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Arartekoaren 2014RArartekoaren 2014RArartekoaren 2014RArartekoaren 2014R----2187218721872187----13131313    ebazpenaebazpenaebazpenaebazpena, 2014ko apirilaren 1ekoa, 2014ko apirilaren 1ekoa, 2014ko apirilaren 1ekoa, 2014ko apirilaren 1ekoa. Ho. Ho. Ho. Horrrrrrrren bidez en bidez en bidez en bidez 

diru sarrerak bermatzeko errenta ukatu izana berriz aztertzeko gomendatzen dadiru sarrerak bermatzeko errenta ukatu izana berriz aztertzeko gomendatzen dadiru sarrerak bermatzeko errenta ukatu izana berriz aztertzeko gomendatzen dadiru sarrerak bermatzeko errenta ukatu izana berriz aztertzeko gomendatzen da. 

 

 

Aurrekariak 

 

2013ko uztailaren 23an (…)ren kexa bat onartu zen, martxoaren 18 eskatutako 

diru sarrerak bermatzeko errenta ukatu zitzaiolako.  

 

Lanbideren apirilaren 19ko ebazpenaren arabera, ukatzeko zergatia bikoitza zen. 

Batetik, 2004ko jaraunspen baten ondorioz jasotako ezohiko sarrera batzuk 

zeuden, eta horren ondorioz pertsona bakarreko elkarbizitza unitate baten hileko 

gehieneko etekinak gainditu egin ziren. Bestetik, ohiko etxebizitzaz gain (…)ako 

ondasun higiezin bat aipatzen zen. 

 

Abuztuaren 20an Arartekoak informazioa eskatzeko idatzi bat igorri zion Lanbideri 

eta erreklamaziogileak emandako informazioan oinarritutako gogoeta batzuk igorri 

zitzaizkion; zehatz esateko, (…)ko pisua ez zela soilik berea (% 66,67ren titularra 

zen) baizik eta anaiarekin partekatzen zuen (anaia % 33,33ren titularra zen) eta 

jaraunspena 2004an onartu zenez, ez litzateke konputatu behar diru sarrerak 

bermatzeko errentaren araudi arautzailearen arabera. 

 

Erantzunik egon ez zenez, errekerimendu bat igorri zen Lanbidera azaroaren 6an eta 

erreklamaziogileari (...)ako etxebizitzari buruzko informazio gehiago eskatu zitzaion. 

 

Azaroaren 11n igorri zizkigun agiri horiek erreklamaziogileak; hau da, (…)ako 

etxebizitzako eskrituraren zati bat eta etxebizitza horren errolda ziurtagiria. 

Azkeneko agiri honetan “(…) (eta anaia)” ageri dira titular legez. 

 

Erreklamaziogileak (…)ko Erroldako Gerentziari erroldako datuak aldatzeko eskatu 

zion, erregistroko datuekin bat etor zitezen; hau da, bere anaiaren izena ere sar 

zedin, erreferentzia orokorra egon ordez. 

 

Abenduaren 3an jaso zen, azkenean, Lanbideren erantzuna. Adierazten zaigunez, 

2004an jaraunspen bat onartu zelako hileko sarreren mugak gainditu izana ez da 

errenta ukatzeko bidezko arrazoia. Baina erreklamaziogilea (…)ako pisuaren %100 

titularra dela azpimarratu da. Horretarako, (…)ko Foru Aldundiko zerga 

informazioaren ziurtagiri baten kopia igorri zaigu, eta hor agertzen denez, 

erreklamaziogilea da aipaturiko higiezin horren titular bakarra. 

 

Abenduaren 11n (…)ko Erroldako Lurralde Gerentzian titulartasunean egondako 

aldaketa akordioaren kopia igorri zigun erreklamaziogileak; hor adierazten zenez, 

ez-egite bat egon ondoren erreklamaziogilearen anaia titularkide bezala sartu zen 

eta hala aipatzen zen. 
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Abenduaren 11n bertan, Arartekoak bigarren informazio eskari bat egin zuen eta 

hainbat gogoetaren ondoren Lanbideri ukapena aztertzeko iradokitzen zion, higiezin 

horri buruzko datuak zirela eta. 

 

2014ko martxoaren 4an jaso zuen erantzuna, erreklamaziogileak jarritako aukerako 

berraztertze errekurtsoren urtarrilaren 17ko ebazpenaren kopia, hain zuzen ere, eta 

(…)ko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean dagoen agiriaren arabera, 

erreklamaziogilea da (…)ako etxebizitzaren titularra % 100ean.  

 

 

Gogoetak 

 

Bai erreklamaziogileak bai Lanbidek emandako informazioaren arabera, ez datoz bat 

(…)ko Foru Ogasunak eta erregistroak erreklamaziogilearen ondasunei buruz 

dauzkaten datuak. Foru erakundearen esanetan erreklamaziogilea da higiezin horren 

titularra % 100ean, eta hala ageri da bere datu-basean; aldiz, erregistroko eta 

katastroko datuen arabera, titulartasuna hirutik bikoa da, eta bere anaia da beste 

herenaren titularra. 

 

Erregistroko datua alde batera utzita, katastrokoetan akats bat zegoen, higiezinaren 

titularrak erreklamaziogilea "eta anaia" zirela aipatzen baitzen, anaiaren izena 

aipatu gabe. Datu hau zuzendu da, baina akatsa kontuan izanda ere, ezin da 

ondorioztatu higiezinaren titular bakarra erreklamaziogilea zenik. 

 

Katastroko eta erregistroko datuak Lanbideren esku jarri ditu erreklamaziogileak 

aukerako berraztertze errekurtsoaren bidez, baina erreklamaziogileak eta Lanbidek 

jakinarazi digutenez, ez dira kontuan izan. 

 

147/2010 Dekretuko 24 artikuluaren 4a) eta amaierako paragrafoek hau diote: 

“Jabetzaren osotasuna ez duten higiezinak baditu edo jabetzako etxebizitzaren 

luperketa mugatuta badu inposatutako usufruktu-egoeren edo horien parekagarrien 

ondorioz, eta beraz nekez baliatu daitezkeen ondasunak badira, ondoko balorazio-

erregelak aplikatuko dira: Jabetzaren osotasuna ez duten higiezinak dituenean, 

horien katastro-balioaren zati proportzionala hartuko da kontuan (…)Edozein 

kasutan, paragrafo honetan aipatzen diren ondasunak ondasun higigarritzat hartuko 

dira ondarea kalkulatzeko, eta dekretu honetako 9.3.c) artikuluan ezarritako muga 

aplikatuko da”. 

 

Beraz, Lanbidek (…)ako etxebizitzaren egungo katastro balioaren % 66,67 

konputatu beharko luke, ondasun higigarria balitz bezala. 

Horregatik guztiagatik, Erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 

3/1985 Legeko 11.b) artikuluan agindutakoaren arabera, egiten da honako 
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GOMENDIOA 

 

Erreklamaziogileak 2013ko martxoaren 18an aurkeztutako diru sarrerak 

bermatzeko errenta eskariaren ukapena ondoriorik gabe gera dadila. 

 

Eskaria kontuan izan dadila berriro, diru sarrerak bermatzeko errenta eskatzen 

duena ohiko etxebizitza ez den ondasun higiezin baten titular bakarra ez den 

kasuetarako, 147/2010 Dekretuko 24. artikuluko aurreikuspenak kontuan izanda.  

 

  


