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Arartekoaren ebazpena, 2012ko azaroaren 27koa. Horren bidez, Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eskatzailearen etxebizitzan prestazioa jasotzen zuen titular bakarreko 
bizikidetza unitate bakarra zegoela kontuan hartzea. Ondorioz, laguntza ukatzen 
duen ebazpena ondoriorik gabe utz dezan eta prestaziorako eskubidea onar 
diezaion, gainontzeko baldintzak betetzen baditu.  
 
 
 

Aurrekariak 
 
1. (X) andreak erakunde honen aurrean adierazi zuen ez zegoela ados Arabako 

Foru Aldundiak diru-sarrerak bermatzeko errenta ukatu izanarekin.  
 

Hain zuzen ere, aldundi horretako Gizarte Zerbitzuen Sailak, 2012ko urtarrilaren 
31ko ebazpen bidez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera ukatu zion 
arrazoi hau zela-eta: “compartir su vivienda con otras dos unidades de 
convivencia, sin relación de parentesco alguna, perceptoras de esta 
prestación”. Zera zuen oinarri: “la Ley 18/2008 y los artículos 10 y 6 
respectivamente de los Decretos de desarrollo y demás normativa 
concordante”. 
 
Interesdunak ebazpen horren aurkako gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, 
baina foru erakundeak gaitzetsi zuen, arrazoi bera zela-eta, 2012ko uztailaren 
4ko ebazpenaren bidez. Ebazpen horretan diru-sarrerak bermatzeko errentari 
buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 10.2. artikulua hitzez hitz 
azaltzen zen. Bertan adierazten denez, etxebizitza bat bi bizikidetza unitatek 
edo gehiagok partekatzen badute, ezingo dira bi prestazio baino gehiago egon. 
 
Zera gaineratu zen: “Que una vez analizados los datos obrantes en el 
expediente administrativo, así como los aportados junto con la reclamación 
interpuesta se constata que en la vivienda donde residía doña(X) se empadronó 
el 25/11/2011 una tercera persona, y dado que esas dos personas ya recibían 
“Renta de Garantía de Ingresos” con más antigüedad que la ahora reclamante 
son quienes tienen mejor derecho…”.  
 
 

2. Interesdunak 2011ko azaroaren 23an eskatu zuen laguntza.  (…)ko (…) kalean 
bizi zen. Pertsona horrek ukatu zuen 2011.11.25ean etxebizitzan beste 
pertsona bat bizitzen hasi zenik eta bertan erroldatu zenik, aldundiak adierazi 
bezala.  Horregatik, erakunde honetan 2011ko azaroaren 22tik 26ra bitarteko 
etxebizitzaren errolda informazioari buruzko agiria aurkez zezala eskatu zitzaion.  

 



 

2 
 

Informazio hori eskainita ez zen inolako aldaketarik antzeman. Denbora tarte 
horretan hiru pertsona zeuden etxebizitzan erroldatuta, interesduna barne, 
berak adierazi izan zuen moduan, hain zuzen ere:  

- (Y) 
- (Z) 
- (X) 

 
Interesdunak baieztatu zuenez, aipatutako lehenengoa bakarrik zen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titular eta bigarrena berak etxebizitza horretan hartzen 
zuen logelaren maizterra zen. 
 

 
3. Kasu honen alderdi batzuk arintasun gehiagorekin argitzeko, telefono bidezko 

kudeaketa egin zen, maila teknikoan, foru sail horrekin eta zera adierazi ziguten: 
etxebizitzan erroldatutako hiru pertsonetatik bat (Y) diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titular zela eta beste bat (Z), titularra ez bazen ere, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzen zuen bizikidetza unitate bateko kide zen. Prestazio 
horren titularra bere bikotekidea da eta beste etxebizitza batean bizi da, bien 
semearekin.  

 
Azken bizikidetza unitate hori osatzen zuten hiru pertsonak (…) kaleko 
etxebizitzan bizi izan ziren, baina 2011.9.2an izatezko banaketa gertatu zen, 
(Z)ren emazteak eta bien semeak etxebizitza horretan baja egin eta beste 
batean alta hartu baitzuten. Bera etxebizitza berean geratu zen (…). 

 
 
4. Informazio horren aurrean, Gizarte Zerbitzuen Sailari zuzendu gintzaizkion idazki 

bidez. Azaldu genuenez, 18/2008 Legeak (17.2. art.) zein 147/2010 Dekretuak 
(10.2. art.), diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duten horiek, ezarri dute 
etxebizitza bakoitzean prestazio hori jasotzen duten pertsonen kopurua 
mugatua dela eta gehienez ere bi izan daitezkeela. Gaineratu genuen moduan, 
kasu honetan, hainbat baldintza bildu ziren eta horien ondorioz, gure ustez, 
interesdunak laguntza eskatu zuenean, etxebizitzan ez zeuden diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren bi titular, bakarra baizik (Y), bestea (Z) ez baitzen titular. 
Hortaz, ez litzateke gaindituko arauan ezarritako etxebizitza bakoitzeko bi 
prestazioen muga.  

 
Zentzu horretan, hainbat gogoeta helarazi genituen laguntza ukatzeko kontuan 
hartutako legezko aginduak kasu honetan aplikagarriak ez zirela ulertarazteko. 
Adierazi genuenez, gogoeta horien helburua zera zen: “… para que las valore y, 
en su caso, revoque la resolución denegatoria a (X), dictando otra nueva que le 
conceda lo solicitado, si cumple el resto de los requisitos exigidos para ello”. 

 
 
5. Gizarte Zerbitzuen Sailetik jasotako erantzunean aipatutako aginduak (legearen 

17. art. eta dekretuaren 10.2. art.) azaltzen dira eta zera gaineratzen da: “Que 
en el supuesto que nos ocupa, se produce una situación ciertamente anómala, 
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toda vez que en el mismo domicilio dónde solicitó doña (X) la prestación “Renta 
de Garantía de Ingresos”, se percibía una prestación de las mismas 
características, cuyo titular era (Y), y constaba además empadronada otra 
persona que era beneficiaria de esa misma prestación (Z) por formar parte de 
una unidad de convivencia de tres personas (dos de las cuales estaban 
empadronadas en otro domicilio), si bien para formar una unidad de 
convivencia es precisa la convivencia efectiva de todas ellas”. Idazkiak, 
jarraitzeko, zera aipatzen zuen: “… la Administración foral considera que la 
resolución objeto de la queja es conforme a derecho”. 

 
Erakunde honek ez du foru erakundearen iritziarekin bat egiten, honako 
gogoetengatik 
 

Gogoetak 
 
1. Adierazi dugun moduan, diru-sarrerak bermatzeko errenta erregulatzen duen 

uneko araudiak ezartzen du etxebizitza edo alojamendu berean ezin direla diru-
sarrerak bermatzeko errentaren bi titular / bizikidetza unitate baino gehiago 
egon.  

 
Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 32ko 18/2008 Legeak 
zera aipatzen du: 

 

“17. artikulua.– Titular bat baino gehiago batera gertatzea 

 
1.– Bizikidetza-unitate berean titular izan daitezkeen kide bat baino gehiago 
baldin badaude, bati bakarrik eman ahal izango zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta, edozein modalitatetan, betiere prestazioaren modalitatearen arabera 
aurreikusitako zenbateko-mugen barruan. Kasu horretan, dagokion 
diagnostikoaren arabera gizarte-zerbitzuek proposatutako kideari emango zaio 
prestazioa.” 

 
Aurreko aginduak aipatzen dituen mugak diru-sarrerak bermatzeko errentari 
buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren bidez finkatu ziren. Bertan 
zera azaltzen da: 

 

“10. artikulua.– Titular bat baino gehiago egotea. 
 
2.– 6.1 artikuluan definitzen den etxebizitza edo bizitoki partikular bat bi 
bizikidetza-unitatek edo gehiagok konpartitzen dutenean, etxebizitza edo bizi-
toki horretan eman daitezkeen Diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioen gehieneko kopurua bikoa izango da, betiere prestazioa lortzeko 
baldintzak betetzen badituzte. Horrela gertatuz gero, prestazioa lehendabizi 
eskatu duenari emango zaio.” 
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2. Araudiak bizikidetza unitatean diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten 
titularrak ditu hizpide eta bizikidetza unitate hori pertsona bakar batek edo 
gehiagok osatu dezakete. Hala jasotzen da 18/2008 Legearen zioen 
azalpenean, IV. atalean II. titulua aipatzen duenean. Hainbat kontrol mekanismo 
zehatz ezartzen direla aipatzen du eta zera azaltzen du “Bestalde, 
erregelamendu bidez garatzeko utzita, arautzen da diru-sarrerak bermatzeko 
zenbat errenta jaso ahal izango diren etxebizitza edo bizitoki bakar batean, bi 
bizikidetza-unitate edo gehiago elkarrekin bizi direnean.” 

 
Era berean, 147/2010 Dekretuaren zioen azalpenak, II. kapitulua jorratzean, 
titularren aldiberekotasuna aipatzen du, titular terminoa bizikidetza unitateari 
lotuz. Zentzu horretan, hiru egoera ezberdintzen ditu, eta honakoa da bigarrena: 
“etxebizitza edo bizitoki partikular batean bi bizikidetza-unitate edo gehiago 
baldin badaude, etxebizitza edo bizitoki horretan gehienez ere eman daitezkeen 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioak bi izango dira, betiere 
prestazioa eskuratzeko baldintzak betetzen badira...” 

 
 
3. Araudiak kasu honetan interesgarriak diren beste kontzeptu batzuk ere 

definitzen ditu. Horrela bada, 18/2008 Legeak, 8. artikuluan, “Titularrak, 
hartzaileak eta jasotzaileak” aipatzen ditu.  Pertsonek halako izaera dutenean 
diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez, zuzenbidezko prestazio 
ekonomikoa izanik, agindu horrek zera dio: 

 

“1.– Lege honetan araututako eskubidezko prestazio ekonomikoen edota, 
hala badagokio, gizarteratzeko tresnen titularrak hauek izango dira: 
prestazioa noren izenean izapidetu eta onartu den, horiexek, prestaziorako 
edo gizarteratzeko hitzarmenerako izango duten beroriek.  

 

2.– ...hartzaileak hauek izango dira: titularraren bizikidetza-unitateko kideak. 

 
3.– Orokorrean, lege honetan araututako eskubidezko prestazio 
ekonomikoen jasotzaileak, hain justu ere, prestazioen titularrak berak izango 
dira.” 
 
 

Horixe bera errepikatzen du 147/2010 Dekretuak 8. artikuluan ere. 
 
Hau da, araudiak prestazioaren titular terminoa jasotzailearekin eta bizikidetza 
unitatearekin lotzen ditu. Hala ere, hartzaile izendatzen du diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren onura jasotzen duena prestazioa jasotzen duen titularra 
duen bizikidetza unitate bateko kide izateagatik. Gaineratu beharra dago diru-
sarrerak bermatzeko errenta bizikidetza unitate bat osatzen duten pertsona 
guztiei arreta eskaintzera bideratuta dagoela (18/2008 Legearen 11.1. 
artikulua). 
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4. Definizio horiek oso argigarriak dira aztertzen ari garen kasu zehatzean. Horien 

arabera, erreklamatzaileak laguntza eskatu zuenean, etxebizitzan honako 
pertsona hauek bizi ziren eta erroldatuta zeuden: 

- diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra eta jasotzailea, pertsona 
bakarreko bizikidetza unitate bat eratzen zuena (Y) 

- prestazioaren hartzaile bat (Z), haren bizikidetza unitatearen titularra diru-
sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaile zelako.  Hala ere, bizikidetza 
unitate horrek, haren titularrak eta jasotzaileak bezalaxe, beste 
etxebizitza zuten, eta bertan zenbatu beharko litzateke prestazio hori. 
Datu hori funtsezkoa iruditzen zaigu gai honetan. 

- laguntzaren eskatzailea, une honetan erreklamatzaile dena (X). 
 

5. Arabako Aldundiak onartzen du (Z) hiru pertsonek osatutako bizikidetza unitate 
bateko kide zela eta horietako bi -horien artean titularra- beste etxebizitza 
batean bizi zirela eta egoera hori "benetan ezohikotzat" jotzen du. 

 
Ezohikotasun hori sortzen da, aldundiak ere onartzen duen moduan, "bizikidetza 
unitate" bat eratzeko hura osatzen duten pertsona guzien elkarbizitza 
eraginkorra beharrezkoa delako eta kasu honetan ez zelako halakorik gertatzen. 
18/2008 Legeak, hain zuzen, 9. artikuluan, kontzeptu hori -“bizikidetza 
unitatea”- definitzen du eta 1. atalean adierazten du, lege horren 
ondorioetarako, halako izaera izango dutela, besteak beste, honako egoerek: 

 
“b) Etxebizitza edo bizitoki berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo 
gehiago, elkarren artean batuta daudenean ezkontzaren (...) bidez, (...), 
laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren bidez...” 

 
Atal horretan (Z)k osatzen zuen bizikidetza unitatea kokatzen da baina, adierazi 
dugun moduan, bizikidetza unitate hori beste etxebizitza batean kokatuta dago, 
titularra eta jasotzailea beste etxebizitza batera lekualdatu baitzen, eta foru 
administrazioak bazuen horren berri. Alderdi hori oso garrantzitsua da hizpide 
dugun kasuan, etxebizitza horretan zenbatu behar delako diru-sarrerak 
bermatzeko errenta hori, etxebizitza bakoitzeko gehienezko prestazio kopurua 
zenbatze aldera, eta ez (…) kalekoan, aldundiak egin duen moduan. 
 
Horren arabera, azken etxebizitza horretan, ez da gertatzen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titularren aldiberekotasuna, arestian aipatu ditugun 
legearen 17. artikuluak eta dekretuaren 10. artikuluak ezartzen dutena. 
 
Gainera, diru-sarrerak bermatzeko errenta hori (…) kalean ere zenbatzekotan, 
titularraren/bizikidetza unitatearen etxebizitzan zenbatzeaz gain, prestazio bera 
bi etxebizitza ezberdinetan zenbatuko genuke. Gure ustez, ez da hori arauak 
bilatzen duena eta, gainera, irakurketa horrek egoera hori sortzen dutenekin 
zerikusirik ez duten pertsonak kaltetu ditzake. Kasu zehatz honetan, irakurketa 
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horrek erreklamatzailea kaltetzen du, (Z)k eta bere familiak sortutako 
egoerarekin zerikusirik izan ez arren. 

 
5. Aurreko guztiaren ondorioz uler dezakegu, erreklamatzaileak laguntza eskatu 

zuenean, etxebizitzan bizikidetza unitate bakarra zegoela diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren titular jasotzaile bakarrarekin (Y). Diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren onura jasotzen zuen beste pertsona (Z) prestazio horren 
hartzaile zen eta beste etxebizitza batean kokatutako unitate ekonomikoko 
kidea zen. Beraz, ez zen betetzen 18/2008 Legearen 17. artikuluan eta 
147/2010 Dekretuaren 10. artikuluan xedatutako egoera, Arabako Aldundiak 
erreklamatzaileari laguntza ukatzeko aplikatu izan dituenak.  

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

87/2012 GOMENDIOA, azaroaren 27koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Zerbitzuen Sailari emana 

 
Kontuan har dezan erreklamatzaileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eskaera aurkeztu zuzen unean, etxebizitzan bizikidetza unitate bakarra zegoela, 
prestazio horren titular jasotzaile bakarrarekin.  
 
Ondorioz, (X)ri laguntza ukatzen dion ebazpena ondoriorik gabe utz dezan eta 
prestaziorako eskubidea onar diezaion, gainontzeko baldintzak betetzen baditu.  

 
 
 


