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Arartekoaren 2015R-1380-14 Ebazpena, 2015eko ekainaren 24koa. Horren bidez, 
Lanbideri gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa alda 
dezan eta dagozkion atzerapenak ordain ditzan. 
 
 

Aurrekariak 
 
2014ko uztailean, kexagileak erakunde honetara jo du Lanbideren erabakiarekin –
hain zuzen, diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa ordaindu nahi dion 
zenbatekoarekin– ados ez dagoelako. 
 
Azaldu duenez, ezkonduta zegoenean (irabazpidezko ondasunen sozietatearen 
erregimena izanda), 1999an bere senarrak eta berak Barakaldoko udalerrian garaje-
plaza bat erosi zuten, azalera-eskubidean; hala ere, udaleko bulegoetan sinatutako 
lagapen-kontratuan bere sinadura baino ez da agertzen, bere senarra bertaratu ez 
zelako. 
 
2005. urtean, legez banandu zen senarrarengandik eta ezkontzaren ondasun-
eraentzaren likidazioa hasi zen; ezkontide bakoitzari ondasunak esleitu zitzaizkion, 
baina eskubide hori ez da sartu banaketan. 
 
Sei urte beranduago, 2011an, eta aparkaleku-plaza bere senar ohiak bakarrik 
erabiltzen zuela kontuan izanda, berriz ere agertu ziren biak Barakaldoko Udalean, 
eta tartean kontraprestaziorik ordaindu gabe, kexagileak bere senar ohiari laga zion 
azalera-eskubidea bere osotasunean. 
 
Egitate hori behar bezala jaso da Alkatetza Dekretuan, eta horren kopia bat 
Lanbideren esku dago. 
 
Ondoren, kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen, eta horretarako 
eskubidea aitortu zitzaion, baina jasotzeko zenbatekoa zehazteko orduan, Lanbidek 
diru-sarrera ezohikotzat jo zuen aipatutako aparkaleku-plazaren balio osoa, 
besterentzeko xedez 9.004,54 eurotan balioztatua. 
 
Egozpen hori, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuko 20.3 artikulua dela-eta 60 
hilabetetan zatitu zen eta horrela zehaztu zen hileko zenbatekoa, 150,08 euro, jaso 
beharko lukeen zenbatekotik ustez kendu behar zena. 
 
2014ko uztailaren 4an, kasuari buruzko informazioa eskatu zitzaion Lanbideri; 
azaldu zitzaion ondasun hori ezkontza-harremana irauten zuen bitartean eta 
irabazpidezko ondasunen sozietatea egonda erosi zela; kexagilea titular bakarra 
balitz bezala agertzen bazen ere, bere senarrak % 50ren titularra zela ulertu behar 
zen. Hori dela eta, edonola ere, balioaren % 50 –hau da, 4.500 euro– hartu 
beharko litzateke ondasuna senarrari lagatzeagatik lortutako ezohiko diru-sarrera 
kalkulatzeko oinarri gisa. Hortaz, soilik 75,04 euro kendu beharko litzaioke hilero 
prestazioaren zenbatekoari. 
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Lanbideren zuzendari nagusiak, uztailaren 21eko txostenaren bidez, zera erantzun 
zuen: 
 

“lnteresdunaren espedientea aztertu ondoren, honako hauek egiaztatu 
ditugu: 

 
Espedientean dauden datuen arabera, diru-sarrera hauek kontuan hartzen 
dira: 
 
(…) 
 
Beste sarrera atipiko batzuk: 150,08 euro, 2011/04/01etik. Diru- sarrera 
atipiko horiek egozteko oinarrizko dokumentua erantsi da. Ondarea DBEa 
eskatu aurretik eta ondoren ematea balio katastrala kontuan hartuta 
konputatzen da ondare-ondorioetarako, eta sarrera atipiko moduan”. 

 
Senar ohiari aparkaleku-plaza lagatzeagatik lortutako ezohiko diru-sarrera gisa % 
100 Lanbidek egozten jarraitzen zuenez, 2014ko urriaren 22an, bigarren 
informazio-eskaria bidali behar zitzaion. Horren bidez, ohartarazi zitzaion 
interesdunak aparkaleku-plaza eztabaidagarri hura erosi zuenean, “ezkonduta 
zegoela eta dibortzio- epaiaren bidez (hori ere eman dio Lanbideri), beste ondasun 
batzuen artean, irabazpideko ondarea likidatzera behartuta egon zela. Horrez gain, 
epaiaren epaitzak eskatzen duen bezala, aipatutako lurzatia, Barakaldon kokatuta 
dagoena eta 9.004,54 €-tan baloratuta dagoena, laga behar izan zuen. 
 
Beraz, errepikatu behar dugu ondasunaren zenbaketa, izatekotan ere, haren 
balioaren % 50en egin beharko litzatekeela, hau da, 4.500 €- tan. Beraz, 60 
hilabetetan hainbanatuta, 75 €-ko ezohiko diru- sarrera bat sortuko lukete”. 
 
Ezinbestekoa izan zen informazio-eskaria bi aldiz bidaltzea, eta azkenean jaso 
genuen Lanbideren zuzendari nagusiaren erantzuna. Horren arabera,: 
 

“Eta ondasun higiezin baten dohaintzarengatik 2011ko apirilaren 1etik 
2016ko martxoaren 31raino hileko 150,08 euroren diru-sarrera zenbatuari 
dagokionez, espedientean jasotako dokumentazioaren arabera: Bizkaiko 
Foru Ogasunak dio errekurtsogileak titulartasunaren % 100 zuela; 
Barakaldoko Udaleko Alkatetzaren dekretuak, orobat, errekurtsogileari 
baimena ematen dio, [...] lursailaren gainean titular den administrazio-
emakidako eskubideak bere senar ohiari eskualda diezaion. Lursail hori 
9.004,54 euroan balioztatuta dago. 

 
Errekurtsogileak ez du frogarik aurkeztu, titulartasunaren ehunekoa 
indargabetzeko. 

 
Horrenbestez, egotzitako baliabideak zuzenak direla eta 
zuzenbidearekin bat datozela”. 
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Gogoetak 

 
LEHENA.- Lanbidek interesdunari lagatako plazaren titulartasunaren % 100 
leporatzeko erabili zuen argudioa zera da: lagapen-kontratuan bera bakarrik 
agertzen da; gainera, baieztapen hori indartu daitekeela ulertzen du: “Bizkaiko Foru 
Ogasunaren arabera, errekurtsogileak titulartasunaren % 100 zuen” eta 
Barakaldoko Udalak “plazaren titularra den aldetik, baimena eman zion 
administrazio-emakidaren eskubideak senar ohiari transmititzeko”. 
 
BIGARRENA.- Ildo horretan, aipatu behar da kexagileak senar ohiari utzitako 
ondasunaren izaera irabazpidezkoa ala pribatiboa ezin da zehaztu “Foru Ogasunak 
zera esan zuelako” edo “Barakaldoko Udalak zera baimendu zuelako”. 
 
Nolanahi ere, datu horiek aipatutako ondasunaren izaeraren adierazpena izan 
daitezke, baina ez dira garrantzitsuagoak izango antolamendu juridikotik etorritakoa 
baino, eta zehazki, kode zibilean ezarritakoa baino.  
 
Bestalde, erakunde honen iritziz, azalera-eskubidea hori irabazpidezko ondasunen 
sozietatearen likidazioko xedea diren ondasunen eta eskubideen zerrendan sartu 
beharrean, sei urte igaro ondoren, Udalean, egintza juridiko batean zuzen lagatzeak 
ez dio eragiten ondasunaren izaerari (irabazpidezko edo pribatiboari), eskubidearen 
lagapenak sortutako ezohiko diru-sarrera zehazteko.  
 
Ildo horretan, indarrean dagoen Kode Zibileko 1344. artikuluak zera ezartzen du: 
 
“Irabazpidezko sozietatearen bidez, erkide egiten dira ezkontideentzat batak nahiz 
besteak lorturiko irabazi edo etekinak; ezkontza desegitean, horiek erdi bana 
eratxikiko zaizkie bi-bioi”. 
 
Eta 1347. artikuluaren arabera: 
 
“Irabazpidezko ondasunak dira: 
 
3. Ondare erkidearen kontura kostu bidez eskuratutakoak, eskuraketa hori 
erkidegoarentzat egin nahiz senarrarentzat edo emaztearentzat bakarrik egin”. 
 
Azkenik, 1361. artikuluan zera jaso da: 
 
“Ezkontzan dauden ondasunak irabazpidezkoak direla uste da, bi ezkontideetatik 
bati ondasun pribatibo gisa dagozkiola frogatzen ez den bitartean”. 
 
HIRUGARRENA.- Ikuspuntu horretatik, zera ulertu behar da: kexagilea aparkaleku-
plazari dagokion azaleraren aprobetxamenduaren kontratua sinatzeko asmoz 
Barakaldoko Udalean agertu zenean, kostu bidezko negozio juridiko batean esku 
hartu zuen eta irabazpidezko sozietatearen izenean eta hori ordezkatuz egin zuen, 
ondare erkidearen kontura, betebeharrak hartzeko erabateko prestutasunarekin, are 
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gehiago, errentak bere senarrak soilik jasotzen zituela kontuan izanda, eta Udalak 
kexagilearen senarra bertan egon gabe kontratua sinatzeko baimena eman zuela 
alde batera utzita. 
 
Era berean, 2011an eta irabazpidezko sozietatea likidatzeko prozeduratik at, 
kexagilea Barakaldoko Udalean berriro agertu zenean eskubidea senar ohiari 
lagatzea formalizatzeko, bere zatiari dagokion eskubidea bakarrik laga zion, % 
50ren titularra zelako. Horrela ulertu behar da, aipatutako lege-arauak kontuan 
hartzen badira, behintzat.  
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Lanbideri honako 
iradokizun hau eman nahi diogu: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Irabazpidezko izaera duen plaza baten lagapenak ezohiko diru-sarrerak sortu ditu, 
eta horiek Lanbidek leporatzen dizkio interesdunari, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta gisa jasotzeko prestazioa gutxitzeko. Lanbideri gomendatzen diogu 
prestazioaren zenbatekoa ezartzeko orduan, lagapenari dagokion balioaren % 50 
har dezan oinarri, hau da, 4.500 euro. Zenbateko hori 60 hilabetetan zatituta, 
hileroko ezohiko diru-sarrera 75 eurokoa izango litzateke. 
 
 


