a)”. 
 

Ez digute trasteleku eta lonja baten arteko desberdintasunaren inguruan 
informaziorik eman ez erantzun formal horretan ez Lanbideko langileekin izandako 
jakinarazpen informaletan. 
 

Edozelan ere, gure iritziz, hizpide dugun higiezinak trasteleku baten ezaugarriak 
biltzen ditu, ematen zaion erabileragatik (egun eta eskuratu zenean) eta haren 
ezaugarriengatik (ibilgailu bidezko sarbiderik gabe eta txorrotako urik gabe). Hortaz, 
uste dugu diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea terminologia kontu 
batengatik ukatzeak erreklamatzailea babesik gabeko egoeran utzi duela. Izan ere, 
hark higiezina lonjatzat jotzen du eta hari emandako erabilera trasteleku batena da, 
erakunde honen aurrean sustatuko kexan jasotzen den moduan. 
 

Horrez gain, 2003ko uztailaren 4an emandako eskrituretan, higiezin hori sototzat 
jotzen da; 40 metro koadro ditu eta barruko patiora ematen du. 
 

Hori horrela, uste dugu Lanbidek higiezinaren izaera indargabe badezake, alegia, 
erabilera trasteleku batena ez dela agerian jarri eta, ondorioz, eskrituretan 
jasotakoa ezeztatu, diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi daitekeela. Dena den, 
gure iritziz, ezin da ezein kasutan argudio semantiko bat bakarrik baliatu halako 
ezaugarriak dituen eskubide bat ukatzeko. 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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GOMENDIOA: 
 

Lanbidek ondasun higiezinek, or-ar, zein ezaugarri eduki behar dituzten trasteleku 
bezala hartuak izateko definitu dezala. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta ukatzen duen ebazpena berrikus dezala, 
eskubidea onartuz, gainontzeko baldintzak egiaztatzen badira, eskaera egin zenetik. 
 
 
 
 
 

 


