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Arartekoaren 2016R-545-16 Ebazpena, 2016ko urriaren 5ekoa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio berrikusi 

dezala diru-sarrerak bermatzeko errentarako prestazio batean egindako murrizketa. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. XXX andreak aurkeztutako kexa izapidetzea onartu genuen. Horren bidez, 

Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, ez baitzegoen ados diru-sarrerak 

bermatzeko errenta gisa jasotzen zuen zenbatekoan jasandako murrizketarekin. 

 

Kexagileak azaldu zuen, 2013tik diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubide subjektiboa aitortua zuela 

eta azaroaren 20an Lanbidek jakinarazi ziola prestazio biak eteteko prozedura hasi 

zuela, kexagileak eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar zezaketen 

gertaerak epean jakinarazi ez zituelako, hain zuzen ere: “Ez du jaraunspen-esleipena 

jakinarazi”. 

 

2015eko abenduaren hasieran, arrazoi horretan oinarrituta, Lanbidek entzutezko 

izapidea egin ondoren, eskubide biak etetea ebatzi zuen. 

 

2. Ez betetze horren ondorioz ezarritako hilabeteko etetearen ondoren, 2016ko 

urtarrilaren 5ean Lanbidek prestazioa berrabiaraztea adostu zuen, baina horren 

zenbatekoari jasotako ezohiko diru-sarrera kenduta, herentziari zegokiona 

(19.370 euro), 60 hilabetean banatuta. 

 

2016ko urtarrilaren 12an, interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri 

zuen adostutako etetearen aurka. Bertan, alegatu zuen, oinarrian ez zuela herentzia 

jaso izanagatik inongo onura ekonomikorik jaso. 

 

Hala, bere parte-hartzea, beste sei anai-arrebenaren parekoa da, hau da, gurasoak 

bizi ziren higiezinaren jabego soilaren %8,21. Beraz, aita hil zenean, kexagilearen 

amak etxebizitzaren biziarteko gozamena du. 

 

Titularrak aurkeztutako errekurtsoa ezetsi egin zen herentziaren zati baten 

esleipena 2014ko abuztuaren 5ean egin zelako eta ondorioz, interesdunak, haren 

ahizpak ordezkatuta, Lanbideri gertatutakoa jakinarazteko betebeharra zuelako. 

 

3. Azaldutako kexari dagokion izapidea emateko xedez, informazio-eskaera egin 

genuion Lanbideri. Horren bidez, hogeita hamar eguneko epean, kexagileari egotzi 

zitzaion ezohiko diru-sarrerari zegokion zehaztasuna helarazteko eskatu genion 

Lanbideri. 
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Gogoetak 

 

1. Lanbideko zuzendari nagusiak igorritako txostenean adierazi da diru-sarrerak 

bermatzeko errenta hilabetean zehar eten zela, hain zuzen ere, ez zituelako 

jakinarazi, gertatu eta hamabost egun naturaleko gehienezko epearen barruan, 

prestaziorako eskubidea aldatu, eten edo iraungiko luketen gertaerak, kasu honetan 

herentzia esleitu zitzaiola.  

 

2. Prestazioa berrabiarazi zenean, titularrari ezohiko diru-sarrera bezala "herentziak 

eta legatuak" egotzi zitzaizkion, 19.370,39 euroko balioarekin, 60 hilabetean 

zatikatu ondoren, prestazioa hilero 322,84 eurora murriztu zuen. 

 

3. Interesdunak herentzia ez jakinarazteagatik gauzatutako etetea errekurritu zuen, 

baina egin beharko lukeena berrabiaraztea ere errekurritzea izan beharko litzateke, 

prestazioaren murrizketa barne zeramalako. Hori izan zen bere errekurtsoa ezesteko 

arrazoi nagusia, hasieratik interesdunak berak onartu egin zuelako, ez zuela 

Lanbideri herentzia jaso izana jakinaraztearen eginbeharra bete, ezjakintasunagatik.  

 

4. Edozein kasutan, 18/2008 Legearen 16.c) artikuluak diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularra izateko betekizunen artean ezarri du baliabide 
nahikorik ez edukitzekoa, eta honako baldintzak betetzen direnean pentsatuko 
da baliabide horiek ez daudela: (…) Dauzkaten dirua eta baloreak gehienez ere 

honenbestekoak izatea: batere baliabiderik ez luketen kasuan bizikidetza-unitateko 

kideen kopuru osoaren arabera legokiekeen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

urteko zenbatekoa halako lau”. 

 

Era berean, honako baldintza ezarri du artikulu horrek: “ondasun higiezinik ez 

edukitzea, ohiko etxebizitza izan ezik (…)”. 

 

5. Ikuspuntu horretatik, interesdunak zalantzarik gabe ez du herentziatik 

eratorritako dirurik, ez eta ondasunik jaso. Bestalde, etxebizitzaren titulartasunean 

duen parte-hartzea jabego soilekoa da, eta ez jabego osokoa. 

 

Zentzu horretan eta amaren aldeko biziarteko gozamenak irauten duen bitartean 

edo etxebizitza saltzen zein alokatzen ez bada,ezin da esan interesdunak herentzian 

jasotako etxebizitza eskuratu dezakeenik eta, ondorioz, ezin da esan gaitasun 

ekonomikoa diru-sarrerak bermatzeko errenta gabe biziraun ahal izateko beste 

handitu zaionik. 

 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 

Dekretuaren 20. artikulura jotzen badugu, hain zuzen, “Sariak eta ezohiko diru-

sarrerak” izenburuko atalean, hauxe ezarri da:  

 

1.– Bizikidetza-unitateko kideren bati zuzenean egokitzen zaizkion sarietatik 

eratorritako diru-sarrerak, horiek erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hi-

rurogei hilabeteetan, sariaren guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide diren 

hileroko diru-sarrera gisa konputatuko dira. 
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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”. 

 

Agindu hori arretaz aztertuz gero, zalantzan jar daiteke,  herentziak eta legatuak 

alde batetik, eta bestaldetik, dohaintzak (dohain bidezko eskualdaketak, “mortis 

causa” eta “inter vivos”, hurrenez hurren) aipatzen direnean, ea horien artean 

guztiak sartzen diren, herentzia edo dohaintza bidez jasotakoaren izaera edozein 

dela ere, ala diru-sarrerei buruz bakarrik hitz egiten den. 

 

Lanbidek egiten duen agindu horren interpretazioa hedatu egin daiteke, hau da, 

edozein ondasun, bere izaera dena delarik ere, sartu daiteke bertan, horren 

eskuragarritasuna argi eta garbi beste pertsona batzuen eskubideagatik mugatuta 

dago (biziarteko gozamenen kasua). Baina Arartekoaren iritziz, horrek ez du esan 

nahi egin daitekeen interpretazio bakarra denik. 

 

Hala, 147/2010 Dekretuaren 20.3 artikuluaren gainerako atalak irakurtzen 

baditugu, konturatuko gara guztietan diru-sarrerak aipatzen direla. Denboran zehar 

era irregularrean sortu direnez, “ezohikotzat” jotzen dira, eta kasu honetan, 

“ezohiko” “aparteko” hitzaren sinonimoa dela uler daiteke. 

 

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 higigarri batzuk, etab. saltzeagatik lortutako baliabideak. 

 

Erakunde honen iritziz, agindu horren helburua diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzen duen titular baten diru-sarrera guztiak zenbatzea da, direla ohikoak edo 

ezohikoak. Izan ere, zuzenean eragiten dute 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. 
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Zentzu horretan, arreta agindu horrek ondarearekin lotutako ezohiko diru-sarreren 

inguruan egiten duen aipura eramango dugu. Barne hartzen ditu higiezinak, eta 

esaten du "horien salmentatik sortutako baliabideak...”, irizpide hori aplikatu egin 

daiteke aldatzen den bakarra negozio juridikoa ez denean kostubidezkoa 

(salmenta), doakoa baizik (herentzia edo ematea). 

 

Higiezin bat jasotzeak, jabego soilean bada ere, titularrei prestazioa murriztea 

dakar, zenbaitetan etetea ere bai, bizikidetza-unitatearen gehienezko diru-sarrerak 

gainditzen direlako, nahiz eta jasotako ondarea ez den ekonomikoki gauzatzen. 

 

Ikuspuntu horretatik, beste interepretazio bat egin liteke, Legearen izaerarekin eta 

esanahiarekin hobeto bat egiten duena: ezohiko diru-sarrerak zenbatu daitezen, 

benetako diru-sarrera edo gauzatu daitezkeen ondareak izan behar dute. Beraz, 

ondasun higigarriak edo higiezinak ematen direnean legatu edo herentzia bidez, 

horiek jaso dituen pertsonak ekonomikoki ezin gauzatu ahal izateko eskubideren 

bat badago, proposatu beharko litzateke titularraren diru-sarrerak "baliabideak 

sortu" daitezkeenean zenbatzeko aukera, dela salmentagatik edo erabilera 

emateagatik (etxebizitza baten kasuan alokatzeagatik). 

 

Interpretazio horrek ez du esan nahi doako negozio juridikoen ondorioz jasotako 

ezohiko diru-sarrerak zenbatu beharko ez liratekeenik, soilik esan nahi du, 

onuradunak ezin baditu diru-sarrera horiek eskuratu, gauzatu arte itxaron beharko 

litzatekeela, hau da, eskuratu ahal izan arte eta balioa gauzatu arte. Momentu 

horretan handituko baita benetan bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoa. 

 

Bestela esanda, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrak loteria-sari, kalte-

ordain, pentsio bat edo herentzian jasotako etxebizitza bat saldu ondoren dirua 

jasotzeak zuzeneko eragina du bere ahalmen ekonomikoan, hortaz, arrazoizkoa da, 

legearen mamiari jarraiki, pertsona hori jasotzen ari den prestazioaren zenbatekoa 

egokitzea. 

 

Bestalde, higigarri bat edo higiezin bat jasotzen badu, doako negozio juridiko baten 

bidez, herentziaren ondorioz, legatuz edo emanez,baina horren gainean beste 

pertsona baten aldeko eskubide bat badago, gauzatze ekonomikoa ezinezko egiten 

duena, bizikidetza unitatearen ahalmen ekonomikoa ez da zuzenean handitzen eta, 

beraz, ezin diete oinarrizko beharrei diru-sarrerak bermatzeko errentarik gabe aurre 

egin. 

 

Irizpide hori esku artean dugn kasuari ezarriz gero, adierazi beharra dago, 

titularraren amari aitortu zaion biziarteko gozamena bukatu arte eta higiezina 

baliabideak sortzeko eskuragarri egon arte, kexagileak ez duela diru-sarrerak 

bermatzeko errenta ez den beste diru-sarrerarik (horrek esan nahi du 

18/2008 Legearen aipatutako 16 c) artikuluan jasotzen diren baldintzak betetzen 

dituela, oinarrizko beharrak asetzeko eta beraz, gizarte-bazterketaren arriskutik 

babesteko.  
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin diogu sail horri, otsailaren 27ko 

3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Egindako gogoetei jarraiki, Arartekoan Lanbideri gomendatu nahi dio berrikusi 

dezan interesdunari, haren amaren biziarteko gozamenerako eskubidea duen 

higiezinaren jabego soilari dagokion herentziaren prontzentajea esleitu izanagatik, 

onartutako prestazioaren zenbatekoa murrizteko hartutako erabakia. 


