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Arartekoaren 2015R-1943-14 Ebazpena, 2015eko ekainaren 10ekoa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio  gozamen eskubide bat 
halako eskubidetzat jo dezala eta ez jabetza soiltzat, pertsona batek diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea duen zehazteko orduan. 
 

Aurrekariak 
 

2014ko irailaren 30ean, (…)k diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi ziotelako 
abiarazitako kexa bideratzea onartu zen. 
  
Lanbideren irailaren 21eko ebazpenaren bidez iraungi zen eskubidea, eta honako 
arrazoia zuen ebazpenak: “Eskatzailearen ondarea (tituluak, balioak , ibilgailuak, 
eta, oro har, beste edozein ondasun higigarri) honelakoa izatea: bizikidetza-
unitateko kideen kopuruaren eta bizikidetza-unitate motaren arabera eta batere 
baliabiderik ez izatearen kasurako dagokion gizarteratzeko eta gizarte-babeserako 
oinarrizko errentaren urteko zenbatekoaren gehienez halako lau baino handiagoa.” 
 
Aurretik, Lanbidek idazki bat igorri zion kexagileari maiatzaren 26an. Horren bidez, 
bazitekeela diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izateko betekizunetako bat 
galdu izana jakinarazi zitzaion. Zehazki, betekizun hau galdu izana adierazi zitzaion: 
“Ondasun higiezinik ez izatea (sic)” 
 
Horri erantzunez, kexagileak arrazoibide-idazkia aurkeztu zuen uztailaren 21ean. 
Bertan, Lanbidek gozamena 64.893,94 euroan oker balioztatu zuela pentsatzeko 
arrazoiak azaldu zituen, izan ere, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular izateko 
muga gainditzen baitzuen zenbateko horrek. Kexagileak 22.849,82 euroan jarri 
zuen bere gozamenaren benetako balioa, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
erregulatzeko araudiak xede horretarako jasotako arauak aplikatuta. Gogoetetan 
aipatuko ditugu arau horiek. 
  
Kexagileak hori arrazoitu arren, Lanbidek bere diru-sarrerak bermatzeko errenta 
iraungi zuen irailaren 21eko ebazpenaren bidez, jada adierazi den bezala. 
  
Urriaren 15ean, idazki bat igorri zion Arartekoak Lanbideri. Bertan, kexagilearen 
ondarearen egoerari buruzko informazioa eskatu zitzaion. 
  
Abenduaren 11n errekerimendu bat igorri ondoren, euskal herri-administrazioek 
Arartekoaren informazio eskaerei epean erantzuteko duten betebeharrari buruzkoa, 
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erantzun idazki bat sartu zen abenduaren 16an. Horren bidez, kexagileak diru-
sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen titularra izateko muga gainditzen 
zuela pentsatzeko kalkulu aritmetikoen berri eman zuen Lanbidek. 
  
Gure informazio eskaerari emandako erantzuna kexagileak aurkeztutako 
arrazoibideei egindako iruzkin batekin amaitu zen, zentzu honetan: “Zerbitzu 
Zentralek zera jakinarazi zioten bulegoari: ´Alegazioak aztertu, eta legelari taldeak 
ondorioztatu du Lanbideren kalkulua zuzena dela´”. 
 
Aipatu balioztapenean akatsa egon zitekeela balioetsi zuenez erakunde honek, izan 
ere, antza denez, Lanbidek 147/2010 Dekretuaren 24.4b) artikuluan jasotako 
arauak, hau da, jabetza soilen balioa kalkulatzeko arauak aplikatu baitzituen 
dekretu beraren 25.4a) artikuluan jasotakoak aplikatu beharrean, hau da, gozamen 
eskubidea balioztatzekoak aplikatu beharrean, bigarren idazkia igorri zitzaion 
Lanbideri 2015eko otsailaren 16an. Horren bidez, aplikatutakoa beharrean, 
bigarren agindu hori aplikatzeko aukerari buruzko iritzia eskatu zitzaion. 
 
Maiatzaren 4an sartu da erantzuna. Lanbidek berretsi egin du jabetza soilaren 
balioa kalkulatzeko arauak erabiltzeko egokitasuna, gozamen eskubidearen balioa 
zenbatzekoak aplikatu ordez. Horrek eragin du Arartekoaren gomendio hau. 
  

Gogoetak 
 

1. Kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi duen prozedura hasi 
duen entzuteko izapideak betekizun hau galdu izanaren aukera aipatu du: 
“ondasun higiezinik ez izatea (sic), Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
18/2008 Legearen 16.c) artikuluak eskatutakoa berau. 
 
Honakoa da iraungitzeko ebazpenaren arrazoia: “Eskatzailearen ondarea 
(tituluak, balioak , ibilgailuak, eta, oro har, beste edozein ondasun higigarri) 
honelakoa izatea: bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren eta bizikidetza-
unitate motaren arabera eta batere baliabiderik ez izatearen kasurako 
dagokion gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren urteko 
zenbatekoaren gehienez halako lau baino handiagoa.” 
 
Puntu horretan geratuko gara, izan ere, Lanbidek oker egin du gozamen 
eskubidearen balioztapena egitean. Entzuteko izapidearen idazkian ageri den 
bezala, ez da ondasun higiezin baten gaineko jabetza eskubidearen 
titulartasunaren eta aipatu ondasunaren gaineko gozamen eskubidearen 
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arteko bereizketarik egin. Horrela, higiezin baten jabetzaren % 100eko 
edukitzari egin zaio erreferentzia, berehala kexagilea titularra den biziarteko 
gozamena aipatzeko, alaba izanik jabe soila. 
 
Gure lehen informazio eskaerari emandako erantzun idazkian, iraungitzea 
gertatzeko arrazoien berri eman zigun Lanbidek; hau da, kexagileak eskura 
dituen ondasunek muga gainditu izana, eta 18/2008 Legearen 16.c) 
artikuluaren betekizuna galtzea dakar horrek. 
  
147/2010 Dekretuaren 24.2.b) artikulua aplikatu ondoren gainditu zen 
muga hori. Horren arabera, biziarteko gozamen eskubidea gainean duen 
higiezin baten gaineko jabetza eskubidearen titularra bada pertsona bat, 
gozamenaren balioa kalkulatu ondoren, ondasunaren katastroko baliotik 
kentzen da, horrela, pertsona batek dituen baliabideak zenbatzeko kontuan 
hartuko den balioa eskuratzeko. Hau da, horixe da jabetza soilaren balioa 
kalkulatzeko modua. 
  
Hala ere, Lanbideri gure bigarren informazio eskaeran helarazi genion bezala, 
kexagilea ez da aipatu ondasun higiezinaren gaineko jabetza eskubidearen 
titularra, bere alaba baizik. Kexagilea horren gaineko biziarteko gozamen 
eskubidearen titularra da. 
  
Gozamen eskubide horrek diru-sarrerak bermatzeko errentaren betekizunak 
betetzean eduki ditzakeen ondorioak kalkulatzeko xedez, 147/2010 
Dekretuaren 25.4. artikuluan jasotako araua erabiltzearen egokitasuna 
iradoki zitzaion Lanbideri, hots, honako hau: “biziarteko usufruktuetan 
balioa ondasunen balio osoaren % 70ekoa dela ulertuko da usufruktudunak 
hogei urte baino gutxiago dituenean, eta portzentajea % 1eko proportzioan 
gutxituko da usufruktudunaren aldira gehitu ahala. Gutxieneko muga balio 
osoaren % 10 izango da.” 
 
Kalkulu horren emaitza gozamenaren balioa da, kasu honetan, eta erakunde 
honi emandako datu ekonomikoen arabera, zera litzatekeena: 105.177,12€ 
ondasun higiezinaren balio gisa. Horren % 25 hartu beharko da kontuan 
147/2010 Dekretuaren 25.4. artikuluaren araua aplikatuz, 64 urte 
baitzituen kexagileak iraungitzea gertatu zen unean. Hortaz, 26.294,28 
eurokoa litzateke kontuan hartu beharreko gozamenaren balioa. 
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26.294,28€ horiek ez zaizkio katastroko balioari kendu behar balioa 
eskuratzeko xedez, Lanbidek baieztatu duen bezala; izan ere, kexagilea ez 
da jabe soila, higiezinaren gozamenduna baizik.  
 
Beraz, datu horri erreparatuta behintzat, gozamenaren balioak, berez, ez 
lukeela diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubidearen titularra izateko 
muga gainditzea ekarriko uste dugu. 
  

2. Bere bigarren erantzun idazkian, zera jakinarazi zigun Lanbidek: “Gozamenari 
dagokion formula erabili, eta ikusi da gainditu egiten duela bere bizikidetza-
unitatearen motari eta haren kide-kopuruari dagokion ondarea; izan ere, 
biziarteko gozamenaren balioa kalkulatzeko formula baliatu da, Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentari buruzkoa den maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 24. Artikuluak arautzen duen moduan. Arau horren 25. 
Artikuluak tituluak, baloreak eta eskubideak arautzen ditu.” 
 
Egitate honetan arrazoitu da iraungitzeko ebazpena: “Eskatzailearen ondarea 
(tituluak, balioak , ibilgailuak, eta, oro har, beste edozein ondasun higigarri) 
honelakoa izatea: bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren eta bizikidetza-
unitate motaren arabera eta batere baliabiderik ez izatearen kasurako 
dagokion gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren urteko 
zenbatekoaren gehienez halako lau baino handiagoa.” 
 
Ondorioz, gure ustean, Lanbide kontraesan batean erori da, kontua ez baita 
higiezinaren gaineko jabetzaren balioa kalkulatzea, horren gaineko gozamen 
eskubidea kalkulatzea baizik, hain zuzen ere. Iraungitzeko ebazpenak azken 
eskubide hori aipatu du; horrenbestez, 147/2010 Dekretuaren 25. 
artikuluaren araua aplikatu beharko da. 

 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 11. b) artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, honakoa da Lanbideri aurkeztu zaion 
 
 

GOMENDIOA 
 
Kexagilea titularra den gozamen eskubidea baliozta dezala 147/2010 Dekretuaren 
25.4.a) artikuluaren arauen arabera. Eta, kexagileak diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eskubidearen titularra izateko muga ekonomikoak gainditzen ez dituela 
egiaztatuko balitz, efekturik gabe utz dezala 2014ko irailaren 21eko iraungitzeko 
ebazpena, eta eskubidea aitor dezala aipatu datatik aurrera. 


