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Arartekoaren 2019IR-997-19 Ebazpena, 2019ko abenduaren 5ekoa. Horren bidez, 
amaitu egin da erakunde honek ofizioz abiarazitako jarduna jaraunspenean jasotako 
ondasun higiezinek diru-sarrerak bermatzeko errentaren ondorioetarako duten 
tratamendua dela eta. 

Aurrekariak

Ondasun higiezin baten edo biziarteko gozamen batekin kargatutako ondasun baten 
jabetza soila, osoa edo partziala, jaraunspenean jaso duten prestazioen eskatzaileei 
edo titularrei eragiten dieten hainbat kexa izapidetu ditu Arartekoak.

Egoera horrek eragin larria du diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrentzat, 
eta erakunde honek egokitzat jo zuen ofiziozko espediente hau irekitzea, Lanbideri 
jasotako kexen analisiaren ondoriozko gogoeta jakin batzuk helarazteko.

Arazo hori aztertu zen ere Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto 
kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena, 20171 izeneko agirian ere. 

Gogoetak

LEHENENGOA: Diagnostiko-txosten hori egiteko datan Lanbidek jaraunspenean 
jasotako higiezina ondarea zehazteko ezarritako arauekin baloratzen zuen 
(maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 24.4.b); zehazki, higiezinaren katastro 
balioari biziarteko gozamenaren balioa kentzen zion, eta handik ateratako zifra 
dekretu beraren 20. artikuluan zehaztutakoen diru-sarrera ezohikotzat jotzen zuen. 

Diru-sarrera ezohikotzat jotzeak esan nahi zuen Lanbidek titularraren hileroko diru-
sarreratzat zenbatzea honako hau: diru-sarrera ezohikoaren zenbateko osoa zati 
hirurogei hilabete (5 urte) eginez ateratzen dena; horrek jaso beharreko diru-
sarrerak bermatzeko errenta murriztea dakar edo ordainketa bera etetea diru-
sarreren muga gainditzeagatik.

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak (Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari 
buruzkoa) 20. artikuluan, “Sariak eta ezohiko diru-sarrerak” izenburuko atalean, 
hauxe agintzen da: 

“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.

1 Linean eskuragarri: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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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 bizikidetzaunitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu dituenak.”

Aipatu denez, manu horri buruz Lanbidek egiten zuen interpretazioa hedagarria zen, 
hau da, diru-sarrera ezohikoen barnean sar zitezkeen jaraunspen bidez jasotako 
higiezinak, nahiz eta haiek beste pertsona batzuen eskubideek argi eta garbi 
mugatu (ondasun higiezinen gaineko biziarteko gozamenetan).

Aldiz, Arartekoak agerian jarri zuen, 147/2010 Dekretuaren 20.3 artikuluaren 
gainerako apartatuei erreparatzen badiegu, haiek guztiak diru-sarrerak direla, hau 
da, onuradunen ahalmen ekonomikoa areagotzea dakartela; kontua da denboran 
modu irregularrean sortu direla, eta horrek “ezohiko” izaera ematen diela, 
“aparteko” hitzaren sinonimo gisa interpretatu behar dena.

Izaera horretakoak dira kaleratzeagatik, ezintasunagatik, lan edo trafiko 
istripuagatik, eta abarrengatik jasotako kalte-ordainak; mantenu-pentsio edo 
pentsio konpentsagarri bati loturiko atzerakinak; eta baita ondarea, etxebizitzak, 
ibilgailuak, beste ondasun higiezin batzuk eta abar saltzeagatik sortutako 
baliabideak ere.

Erakunde honen iritziz, manu horren helburua diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzen duen titular baten diru-sarrera guztiak zenbatzea da, denboran zehar era 
ohikoan edo ezohikoan lortutakoak. Izan ere, 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.

Ildo horretan, esaten genuen moduan, azpimarratu behar dugu manu horrek 
ondareari lotutako diru-sarrera ezohikoei egiten dien erreferentziek eragiten dutela 
onuradunak diru-sarrera bat eskuratzea, eta  “…(e)n salmentatik sortutako 
baliabideetara” mugatzen direla soilik; horrek guztiak interpretaziorako irizpide bat 
ematen du, eta aplikatu beharko zitzaien diru-sarrerak bermatzeko errentaren 



 3
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Fax: (+34) 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

 

titularrari diru-sarrera horiek eskuratzea eragozten dioten mugek kargatutako 
ondare horren kasuei (jaraunspenean edo dohaintzan jasotako ondarea).

Ikuspegi horretatik, biziarteko gozamen eskubide bati eragindako ondasun higiezin 
baten jabetza soila jaraunspenean jasotzen denean, prestazioen titularra ez da 
aparteko diru-sarrera baten onuradun izan; hortaz, Arartekoaren aburuz, ezin da 
pentsatu diru-sarrera ezohiko bat lortu duenik.

Tesi horri eutsi zion Arartekoak, besteak beste, 2016ko urriaren 5eko 2016R-545-
162  Ebazpenean. Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zitzaion berrikus zezala 
diru-sarrerak bermatzeko errenta ez berritzeko erabakia, erakunde horrek onartu 
zuena.

Ebazpen honen eta “ut supra” aipatutako diagnostiko-txostenaren3 ondoren, hori 
izan zen, halaber, Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegiak, 
besteak beste, baliatutako irizpidea maiatzaren 21eko 181/2018 Epaian; horren 
bidez, magistratu hizlariak honako hau zioen (“obiter dicta”):

“Ciertamente, la actora ha adquirido la nuda propiedad de un tercio de un bien 
inmueble por herencia, que al no poder disponer del mismo por estar gravado 
con un derecho de usufructo vitalicio, en principio no supondría la pérdida del 
requisito para acceder a la prestación, a no ser que el valor del mismo supusiera 
un aumento de su patrimonio tal que implicase la pérdida del requisito de falta 
de recursos suficientes.

Las resoluciones aquí anuladas en cuanto consideran la adquisición de la nuda 
propiedad de 1/3 de un bien inmueble por herencia como ingreso atípico, 
computando su valor como rendimientos mensuales a la hora de determinar la 
cantidad indebidamente percibida, no son ajustadas a derecho. Y ello es así 
porque aún cuando se considere en el artículo 20 como ingresos atípicos las 
herencias y legados, para la aplicación de lo preceptuado en el apartado 1, lo 
recibido en herencia debe tener la consideración de rendimientos, ya que dicho 
precepto se encuentra recogido en la sección tercera del capitulo III, dedicado al 
Régimen Económico, sección en la que se establece la determinación de los 
rendimientos, regulándose en la sección siguiente la determinación del 
patrimonio, dentro del cual se consideran los bienes inmuebles, títulos-valores y 
derechos, vehículos a motor y ajuar familiar.

Pues bien, en el caso de autos, la recurrente lo que adquiere por la herencia tras 
el fallecimiento de su padre es 1/3 de la nuda propiedad de un bien inmueble, y 
por tanto lo que se ha producido es un aumento de su patrimonio y no un 
aumento de rendimientos, por lo que no se puede aplicar la fórmula establecida 
en el apartado 1 del artículo 20, por lo que habiéndose aplicado indebidamente 

2 Linean eskuragarri: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf
3 Linean eskuragarri: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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dicho apartado en la resolución de reintegro para el cálculo de las cantidades 
indebidas también adolecería de causa de nulidad de la misma.”

Berriki, Gasteizko 2 zenbakiko epaitegi horren bi mila eta hemezortziko azaroaren 
biko 302/2018 Epaian, LAUGARREN zuzenbide oinarrian honako hau adierazten 
da:

“(…) Las alegaciones del recurrente merecen favorable acogida por lo que el 
recurso va a ser estimado. No resulta controvertido, y así hace constar la 
demandada en la Resolución recurrida, que el recurrente “dispone de dos bienes 
inmuebles de los que no cuenta con la totalidad de la propiedad y cuyo disfrute 
tiene limitado por existir un usufructo vitalicio y un derecho de uso sobre ellas, 
respectivamente.”

Honako hau ondorioztatzeko:

“(…) sentado lo anterior no resulta ocioso traer a colación la Resolución 2016R-
545-164 del Ararteko, de 5 de octubre de 2016, por la que se recomienda al 
departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise la 
reducción practicada en la cuantía de una prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos, recaídos en asunto similar al presente, y que se comparten en su 
integridad por este juzgador”.

Hala, azkeneko erabaki judizialen ondoren, ulergarritzat jotzen da diru-sarrera 
ezohiko bat ez egoztea biziarteko gozamenarekin kargatutako higiezin bat 
jaraunspenean jasotako prestazioaren titularrei edo eskatzaileei.

BIGARRENA: Aurreko interpretazioa gaindituta, erakunde honek honen gaineko 
zenbait kexa izapidetu ditu: biziarteko gozamenarekin kargatutako higiezin bati 
Lanbidek ez dio diru-sarrera ezohiko baten tratamendua eman, baizik eta 
prestazioen titular izateko oztopo bihurtu da, abenduaren 23ko 18/2008 Legeak 
16. artikuluan eta 147/2010 Dekretuak 9. artikuluan xedatutakoa aplikatuz.

18/2008 Legearen 16.c) artikuluak honako betekizun hauek jasotzen ditu diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titular izateko:

“(…)c) Nahiko baliabiderik ez edukitzea. Horrelako baliabiderik ez daukatela joko 
da honako baldintza hauek guztiak betetzen direnean:

- 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.(…)”

4Linean eskuragarri:  
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf


 5
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Fax: (+34) 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

 

Ildo horretan, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.3. artikuluak, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren jasotzailea izateko eskatzen diren betekizunen 
artean, honako hau jasotzen du:

“3.– Nahikoa baliabiderik ez edukitzea. Horrelako baliabiderik ez daukala iritziko 
da, honako baldintza hauek guztiak betetzen direnean:

(…) c) 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 
Dirusarrerak bermatzeko errentaren urteko zenbatekoaren lau halako.”

Araudi horren emaitza gisa, prestazioaren titularrak biziarteko gozamenarekin 
kargatutako higiezin baten jabetza soila jaraunspenean jasotzen duenean, 
147/2010 Dekretuaren 24. artikuluan agindutako balorazio arauak aplikatzen dira5, 
eta litekeena da ateratzen den balioak 147/2010 Dekretuaren 9.3.c) artikuluan 
agindutako ondare muga gainditzea. Horrenbestez, Lanbidek pentsa dezake 
titularrak ez duela betetzen behar beste baliabide ez izateko betekizuna, nahiz eta 
praktikan, jaraunspenean jasotako higiezinaren biziarteko gozamena amaitzen ez 
den artean, ezin duen hura erabili; horregatik, ezin da esan bere ahalmen 
ekonomikoa hainbesteraino, diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso gabe iraun ahal 
izateraino, areagotu zaionik.

Halaber, eta diagnostiko-txosten6 horretan dagoeneko esan zen moduan, diru-
sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko edo baliatzeko kasu batzuetan dauden 
muga ekonomikoen ondoriozko konparaziozko bidegabekeria-egoeretako bat da 
hau.

Hala, prestazioen titularrak edo eskatzaileak gehienez 34.428,31 euro baditu 
gordailuetan edo kontu korronteetan (2019. urtean pertsona bakarreko bizikidetza-
unitate baterako), behar besteko baliabiderik ez duela iritziko da eta diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren onuradun izateko betekizunak betetzen dituela. 

Aldiz, aztertzen ari garen kasuan bezala, pertsona batek jaraunspen bat jasotzen 
badu, erabili ezin duen ondasun higiezin baten jabe bihurtzen duena (biziarteko 
gozamenarekin kargatuta dagoelako) baina aplikazio arauen arabera 
18/2009 Legearen 16. artikuluan eta 147/2010 Dekretuaren 9. artikuluan 
zehaztutako ondare muga gainditzen badu, prestazioa jasotzeko eskubiderik ez 
luke, edo aitortuta balu, ez luke hura berritzeko eskubiderik izango edo iraungi 
egingo litzaioke ondare muga gainditzeagatik.

5 “Nolanahi ere, paragrafo honek aipatutako ondasunak, ondarea zenbatzeko 
ondorioetarako, ondasun higikorren moduan tratatuko dira; hala, dekretu honen 9.3.c) 
artikuluan agindutako muga aplikatuko da.”
6 Linean eskuragarri: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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Konparaziozko bidegabekeria-egoera bat da, Arartekoaren aburuz, oinarri 
objektiborik ez duena, eta horrek justifikatuko luke haren ondorioak Lanbidek 
modulatu izana egungo araudiaren interpretazioan eta haren arauketa zehaztasun 
handiagoarekin argitzea etorkizuneko araudi aldaketa batean.

HIRUGARRENA. Lanbideri helarazitako gogoeta horiei erantzunez, erakunde 
horretako zuzendari nagusiak Arartekoari jakinarazi dio “De cara al nuevo desarrollo 
normativo, bien sea mediante la aprobación de una nueva Ley de Renta de 
Garantía de Ingresos, bien mediante la actualización del Decreto 147/2010, desde 
Lanbide/Servicio Vasco de Empleo estamos revisando tanto los límites en cuanto a 
los rendimientos así como su manera de cómputo, especialmente en casos con 
herencias de bienes inmuebles.” 

Gogoetak

Erakunde honi oso onuragarria iruditzen zaio Lanbidek bidalitako txostenean 
adierazitakoa, eta erakunde horretako arduradunek hitzeman izana arazo honi 
buruzko kexak izapidetu bitartean hautemandako gabeziak eragin dituzten 
irizpideak berrikusiko eta argituko dituztela, araudiaren garapen berri batean jasota 
gera dadin.

Horregatik, bere esku-hartzea eragin zuen arazoa konpontzeko bidean dagoela 
aintzat hartuta, espediente hau ofizioz itxi eta artxibatuko da, antzeko kexetan 
etorkizunean sor daitezkeen esku-hartzeak alde batera utzi gabe. 




