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1. BIZIKIDETZA-UNITATEA 

1.1 BI URTEAN IRAUNGI BEHAR DUTEN BIZIKIDETZA-UNITATEAK  

Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5. 

artikuluan daude araututa bizikidetza-unitateak. Baina haren iraupenari buruzko datua modu 

lausoagoan dago jasota araudian. Horrenbestez, bi urteren buruan iraungi behar duten 

bizikidetza-unitateak (BU) multzokatuz errazago eman nahi da informazio hori. 

Legeak ezartzen du diru-sarrerak bermatzeko errenta bi urteko aldi baterako ematen dela eta 

aldi hori beste bi urte luzatu ahal izango dela arrazoi horiek badiraute eta baldintzak eta 

betebeharrak betetzen badira; alabaina, BU batzuetarako, dekretu horrek urtebeteko muga 

ezartzen du, eta aldi hori beste bi urte luzatu ahal izango da salbuespenez (12 HILABETE + 12 

hilabeteko LUZAPENA). Denbora-tarte hori igarotzean, bizikidetza-unitateak iraungi egiten dira, 

eta beste mota bateko bizikidetza-unitate bat osatzen dute, baldintzak betetzen jarraitzen 

badute edo bizi diren bizikidetza-unitatean sartzen badira. 

Nabarmentzekoa da etenaldiak ere barnean hartzen direla bizikidetza-unitate bereiziaren bi 

urteko denbora-tartea zenbatzeko, etetearen kausa edozein dela ere. 

Horrenbestez, honako kasu hauetan BU bi urtean iraungitzea dagokio: 

1.- Dekretuaren 5.1.a artikuluko bizikidetza-unitateak 

  Pertsona bakarra, etxeko indarkeriaren biktima, ezkontza bidez edo 

ezkontzakoaren antzeko beste harreman baten bidez lotuta dagoena, banantze- 

edo dibortzio-izapide judizialak hasita ez dituela ere, betiere izapide horiek izatezko 

banantzetik BI URTERA hasi badira gehienez.   

Bi urteko denboraldi hori igaro eta banantze-/dibortzio-izapideak hasten ez badira, 

prestazioa iraungi egingo da.  

 Etorkinak direnean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko beste 

harreman iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko lurraldean ez 

denean bizi; horrelako kasuetan, bizikidetza-unitatearen kondizioari bi urtean eutsi 

ahalko zaio gehienez.  

Bi urte horiek igaro eta etorkina ez bada atzerrian bildu ezkontidearekin edo ez 

baditu hasi banantze- edo dibortzio-izapideak, prestazioa iraungi egingo da. 

Atal horren barnean ez dira hartzen arestian aipatutako dekretuaren 5.1.a artikuluan jasotako 

beste bizikidetza-unitateak, bi urteko muga ez dutenak: 

- Errefuxiatuaren bizikidetza-unitatea (5.1.a artikulua). 

- Banantze- edo dibortzio-izapideak hasi dituzten eta etxebizitza utzi behar ez duten 

dibortziatuen bizikidetza-unitatea (5.1.a artikulua). 

2.- Dekretuaren 5.2 artikuluan jasotako bizikidetza-unitatea (bizikidetza-unitate bereziak, 

Legearen 9. artikuluak salbuespen gisa jasotzen dituenak, artikulu hartako 1.b letran 

aurreikusitako harremanak dituzten pertsonen etxebizitzan daudela ere): “Elkarren artean 

batuta daudenean ezkontzaren edo antzeko harreman iraunkor baten bidez, adopzioaren 



 

6 

bidez, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren edo bigarren mailarainoko ezkontza-

ahaidetasunaren bidez, edo familia-harrerako harreman iraunkor baten edo adopzio aurreko 

edo tutoretzapeko harreman baten bidez”.  

  

GRADUAK TITULARRA/EZKONTIDEA 

1. Aita/ama Aitaginarreba/ 

amaginarreba 

Semea/alaba Suhia/erraina 

2. Aitona/amona Anaia/arreba Koinatua/ 

koinata 

Biloba 

3. Birraitona/ 

birramona 

Osaba/izeba Iloba Birbiloba 

4. Lehengusua    

 

 Etxeko tratu txarren biktima izanda, beren ohiko etxebizitza utzi duten pertsonak, haien 

seme-alabekin batera, horrelakorik izanez gero.  

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-unitate bereizia iraungi egingo da, eta 

bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 

 Beren kargura % 45etik gorako desgaitasuna aitortuta duten edota II. graduko 1. mailako 

mendetasuna edo handiagoa duten pertsona helduak edo adingabeak dituzten pertsonak.  

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-unitate bereizia iraungi egingo da, eta 

bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 

 Beren ohiko etxebizitza utzi behar izan duten pertsonak, dela banantze edo dibortzio baten 

edo izatezko batasun bat desegitearen ondorioz edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

muturrekotzat jotako egoeraren batengatik (utzarazpena, hondamendia, etxebizitzaren 

ordainketari aurre egiteko ezintasun nabarmena, betiere egoera horiek eskatzaileari ezin 

bazaizkio egotzi). 

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-unitate bereizia iraungi egingo da, eta 

bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 

147/2010 Dekretuaren 5.2 artikuluaren b), c) eta d) letretan aurreikusitako egoeretako bi 

aldi berean gertatzen direnean kontuan hartu beharreko irizpideak: 

o 5.2.c artikuluko egoera (beren kargura eta beraiekin bizitzen seme-alabak dituzten 

pertsonak): 

Gerora beste seme edo alaba bat badu, EZ zaio 2 urteko beste eperik emango. 

Gerora etxeko indarkeriaren biktimatzat hartzen bada (5.2.b): Ez bada derrigortuta 

egon etxebizitza uztera, EZ ZAIZKIO beste 2 urte EMANGO. Derrigortuta egon bada 

etxebizitza uztera, beste 2 urte EMANGO ZAIZKIO, bizikidetza-unitate bereizi gisa. 
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Gerora banandu egiten bada (5.2.d artikulua): Ez bada derrigortuta egon etxebizitza 

uztera, EZ ZAIZKIO beste 2 urte EMANGO. Derrigortuta egon bada etxebizitza uztera, 

beste 2 urte EMANGO ZAIZKIO, bizikidetza-unitate bereizi gisa. 

o 5.2.b artikuluko egoera (etxeko indarkeriaren biktimak izanik, ohiko etxebizitza utzi 

eta senideen etxera bizitzera joan diren pertsonak): 

Gerora seme edo alaba bat izaten badu (5.2.c artikulua): beste 2 urte EMANGO 

ZAIZKIO. 

Gerora banandu egiten bada (5.2.d artikulua): Ez bada derrigortuta egon etxebizitza 

uztera, EZ ZAIZKIO beste 2 urte EMANGO. Derrigortuta egon bada etxebizitza uztera, 

beste 2 urte EMANGO ZAIZKIO, bizikidetza-unitate bereizi gisa. 

o 5.2.b artikuluko egoera (ohiko etxebizitza utzi eta senideen etxera bizitzera joan 

diren pertsona bananduak edo dibortziatuak): 

Gerora seme edo alaba bat izaten badu (5.2.c artikulua): beste 2 urte EMANGO 

ZAIZKIO. 

Gerora etxeko indarkeriaren biktimatzat hartzen bada (5.2.b): ez bada derrigortuta 

egon etxebizitza uztera, EZ ZAIZKIO beste 2 urte EMANGO. Derrigortuta egon bada 

etxebizitza uztera, beste 2 urte EMANGO ZAIZKIO, bizikidetza-unitate bereizi gisa. 

3.- 147/2010 Dekretuaren 5.3 artikuluan jasotako bizikidetza-unitateak. Premia larriagatik 

hartutako pertsonak. Errentamendu- edo azpierrentamendu-kontraturik izan gabe, premia 

larriko egoeraren bategatik hartutako pertsonak, betiere artikulu horretan ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Premia larriko egoerari bi urtean eutsi ahalko zaio.  

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-unitate bereizia iraungi egingo da, eta 

bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 

1.2 BIZIKIDETZA-UNITATE BAT IZATEA URTEBETE LEHENAGOTIK 

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaile izateko, ezinbesteko baldintza da bizikidetza-

unitate bat osatzea, gutxienez urte bat lehenagotik, eskabidea aurkezten den egunetik 

zenbatzen hasita. Ez da kontuan hartzen bizitokiz aldatu ote den edo ez, BU nagusiaren 

egiturari eustea da baldintza bakarra. 

Bizikidetza-unitateari urtebetez eusteko baldintza beteko dute denbora-tarte horretan 

bizikidetza-nukleoari eutsi dioten bizikidetza-unitateek, egon diren sarrerak eta irteerak 

gorabehera. Alabaina, bizikidetza-unitatea uzten duten pertsonek ezin izango dute diru-

sarrerak bermatzeko errenta jaso aurreneko urtean, hura ordaintzen hasten den egunetik 

hasita. 

Ez da derrigorrezkoa izango bizikidetza-unitateari urtebetez eusteko baldintza jada diru-

sarrerak bermatzeko errentaren espediente baten titularrak direnentzat. Horri dagokionez, 

prestazioaren titularrak urtebeteko baldintza beteko du, beste etxebizitza batera bizitzera joan 

ote den alde batera utzita. 

 

 



 

8 

ADIBIDEAK 

1) Etxebizitza batean edo gehiagotan beti elkarrekin bizi izan diren eta seme-alabak izan 

dituzten gurasoak, seme-alabak denboraldi batean gurasoekin bizi eta gero haien 

etxebizitzatik joan direla.  

Halako kasuetan, gurasoek bizikidetza-unitateari urtebetean eusteko baldintza bete 

dute, aurreko urte horretan familia-erroldan norbait sartu edo familia-erroldatik 

norbait atera ote den alde batera utzita. Hala eta guztiz ere, etxebizitzatik irten edo 

hartan sartu diren pertsonek titular izateko baldintza ez dute beteko BU berean 

urtebete eman arte. 

2) Bere garaian gurasoen etxetik independizatu zen pertsona. Handik bi urtera gurasoen 

etxera itzuli, eta hortik 6 hilabetera berriz ere bakarrik bizitzera joaten da.  

Gurasoek bete dute bizikidetza-unitateari urtebetean eusteko baldintza, semea edo 

alaba duela 6 hilabete joan bada ere haien etxetik, gurasoen BU jotzen baita 

nagusitzat; gurasoen etxetik joan den semeari edo alabari, ordea, ez zaio DSBE emango 

BU independente bat osatu eta urtebete igaro arte. 

3) Beti elkarrekin bizi izan diren bi anai-arreba, prestazioaren titularrak BU independente 

bat osatzea erabaki duela. Geratzen den anaiak/arrebak BU independentea osatu eta 

urtebete eman behar du.  

1.3 PENTSIODUNAREN BIZIKIDETZA-UNITATEA  

Pentsiodunen bizikidetza-unitatetzat jo daitezke pentsioen titularrak, eta, 147/2010 

Dekretuaren 5.2.a) artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, zahartzaro-, baliaezintasun- edo 

alarguntza-pentsioak izan daitezke horiek, kotizatzen dutenak edo kotizatzen ez dutenak.  

Pentsiodunen bizikidetza-unitatetzat hartuko dira pentsio hauen onuradunek 

(onuradunak=titularrak) eratzen dituzten bizikidetza-unitateak: 

 Gizarte Segurantzaren Sistemako erretiro-pentsioak. Zahartzaro-, baliaezintasun- edo 

alarguntza-pentsioetan aplikatzen da. 

 Estatuko Klase Pasiboetako edo bestelako administrazio publikoetako erretiro-

pentsioak. 

 Kanpotik jasotako erretiro-, baliaezintasun- edo alarguntza-pentsioak. 

 Mutualitateetako pentsioak, Gizarte Segurantzako Sistemakoen ordezkoak, pentsioa 

pentsioen sistema publikoko pentsioen erregistroan inskribatuta badago. 

 Gizarte Segurantzako, Estatuko Klase Pasiboetako edo beste administrazioren bateko 

baliaezintasun-pentsioak. 

 Gizarte Segurantzako, Estatuko Klase Pasiboetako edo beste administrazioren bateko 

alarguntza-pentsioak. 

 Zurztasun-pentsioak, onuradunak 65 urte edo gehiago dituenean. 

 Senideen aldeko pentsioak, onuradunak 65 urte edo gehiago dituenean. 

 SOVIko pentsioak. 
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 Gaixotasun edo zahartasunagatiko laguntza-pentsioak (2620/1991 ED). 

 FBSko pentsioak. 

 LISMI legearen ondorioz jasotako pentsioak (gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko 

diru-laguntza). 

 18 urtetik gora dituen eta % 65eko edo hortik gorako desgaitasuna duen seme-alaba 

ardurapean edukitzeagatiko prestazioa, hauetako kasuren baten egonez gero: 

- Desgaitasuna duen pertsona umezurtza izatea aitaren eta amaren aldetik, 

onuraduna izatea eta, hortaz, horrek jasotzea prestazioa. 

- Desgaitasuna duen pertsona umezurtza izatea aitaren eta amaren aldetik, 

onuraduna izatea, baina prestazioa horrek ez jasotzea legez desgaituta 

egoteagatik.  

 Jatorria Espainiako estatuan duten itzulitako pertsonentzako zahartasunagatiko 

laguntza-pentsioak. 

 Terrorismo-ekintzek eragindako aparteko pentsioak (alarguntza-pentsioak eta 

ezintasun iraunkorragatiko pentsioak). 

DSBEren xedeetarako, aipatutako 5.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera, pentsiodun 

bizikidetza-unitatetzat joko da bizikidetza-unitatea, eta hauek sartzen dira hor: pentsioen 

onuraduna, horren ezkontidea edo ezkontideen antzeko harreman iraunkorrean onuradunari 

lotutako pertsona eta ekonomikoki horien mende daudenak. 

Horri guztiari begira, pentsiodunaren BUarekiko ekonomikoki mendekotzat hartuko dira 

inolako diru-baliabiderik ez duen pertsona bakar bati dagokion Gizarteratzeko eta Gizarte-

babeserako Oinarrizko Errentaren zenbatekoa baino diru-sarrera konputagarri handiagoak ez 

dituzten pertsonak; salbuetsita geratuko dira lan egiteagatik edo osagarriak izan daitezkeen 

pentsioetatik datozen diru-sarrerak lortzen dituzten pertsonak. 

Lan egiteagatik diru-sarrerak lortuz gero: pentsiodunaren BUarekiko ekonomikoki 

independentetzat hartuko dira harekin bizi diren eta norbere kontura edo besteren kontura 

lan egiteagatik diru-sarrerak dituzten senideak (jasotako diru-sarreren zenbatekoa alde batera 

utzita), betiere Gizarte Segurantzako edozein erregimenetan alta inskribatuta badaude.  

Hala eta guztiz ere, lan egiteagatik diru-sarrerak dituen eta pentsiodunaren bizikidetza-

unitatean bizi den pertsonak DSBE jasotzeko eskubidea izateko (betiere BU independente 

gisa), lan-errenten ondoriozko diru-sarrerak diru-sarrerak bermatzeko errentaren % 75etik 

gorakoak izan behar dute ezinbestean.  

Halere, pentsiodunaren bizikidetza-unitatean sartzea aukeratu dezake; hala bada, 

pentsiodunaren bizikidetza-unitatea bizikidetza-unitate orokor bihurtuko da. 
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1.4 BANANTZE, DIBORTZIO EDO PREMIA LARRIKO EGOERA BATEN 
ONDORIOZ ETXEBIZITZA UTZI BEHAR IZAN DUEN PERTSONA 
BAKARRAREN BIZIKIDETZA-UNITATE BEREZIARI BURUZKO AZALPENAK  

Araudiak 2 urteko gehieneko iraunaldia ezartzen du 147/2010 Dekretuaren 5.2.d artikuluan 

jasotako bizikidetza-unitateetarako. Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-

unitate bereizia iraungi egingo da, eta bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 

Bizikidetza-unitate bereiziaren egoera ez da DSBE jasotzearen araberakoa; beste modu batean 

esanda, bizikidetza-unitate bereiziaren 2 urteko denbora-tarte hura egitate sortzailea 

(banantzea + etxebizitzaz aldatzea) gertatu zenetik aurrera hasiko da zenbatzen.  

Horrenbestez, bizikidetza-unitate bereiziaren epea zenbatzeari dagokionez, egoera hauek 

gerta daitezke: 

1) Pertsonak etxebizitza utzi du, baina oraindik ez da ez banantze- edo dibortzio-epairik 

ez guraso eta seme-alabentzako neurrien epairik eman: bizikidetza-unitatearen epea 

banantze- edo dibortzio-izapideak hasteko doako justiziako eskabideak hasten 

direnetik aurrera hasiko da zenbatzen, edo izatezko bikoteen erregistroan baja hartzen 

denetik aurrera. 

2) Banantze- edo dibortzio-epaia edota guraso eta seme-alabentzako neurrien epaia 

ematen denean etxebizitza uztea: bizikidetza-unitate bereiziaren epea banantze- edo 

dibortzio-epaia ematen denetik aurrera hasiko da zenbatzen edo, hala badagokio, 

epaiak etxebizitza uztera derrigortzen duenetik aurrera. 

1.5   ADINGABEAK BEREN KARGURA DITUZTEN BIZIKIDETZA-UNITATEAK 

147/2010 Dekretuaren 5.2 artikuluaren arabera, BUtzat hartuko dira honako ezaugarri hauek 

betetzen dituzten pertsonak edo pertsona multzoak: 

“Artikulu honetako 1. paragrafoko b) idatzi-zatian aurreikusitako loturaren bat (ezkontzaren 

edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor bat, laugarren mailarainoko odol-ahaidetasuna, 

bigarren mailarainoko ezkon-ahaidetasuna...) daukaten pertsonen etxebizitzan bizi direnean 

ere, bizikidetza-unitatetzat hartuko dira (...)”. 

Horrenbestez, beren ardurapean adingabeak dituzten bizikidetza-unitate guztiek adingabeen 

BU gisa kobratzeko eskubidea izango dute gainerako baldintzak betetzen badituzte, betiere bi 

urteko mugarekin eta 147/2010 Dekretua indarrean hasi zenez geroztik ez badira egon 

adingabeen BU gisa.  

1.6 PREMIA LARRIAGATIKO HARRERA  

Bizikidetza-unitate bereizitzat hartuko dira premia larriagatik harrera-egoeran dauden 

pertsonak; hots, errentamendu- edo azpierrentamendu-kontraturik izan gabe, premia larriko 

egoeraren bategatik hartutako pertsonak. 

Hona hemen premia larriagatiko harreraren BU osatzeko baldintzak: 
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- Unitate hartzaileak behar adina baliabide izan behar ditu; horregatik, ezin du DSBEren 

jasotzaile izan. 1. paragrafoko b letran jasotako familia-harremanetako ezein ez da 

egongo. 

- Ezin du egon diru bidezko traturik unitate hartzailearen eta hartu dituzten pertsonen 

artean. 

- Pertsona bakar bati legokiokeen diru-sarrerak bermatzeko errentaren % 75 baino diru-

sarrera txikiagoak izan behar ditu. 

- Premia larriko egoera dagoela frogatzen duen eta pertsonari jarraipen bat egin behar 

zaiola ezartzen duen txosten bat aurkeztea gizarte zerbitzuetan. 

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetza-unitate bereizia iraungi egingo da, eta 

bizikideen bizikidetza-unitatearen barnean sartuko da. 2 urteko epearen zenbaketa kausak 

gertatu ziren egunaren biharamunean hasiko da; hots, hartutako pertsona premia larriko 

egoeran hasi zen egunean.  Horri dagokionez, eskatzaileak alegatutako premia larriko egoera 

benetakoa dela egiaztatzen den unetik aurrera hasten da premia larriko egoera hori.  

Premia larriko egoeren arazoarekin loturiko kasuistikari buruzko zenbait azalpen 

interesgarri: 

Premia larriagatiko harrerak ezinbestean eskatzen du hartutako pertsona hartzailearen 

etxebizitza berean bizitzea; hots, haren berezko etxebizitzan. 

Familia bereko pertsonen arteko (laugarren mailarainoko odol-ahaidetasuna, bigarren 

mailarainoko ezkon-ahaidetasuna) etxebizitzaren erabilera-lagapena ez da premia larriagatiko 

harreratzat hartzen.  

Senideak ez diren pertsonen arteko etxebizitzaren erabilera-lagapena ere ez da premia 

larriagatiko harreratzat hartzen, hori ez baita harrera. 

1.7 BIZIKIDETZA-UNITATEA OSATZEA ETXEETAN BARNEKO LANGILE GISA 

LAN EGITEN DUTEN PERTSONEKIN  

Etxe batean barneko langile gisa lan egiten duen eta, honenbestez, bertan bizi den pertsona 

batek ez ditu DSBE jasotzeko baldintzak betetzen, ostatua eta mantenua ematen dizkion 

etxebizitza batean bizi delako; izan ere, 147/2010 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen duenez, 

egoera horretan dauden pertsonek estalita dituzte oinarrizko premiekin loturiko gastuak 

(ostatua eta mantenua), baita gizarteratzeko edo laneratzeko prozesuarekin lotutako gastuak 

ere, lanagatiko diru-sarrerak baitituzte. 

Etxeko langileak (barnekoak) ez dira bizikidetza-unitate independizatutzat hartuko; izan ere, 

lege hori betetzeari begira, etxebizitza edo bizitokitzat joko da beregainki eta agintaritza edo 

erregimen komun baten eraginpean egon gabe bizi nahi duen pertsona batek ohiko 

bizilekutzat erabiltzen duen esparru fisikoa, edo modu horretan bertan elkarrekin bizi nahi 

duten pertsona batzuek ohiko bizilekutzat darabilten esparru fisikoa. 

Bizikidetza-unitate bateko titularrak edo haren ezkontideak astelehenetik ostiralera barneko 

langile gisa lan egin eta asteburuetan familiarekin beste etxebizitza batean bizi bada, BU 
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horrek DSBE eta EGPO jasotzeko eskubidea du. Kasu guztietan espezietan ordaindutako diru-

sarrera gisa zenbatu beharko dira ostatua eta mantenua.   

1.8 DSBEren JASOTZAILEA DEN BIZIKIDETZA-UNITATE BATEAN HARTUTAKO 

ADINGABEAK  

147/2010 Dekretuaren 5.1.b artikuluaren barnean jasota daude familia-harrerako harreman 

iraunkor batengatik edo adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman baten bitartez 

elkarrekin etxebizitza edo bizitoki berean bizi diren pertsonez osatutako bizikidetza-unitateak. 

Horren ildotik, ezinbestekoa da nabarmentzea egoera hori (BU batean adingabe bat harrera-

egoeran dagoela eta haren gurasoak edo legezko tutoreak ez daudela BU horretan) frogatzen 

duen dokumenturen bat aurkeztu behar dela. Egoeraren arabera, mota bateko edo besteko 

dokumenturen bat eskatuko da. 

 Tutoretza judiziala: Hori gertatzen da gurasoak hil direnean edo guraso-ahala kendu 

dietenean. Tutoretzako dokumentu judiziala aurkeztu beharko da. 

 Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen familia-harrera iraunkorra edo 

adopzio aurrekoa edo tutoretzapeko harrera: Babesgabetasun-egoeran dauden 

adingabeen kasuan gertatzen da, eta normalean beste senide batzuekin edo beste 

familia batekin bizitzera joaten dira. Jaurlaritzaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

 Egitezko zaintza: Ez dago egoera hori frogatzeko dokumenturik, baina oso ohikoa da. 

Senideek edo adiskideek adingabeak zaintzen dituztenean gertatzen da egoera hori, 

adingabearen gurasoak ez daudelako (adibidez, espetxeratu egin dituztelako edota 

EAEtik kanpo lanera joan direlako). Gurasoek ez dituzte adingabeak babesgabe utzi, 

baina ezingo dituzte zaindu denbora-tarte jakin batean.  

Komeni da gogoraraztea DSBE jasotzen dutenek ezin dutela inor ere hartu, DSBEk pertsonen 

oinarrizko premiak betetzeko balio behar baitu, eta ez haien egoera larriagotzeko. Adingabeen 

harrera onartuko da soilik gizarte-zerbitzuek aldez aurretik txostena eman badute eta aldi 

baterako tutoretza judizialerako izapideak aldez aurretik hasita badaude. 

Derrigorrean aurkeztu beharko da oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostena, adingabea BU 

horretan (bere gurasoak gabe) zergatik dagoen azaltzen duena. 

BIZIKIDETZA-UNITATEEI BURUZKO AZALPENA 

DSBE prestazioa iraungi edo ukatu egingo da aztertutako kasua ez badator bat 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5. artikuluan jasotako kasuistikarekin. 
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2. OSTATUA 

2.1 ERRENTAMENDU-KONTRATUAREN TITULARTASUNA  

EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintza eta bizikidetza-unitatea 

osatzeko baldintza betetzen direla frogatzeko, interesdunek honako agiri hauek aurkeztu 

behar dituzte: 

a) Errentaria: errentamendu-kontratua eta dituen azpierrentamendu-kontratu guztiak. 

b) Azpierrentaria: errentamendu-kontratua eta azpierrentamendu-kontratua. 

Dokumentu hau argitaratzen denetik aurrera, Lanbiden aurkeztutako errentamendu-kontratu 

guztiek (azpierrentamendu-kontratuak izan ezik) ezinbestean egon behar dute Hiri Finken 

Errentamendu-kontratuen Erregistroan. Ez dago azpierrentamendu-kontratuak erregistro 

horretan inskribatzeko betebeharrik. 

DSBE eskatzeko, bizikidetza-unitateko edozein kide izan daiteke errentamendu-kontratuaren 

titularra. 

EGPO eskatzeko, errentamendu-kontratuaren titularrak DSBEren titularra edo haren 

ezkontidea izan behar du, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko 2/2010 

Dekretuaren 5. artikuluan adierazitakoari jarraikiz. 

EGPOren aitorpen berrietan, eskabidearen aurreko hilabeteko alokairuaren ordainagiria 

aurkeztu beharko da.  

Azpierrentamendurik egonez gero, jabeak idazki bidez baimendu beharko du 

azpierrentamendu hori. Baimen horrek alokairu-kontratuan bertan jasota geratu beharko du 

edo, bestela, horretarako sinatutako eta Hiri Finken Errentamendu-kontratuen Erregistroan 

erregistratutako dokumentu batean (aldaketa errentamendu-kontratuan). 

2.2 ERROLDA ETA BENETAKO BIZITOKIA BAT EZ ETORTZEA 

Erroldak beti adierazi beharko du etxebizitzaren egoera erreala. Horrenbestez, etxebizitzan 

benetan bizi diren pertsona guztiek erroldan erregistratuta egon behar dute eta, halaber, 

etxebizitzan bizi ez den inork ere ezin du egon etxebizitza horretan erroldatuta.  

Horrez gainera, errentamendu- edo azpierrentamendu-kontratuen titular guztiek etxebizitza 

horretan erroldatuta egon behar dute eta etxebizitza horrek izan behar du haien benetako 

bizitokia. Horri dagokionez, ez da onargarria erroldan ageri ez den edo etxebizitzan bizi ez den 

pertsonaren bat errentamendu-kontratuan agertzea. 

Kontuan hartu behar da arestian aipatutako muturrak ezinbestekoak direla EAEn erroldatuta 

egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintza betetzen dela frogatzeko ez ezik, bizikidetza-

unitatea osatzeko baldintza betetzen dela frogatzeko ere bai, bizikideen ezkon-

ahaidetasunaren eta odol-ahaidetasunaren maila egiaztatu behar baitira (147/2010 

Dekretuaren 5.1.b artikulua), baita errentamendu-kontratua ote duten egiaztatu ere 

(147/2010 Dekretuaren 5.1.c artikulua).   
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Horregatik guztiagatik, erroldaren eta benetako bizitokiaren artean inkongruentziaren bat 

badago, prestazioa ukatu edo iraungiko da, arestian adierazitako baldintzak frogatuta ez 

geratzeagatik. 

 

Etxebizitzako bizikideek eskatu beharko dute etxebizitzan bizi ez diren pertsonen baja 

erroldan. Kasu batzuetan, erroldako bajak zenbait hilabete behar izaten du ondorenak izateko 

(ofizioz edo interesdunek eskatutako baja, eta abar); horregatik, erroldako bajari hasiera eman 

zaiola frogatzeko egiaztagiria aurkeztu beharko du interesdunak. 

Lanbidek jakiten badu DSBEren jasotzaile batek baja hartu duela erroldatik, iritziko du 

interesduna ez dela bizi etxebizitzan baja-prozedurari hasiera eman zitzaion egunaz geroztik. 

2.3 OSTATU KOLEKTIBOAK  

Era berean, etxebizitzatzat edo bizitokitzat hartu ahalko dira bizileku kolektiboko honako 

esparru fisiko hauek, bizikidetza-unitateak modu independentean erabiltzen dituztenean:  

a) 147/2010 Dekretuaren 6.2.a artikuluan jasotakoak: turismoko, hoteleko edo hotelez 

kanpoko establezimenduak, Euskal Autonomia Erkidegoko turismoa antolatzeko 

martxoaren 16ko 6/1994 Legearen (abenduaren 23ko 16/2008 Legeak aldatu zuen) 12. 

artikuluan xedatutakoari jarraikiz. 

b) 147/2010 Dekretuaren 6.2.b artikuluan jasotakoak: “Aldi baterako harrera-zentroak, 

publikoak edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuen mendekoak, behar bezala 

baimendu eta homologatutakoak, itunpekoak, hitzartutakoak edo Administrazioak 

kontratatutakoak badira harrera-zerbitzu hori emateko edo irabazi-asmorik gabeko 

gizarte-erakundeek sustatutakoak direnean, betiere harrera-baliabide hori itunpeko, 

hitzartutako edo Administrazioak kontratatutako gizarteratzeko edo gizarteratu eta 

laneratzeko beste programa batzuekin lotzen dituztenak. 

Dekretu honi dagokionez, aldi baterako harrera-zentrotzat hartuko dira harrera-pisuak, 

bazterkeria-egoeran dauden pertsonentzako abegi-zentroak, baita etxeko tratu txarren biktima 

diren emakumeentzako abegi-zentroak eta emakumeentzako beste harrera-zentro batzuek ere, 

Gizarte-zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 22. artikuluaren 1.9.1, 2.4.5 

eta 2.4.6 idatzi-zatietan bildurikoak hurrenez hurren, horietan eman beharreko egonaldia 

dagokion gizarteratzeko banakako planaren bilakaeraren mende badago”. 

Lege-zati horietan katalogatutako zentroetako edozeinetan erroldatutako pertsona guztiek 

eskubidea izango dute DSBE kobratzeko, mantenu-gastuak estalita ote dituzten alde batera 

utzita, betiere oinarrizko gizarte-zerbitzuek pertsona horri banako jarraipena egin badiote. 

EGPOri dagokionez, gastu hori argi eta garbi frogatzen duen alokairu-kontratu bat 

dagoenean baino ez da emango. Prezio publikoa ordaintzen den pisuetan bizi diren 

pertsonek ez dute EGPOrako eskubiderik izango, alokairua jada diruz lagunduta dutelako. 
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2.4 TUTORETZAPEKO ETXEBIZITZAK EDO ETXEBIZITZA KOMUNITARIOAK   

Adineko pertsona autonomoentzako etxebizitza komunitarioetan edo tutoretzapeko 

etxebizitzetan bizi diren (ohiko bizitokia) pertsonek kobra dezakete DSBE, baina ez EGPO. 

147/2010 dekretuaren 9. artikuluaren arabera, DSBE kobratzeko betebeharrak honako hauek 

dira: 

“Eskaera egiten den unean eta espedientea izapidetzen den bitartean egoitza-zerbitzuko plaza 

baten erabiltzaile ez izatea, plaza hori soziala, sanitarioa edo soziosanitarioa eta iraunkorra 

bada eta guztiz edo partez funts publikoekin finantzatzen bada”. 

Adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko 41/1998 Dekretuaren 2. artikuluaren 

arabera, hiru ostatu mota daude, eta horietako bat baino ez da iraunkorra: 

a) Apartamentu babestuak (tutoretzapeko etxebizitzak): pertsona bakarreko edo 

bikoteko etxebizitza autonomoen multzoak dira; taldeko zerbitzuak dituzte, aukeran 

erabiltzekoak; duten egoera psikofisiko eta soziala dela eta, baliabide gehiagorik behar 

ez duten pertsona nagusientzat dira. 

b) Etxebizitza komunitarioak: gehienez ere, 14 plaza dituzten elkarbizitzarako zentroak 

dira; euren kabuz moldatzeko ahalmen jakin bat duten eta familia-giroaren antzeko 

bizimodua duten pertsona nagusientzat dira. 

c) Egoitzak: 14 plazatik gorako elkarbizitzarako zentroak dira, bizileku iraunkorra eta 

komuna izateko prestatuak; pertsona nagusiei osoko zainketa, etengabea, ematen 

zaie; minusbaliotasun handiak dituztenak zaintzeko beharrezkoak diren materialak 

izan beharko dituzte. 

Araudiak jasotakoa kontuan hartuz, tutoretzapeko etxebizitza batean edo etxebizitza 

komunitario batean bizi diren eskatzaileek DSBE kobratu ahal izango dute, baldin eta gainerako 

baldintzak betetzen badituzte. 

Tutoretzapeko etxebizitza batean 2 DSBE eman ahalko dira gehienez, etxebizitza normaltzat 

hartzen baitira halakoak. Ezin izango da EGPO kobratu, alokairua jada diruz lagunduta 

dagoelako. 

Etxebizitza komunitarioan, berriz, eskatutako DSBE guztiak eman ahalko dira, ostatu 

kolektibotzat hartzen baitira halakoak. Ezin izango da EGPO kobratu, alokairua jada diruz 

lagunduta dagoelako, prezio publikoaren bitartez. 

Egoitzen kasuan, ordea, ezin da ez DSBErik ez EGPOrik kobratu, premia guztiak estalita 

baitaude. 

2.5 EGOITZETAKO EGONALDIA  

147/2010 Dekretuaren 9.5 paragrafoan ezartzen denez, baldintza hau bete behar da DSBEren 

titulartasuna eskuratzeko: “Eskaera egiten den unean eta espedientea izapidetzen den 

bitartean egoitza-zerbitzuko plaza baten erabiltzaile ez izatea, plaza hori soziala, sanitarioa 

edo soziosanitarioa eta iraunkorra bada eta guztiz edo partez funts publikoekin finantzatzen 

bada”. 
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Honenbestez, egoitza batean modu iraunkorrean sartuta dauden pertsonek ezin izango dute 

DSBErik jaso pertsona bakarreko BU gisa.  

Bi ezkontideetako bat egoitza batean modu iraunkorrean sartzen denean eta besteak DSBE 

kobratzen jarraitzen duenean, egoitzan sartu den pertsona BUtik ateratzen da, baina 

bizikidetza-unitatearen guztizko diru-sarreren % 50 zenbatzen da. 

Azalpen garrantzitsua: bi ezkontideek pentsioa dutenean, egoitzak bizikidetza-unitatearen 

diru-sarrera guztien (bi pentsioen) % 50 zenbatzen du. Honenbestez, Lanbidek gainerako % 50a 

baino ez du zenbatu behar. 

Bi ezkontideen baterako ondareari dagokionez, bestalde, haren % 100 zenbatuko zaio DSBEren 

jasotzaileari, ondare hori eskuragarri baitu. 

Diruz lagundu gabeko egoitza pribatu batean sartuta dauden pertsonak (ez zentroari ez 

titularrari diruz laguntzen ez bazaie) soilik egoitza publiko batean sartzeko eskabidea jada egin 

badute izan daitezke DSBEren jasotzaileak. Gainera, egoitza publiko batean sartzen direnean 

DSBE kobratzeari utziko diote. 

Egoitza pribatu batean dagoen norbaitek DSBE eskatzen badu, entzunaldi-izapide batean 

jakinarazi behar zaio egoitza publiko batean plaza eskatu behar duela DSBE kobratzeko. 

2.6 ZENTRO SOZIOSANITARIO BATEAN (OSPITALE EDO OSASUN 

MENTALEKO ZENTRO BATEAN) SARTZEA HILABETETIK GORAKO 

DENBORA-TARTE BATEAN  

Pertsona bakarreko ezein BUri ez zaio DSBE kenduko ospitale edo osasun mentaleko zentro 

batean sartzeagatik. DSBE kobratzen ari direla osasun-arazoren batengatik ospitaleren batean 

sartu behar duten pertsonek DSBE eta EGPO kobratzen jarraitu ahalko dute, baita bertako 

egonaldia hilabetetik gorakoa denean ere. 

Zentro soziosanitarioko egonaldiak ezingo du urtebetetik gorakoa izan. Urtebetetik aurrera, 

egonaldia iraunkortzat hartuko da, eta EGPO/DSBE eten egingo da, baina gaixoa zentro 

soziosanitariotik irteten denean, berriz ekin ahal izango dio laguntzari. 

Kobratzen jarraitzeko aukera gorabehera, Lanbideri jakinarazi beharko diote zentro horretan 

sartu direla.  

2.7 ESPETXEKO EGONALDIA 

 Erroldaren zenbaketa: 

Espetxean egon diren pertsonen kasuan, errolda eta benetako egonaldia hartuko dira kontuan 

errolda-denbora zenbatzerakoan. 

Espetxeek presoak erroldatzen dituztenez, onartuta dago espetxean erroldatuta emandako 

denbora. 

EAEtik kanpoko espetxeetako egonaldien kasuan, betiere erroldak EAEn jarraitzen badu, 

benetako egonaldia EZ duela galdu iritziko da, espetxeratuaren esku ez baitago EAEn edo 

EAEtik kanpo egotea. 



 

17 

Erroldan hutsuneren bat badago interesduna espetxean egon dela errolda galdu egin delako, 

eta espetxean sartu baino lehenagoko azken errolda EAEn bazegoen eta espetxean emandako 

denborarekin bat badator (EAEn nahiz handik kanpo), denbora-tarte hori errolda-denboratzat 

hartuko da. 

 DSBE kobratzeko eskubidea espetxe-erregimen motaren arabera: 

147/2010 Dekretuaren 9.6 paragrafoan ezartzen denez, baldintza hau bete behar da DSBEren 

jasotzaile izateko: 

Espetxean ez egotea, ez eskaera egiteko unean ezta espedientea izapidetzen den bitartean ere. 

147/2010 Dekretuaren 43.1.c artikuluan ezartzen denez, kasu honetan eten egingo da DSBE: 

Pertsona bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan, egoitza-zentro publiko edo pribatuetan edo 

espetxean sartzea hilabeteko edo gehiagoko aldirako, sarrera gertatzen den zentroan 

mantenua estalita geratzen baldin bada. 

Horrenbestez, DSBEren jasotzaile bat espetxean sartzen bada hilabetetik gorako aldi baterako: 

- Pertsona bakarreko bizikidetza-unitate baten titularra espetxean sartzen bada, 

prestazioa eten egiten da. 

- Bizikidetza-unitatea pertsona bakarrekoa ez bada, titularra aldatzeko aukera kontuan 

hartuko da, baldin eta bizikidetza-unitateko beste kideak baldintzak betetzen baditu. 

- Espetxeratutako ezkontideak diru-sarrerarik badu, diru-sarrera horien % 100 

zenbatuko da bizikidetza-unitateko sarrera gisa. 

Eskabide berri bat edo diru-laguntzari berrekiteko eskabidea eginez gero, ondoren 

azaldutakoari jarraikiz jokatuko da, espetxe-graduaren arabera. Espetxe-sailkapeneko hiru 

gradu daude: 

1. Lehen gradua: lehen graduan dauden pertsonak erregimen itxian daude eta oinarrizko 

beharrak beteta dituzte. Ezin dute DSBE kobratu. 

2. Bigarren gradua: aldian behin irteteko baimenak lortuta baino ezin dute atera espetxetik, 

baina oinarrizko beharrak beteta dituzte. Ezin dute DSBE kobratu. 

3. Hirugarren gradua: erdiaskatasunez bizi daitezkeen pertsonei aplikatzen zaie. Hirugarren 

graduan sailkatutako pertsona gehienek ez dituzte oinarrizko beharrak beteta, eta asko ez 

dira espetxean bizi, zigorra betetzen ari badira ere. Hirugarren graduko hainbat modalitate 

daude: 

o Hirugarren gradu mugatua: pertsona ordu-tarte jakin batzuetan atera daiteke 

espetxetik, normalean, prestakuntzarekin edo lanarekin lotutako 

arrazoiengatik). DSBE eta EGPO kobra ditzakete, alokairu-gastuak justifikatzen 

badituzte. 

o Hirugarren gradu arrunta: pertsona lanera edota prestakuntza-jarduerak 

egitera atera daiteke, baina gauean espetxera itzuli behar du, astelehenetik 

ostegunera, 8 ordu. Etxean ematen dute asteburua. DSBE eta EGPO kobra 

ditzakete, alokairu-gastuak justifikatzen badituzte. 
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o Hirugarren gradu telematikoa edo presentziala: pertsona bere etxean bizi da 

(esate baterako, gaixo dagoelako). Espetxe-kontrola baliabide telematikoen 

bidez (eskumuturrekoa) edo hitzordu presentzialen bidez egiten da. DSBE eta 

EGPO kobra ditzakete, alokairu-gastuak justifikatzen badituzte. 

o Espetxeen Erregelamenduaren 182. artikuluan jasotako hirugarren gradua: 

toxikomania-tratamenduren bat duten pertsonei aplikatzen zaie, eta abegi-

zentro, tratamendu-etxe edo komunitate terapeutikoetan egotea eskatzen du. 

Jarraipen-elkarrizketak egitera baino ez dira joaten espetxera. Ezin dute DSBE 

kobratu tratamendu-fasean daudela, baina bai, ordea, gizarteratze-fasean 

daudela. 

Kontuan hartu behar da espetxean egon diren pertsonek espetxetik askatutako 

pertsonentzako diru-laguntza kobra dezaketela. Horrenbestez, eskubide ekonomiko hori aldez 

aurretik eskuratu behar dute, horretarako baldintzak betetzen badituzte. 

OSTATUEI BURUZKO AZALPENAK 

 Alokairu-kontratuetan ezin du egon erroldatuta etxebizitzaren jabeak, ostatu-, 

apopilotza- edo biztantze-kontratuen kasuan izan ezik. 

 Alokairuaren ordainketa kontratuan jasotako moduan egin behar da. 

 Banantze-prozesuan egonik etxebizitzaren erroldan elkarrekin jarraitzen duten 

bikoteak: banantzeetan, eta epaileak etxebizitzaren erabilera eta gozamenari buruzko 

behin-behineko neurriak ezarri edo behin betiko epaia eman arte, bietako batek DSBE 

eskatzen badu, elkarbizitza-egoera hori behin-behinean onartuko da. Ezinbestean 

justifikatu behar da epaitegian eskatu direla etxebizitzaren erabilera eta gozamenari 

buruzko behin-behineko neurriak. 
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3. ERREFUXIATUEI, ASILOARI, ABERRIGABEEI ETA BABES 

SUBSIDIARIOARI BURUZKO AZALPENAK  

3.1 NAZIOARTEKO BABESA ESKATZEN DUTEN ATZERRITARRAK 

 Errefuxiatua: Arrazarekin, erlijioarekin, nazionalitatearekin, iritzi politikoekin, gizarte-

talde batekoa izatearekin, generoarekin edota orientazio sexualarekin lotutako 

jazarpena pairatzeko beldurra dela-eta, bere herrialdea utzi eta beste batera ihes egin 

behar izan duen eta bere herrialdeko babesa jaso ezin duen edo, beldur horien 

eraginez, bere herrialdeko babesa jaso nahi ez duen pertsona.  

 Babes subsidiarioa: Babes subsidiarioa jasotzeko eskubidea beste herrialde batzuetako 

pertsonei eta aberrigabeei ematen zaie, baina ezaugarri hauek bete behar dituzte: 

asiloa jasotzeko edo errefuxiatutzat aitortuak izateko baldintzak ez dituzte betetzen, 

baina arrazoi funtsatuak daude pentsatzeko legean aurreikusitako kalte larriak 

pairatzeko benetako arriskua izango luketela jatorrizko herrialdera (nazionalen kasuan) 

edota aurretik bizi ziren herrialdera (aberrigabeen kasuan) itzuliko balira. Horrelako 

kasuetan, pertsonek ezin dute herrialde horretako babesa jaso edo, arriskuan daudela-

eta, ez dute herrialde horretako babesa jaso nahi. 

 Aberrigabea: Nazionalitaterik ez duen pertsona, ezein estatuk ez duelako nazionaltzat 

hartzen. Pertsonak sekula nazionalitaterik izan ez duenean edota zuen nazionalitatea 

galdu eta besterik hartu ez duelako gertatzen da egoera hori. 

 Sur place asiloa: Atzerritarra Espainiako estatuan dagoela, bere jatorrizko herrialdean 

zenbait gertaera jazo eta, itzuli nahi badu ere, ezin duenean eta horrek nazioarteko 

babesaren merezidun bihurtzen duenean, Asilo-eskubidea eta Babes subsidiarioa 

arautzen dituen urriaren 30eko 12/2009 Legean ezarritakoari jarraikiz. 

 Inskripzio-zedula: Agiririk gabeko atzerritarrei ematen zaien identifikazio-txartela, 

arrazoi humanitarioak daudenean eta haien enbaxadak agiririk ematen ez dienean. 

Zedula horrek ez dio ez bizitoki-baimenik ez lan-baimenik ematen atzerritarrari 

Espainiako estatuan, eta ez du haren nazionalitatea edo nazionalitate-eza frogatzen. 

 Genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrak: Oraindik epairik eman ez 

den kasuetan, babes-agindua edo fiskaltzaren txostena badute, salbuespenezko 

bizitoki- eta lan-baimena emango zaie emakume horiei, eta epaia eman arteko 

baliozkotasuna izango du baimen horrek. 

Epaia kondenazkoa ez bada, baimen horrek indarraldia galtzen du, eta zehapen-

prozedura bat has daiteke (zehapen-prozedura hori kanporatze-agindu batekin amaitu 

daiteke); zehapen-espedientearen instrukzioa zigor-arloko prozeduraren bidez eteten 

bada, berriz, hark aurrera egin dezake. 

3.2 NAZIOARTEKO BABESA ESKATU DUTEN JASOTZAILEAK EDO ESKATZAILEAK 

DSBEri buruzko araudian kolektibo horietarako jasotzen diren salbuespenak aplikatzeko, 

ezinbestekoa izango da Espainiako Gobernuak aitorpen-eskabidea izapidetzeko onartzea. 
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Hortaz, erakunde pribatuek edo zuzenbide pribatuaren eraginpeko erakundeek emandakoak 

ez dira baliozkoak izango. 

Horren bidez, eskatzaileak Espainiako lurraldean bizitzen jarrai dezake bere espedientea 

izapidetzen ari den bitartean; denbora-tarte horretan, asiloa esleitzea edo ukatzea erabakiko 

da.  

Eskabidea ez bada onartzen izapidetzeko, edo azkenean ezezkoa ematen bazaio, ez dira 

aplikatuko kolektibo horientzat jasotako salbuespenak. 

3.3 NAZIOARTEKO BABESA ESKATU DUTEN PERTSONENTZAKO 

SALBUESPENAK 

Eskatzaileek arestian azaldutako egoeretako baten aitorpena eskatu badute eta eskabidea 

izapidetzeko onartu bazaie, salbuespen hauek aplikatu behar dira: 

 Ezkontidea jatorrizko herrialdean duen etorkinaren bizikidetza-unitate bezeriaren 

iraupena, errefuxiatu-egoera aitortzeko eskatu duten pertsonen kasuan: Pertsona 

horiek denbora-mugarik gabe kobratu ahalko dute, haien ezkontidea jatorrizko 

herrialdean egonik ere, baina haien eskabideak izapidetzeko onartuta egon behar du 

edo jada aitortuta izan behar dute errefuxiatu-egoera (147/2010 Dekretuaren 5. 

artikuluko 1.a artikuluko hirugarren kasua). 

 Jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria aurkeztea: Jada errefuxiatu-egoera 

aitortuta duten pertsonek, aitorpen horretarako eskabidea aurkeztu badute eta 

eskabide hori izapidetzeko onartu bazaie, jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria 

aurkeztetik salbuetsita daude. 

 Errefuxiatu-eskabidea izapidetzen ari zitzaiela identifikazio-agiria iraungi zaien 

pertsonak: Nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen eskabidea izapidetzen ari 

den bitartean, haien pasaporteari atxiki egiten die Atzerritarren Bulegoak. Eskabideari 

ezezkoa ematen bazaio, pasaportea itzultzen zaie baina, askotan, iraungita dago, 

eskatzaileak ezin izan baitu berritu denbora-tarte horretan. Horrelako kasuetan, 

indarreko identifikazio-agiririk ez badu ere, eskatzaileak pasaportea berritzeko eskatu 

duela frogatzen duen ziurtagiria baliozkotzat hartzen da. 

3.4 DSBEren ESKATZAILE EDO JASOTZAILE ATZERRITARREK EGIN 

BEHARREKO IZAPIDEEI BURUZKO AZALPENAK 

Atzerritarren egoera zibila eta ondarea egiaztatzeko, jatorrizko herrialdeko egoera zibilaren 

ziurtagiria eta ondasunen ziurtagiria aurkezteko eskatuko zaie jasotzaileei.   

 

Agiri edo dokumentu horiek lortzea zaila izan daitekeenez, arestian azaldutako muturrei 

buruzko zinpeko deklarazioa ere aurkeztu beharko dute hasierako eskabidearekin batera. Hala 

ere, prestazio hori jasotzeko, 6 hilabeteko epean aurkeztu behar dute dagokion ziurtagiria. 
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6 hilabeteko epe hori amaituta, ziurtagiri horiek aurkeztu behar dira; halaber, aurkeztutako 

ziurtagiriek Espainiako estatuan baliozkoak izateko legez ezarritako baldintzak betetzen 

dituztela egiaztatuko da. 

Ziurtagiriak baliozkotzat jotzeko, honako baldintza hauek bete behar dituzte: 

•    Jatorrizko herrialdea Hagako 1961eko urriaren 5eko Hitzarmena sinatu zuten estatuetako 

bat izatea. Ziurtagiriak Hagako apostilla izan behar du. Zinpeko itzulpena (ofiziala) aurkeztu 

beharko da ziurtagiria baliozkoa izateko. Dokumentuaren apostilla jatorrizko estatuko 

erakunde eskudunak egingo du. 

•    Jatorrizko herrialdea Hagako 1961eko urriaren 5eko Hitzarmeneko kide diren estatuetako 

bat ez bada, haren ziurtagiriak Prozedura Zibilaren Legearen 323. artikuluan jasota dagoen 

bezala legeztatu beharko dira; hots, bide diplomatikoren bitartez legeztatu behar du 

jatorrizko herrialdeko Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioak eta, ondoren, 

Espainiako Kontsulatuak edo diplomazia-ordezkaritzak. Zinpeko itzulpena (ofiziala) aurkeztu 

beharko da ziurtagiria baliozkoa izateko. 

Aurkeztutako dokumentuak eskatutako zigilu guztiak ez baditu, prestazioa iraungi egingo da, 

ezin delako egiaztatu 18/2008 Legearen 16.a eta 16.c artikuluetan ezarritako baldintza 

betetzen dela; hots, eskatzaileak ez duela bizikidetza-unitate bat osatzen eta ez duela behar 

adina baliabiderik. 
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4. LAN-ARAZOAK 

4.1 LAN-JARDUERA ORDAINDUA 

DSBEren titularra izateko, jasotzaileak 5 urteko lan-bizitza ordaindua izan behar du (1 urte 

erroldan + 5 urte lan-jarduera ordaindua egiten); hori kalkulatzeko, eskatzailearen lan-bizitzan 

islatutakoa hartuko da kontuan. Egunak zenbatzerakoan, SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu 

Publikoak ezarritako irizpideari jarraituko zaio; SEPEren arabera, urtebete 360 egun dira (30 

eguneko 12 hilabete). 

Baldintza horrek lan-jarduera ordaindua aipatzen du eta, horrenbestez, eskatzaileak 

langabezian eta hitzarmen berezien eraginpean emandako denbora-tarteak deskontatu egingo 

dira. 

Eskatzaileak kontratu bat amaitu zitzaionean sortutako opor-egunak ez bazituen hartu eta 

denbora-tarte hori ordaindu egin bazitzaion, hartu gabeko egun horiek benetako lan-bizitza 

gisa zenbatuko zaizkio, betiere egun horiek ez badira gainjartzen beste kontratu batekin. 

Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezia: Benetan lan egindako egunak 

hartuko dira kontuan eta, horrenbestez, “lanaldi errealen” barnean hartutakoak zenbatuko 

dira lan-jarduerako denbora-tartea kalkulatzeko. 

147/2010 Dekretuaren 17. artikuluaren arabera, hileko lan-etekinak zenbatzeko, kontuan 

hartu behar dira soldata osatzen duten kontzeptu guztiak (eskudiruzko soldata, gauzazko 

soldata, aparteko orduak...). Hortaz, honela kalkulatuko dira hileko etekin garbiak: 

 

Hileko etekin 
garbiak 

= 
Laneko gertakizunetarako 

kotizazio-oinarria  
- 

Gizarte 
Segurantzaren 

nominan agertzen 
diren kenkarien 

guztizkoa eta 
PFEZ 

 

DSBEren xedeetarako, hauek joko dira laneko gertakizunetarako kotizazio-oinarritzat: 

Egoera hauek estaltzeko xedea duen kotizazio-oinarria: lan-istripuak eta laneko 

gaixotasunak (LI/LG),  Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lanbide Heziketa.  

DSBEren jasotzaileek zorrak dituztenean beste administrazio edo pertsona batekin eta 

lanagatiko, diru-laguntzengatiko eta abarrengatiko diru-sarreren zati bat deskontatzen ari 

zaienean, jasotzaileari kobratzea zegokion kopuru osoa zenbatuko da Lanbiden, baita 

enbargatutako zatia ere. DSBE oinarrizko beharrak betetzeko da, eta ez zorrak finantzatzeko. 

DSBEk izaera subsidiarioa du, eta ezin da oinarrizko beharrak betetzeaz bestelako xedeetarako 

baliatu; hortaz, inolaz ere ezin da erabili hirugarren batekin egindako zor bat ordaintzeko. 
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4.2 SOLDATA ETA KALERATZEAGATIKO KALTE-ORDAINA EZ ORDAINTZEA  

DSBEren jasotzaile batek lan-kontratu bat badu indarrean, baina enpresa ez bazaio dagokion 

soldata ordaintzen ari (arrazoia edozein dela ere), adiskidetze-papera aurkeztu beharko du 

Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuko (SMAC) Lurralde Ordezkaritzan eta, 

ondoren, alderdiak ados jartzen ez badira, ez ordaintzeagatiko demanda bat jarri beharko du 

lan-arloko epaitegian. Jasotzaileak adiskidetze-papera aurkezten duen egunetik aurrera 

zenbatzen hasita, soldata diru-sarrera gisa zenbatzeari utziko dio Lanbidek; 15 egun naturaleko 

epearen barnean aurkeztu beharko du jasotzaileak adiskidetze-paper hori dagokion bulegoan. 

Enpresa berriz ere hasten zaionean soldata ordaintzen, berriro zenbatuko zaio soldata diru-

sarrera gisa. Kobratu ez zituen hilabete guztietako soldata atzerakin gisa kobratzen badu, 

ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko zaio atzerakin hori. 

Jaso gabeko nominak urtebetean iraungitzen dira, muga-hilabetetik zenbatzen hasita (hau da, 

2016ko maiatzeko nomina erreklamatzeko eskubidea 2017ko maiatzean iraungitzen da).  

Kontratua azkentzeagatik edo kaleratzeagatik jasotako kalte-ordainak (eta ez kitapena) ezohiko 

diru-sarrera gisa zenbatu beharko dira, 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluan jasota dagoen 

bezala; hau da salbuespen bakarra: 

 Ez da diru-sarrera gisa zenbatuko norbere konturako lana sortzeko inbertitutako kalte-

ordainaren zatia, baina agiri bidez frogatu beharko da hori. Irizpide hori aplikatzeko, 

baldintza hauek eskatu ahalko dira: alta langile autonomoen erregimenean eta 

ekonomia-jardueretan.  

Enpresak kaleratze-gutuna entregatzen duen egunean bertan ordaindu behar du kalte-ordaina. 

Bestela, titular edo onuradunak zenbateko hori erreklamatu beharko du. Erreklamazioa 

soldatak bezala egin beharko da.  

4.3 LANAREKIN LOTUTAKO ARRAZOIAK DIRELA-ETA ALDI BATERAKO EDO 

BETIKO EZ EGOTEA  

147/2010 Dekretuaren 14.2 artikulua: 

Bizikidetza-unitateko kideetako bat, lan-arrazoiak direla medio, Euskal Autonomia Erkidegotik 

kanpo lekualdatzen bada aldi baterako, pertsona horri dagozkion diru-sarreren zenbaketa 

honako irizpide hauen arabera egingo da: 

Titularra edo haren ezkontidea edo hari ezkontzaren antzeko bestelako harremanarekin 

lotutako pertsona bada, hileko diru-sarreren % 50 zenbatuko da. 

a) idatzi-zatian bildutakoez bestelako bizikide-unitateko kide bat baldin bada, ez dira bere 

diru-sarrerak zenbatuko, ezta pertsona hori zenbatutako ere bizikidetza-unitateko kide gisa. 

Aurrekoa betearazte aldera, lekualdaketa aldi baterakoa izango da hilabete bat eta hamabi 

hilabete bitartekoa baldin bada. Aurreikusitako gutxienekoa baino iraupen txikiagoa duten 

lekualdaketek ez dute inolako aldaketarik eragingo diru-sarren zenbaketan, eta gehieneko 

denbora gainditzen dutenek aldi baterako lekualdaketaren izaera galduko dute, eta bizikidetza-

unitatearen osaera eta baliabideen zenbaketa aldatu egingo dira. 
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Titularra edo haren ezkontidea aldi baterako (1-12 hilabete) EAEtik kanpo joaten bada 

bizitzera lanarekin lotutako arrazoiengatik (ez lan bila): BUren parte izaten jarraitzen du, baina 

haren diru-sarreren % 50 zenbatzen da. Horrelako kasuetan, ez da benetako bizitokia galtzen. 

Kanpora joan den pertsona erroldatu daiteke lan egingo duen tokian, osasun-laguntza izateko 

ezinbestekoa delako erroldatuta egotea. 

Ezkontideetako batek jada EAEtik kanpo egiten badu lan: BU familiarra izango da, pertsona 

hori kanpoan lanean ari den kidetzat hartuko da eta haren diru-sarreren % 50 zenbatuko da. 

Gehienez urtebetean egon daiteke egoera horretan. 

BUko beste kide bat joaten bada EAEtik kanpo bizitzera: BUtik kanpo geratuko da eta ez dira 

zenbatuko haren diru-sarrerak. Ikasketen praktika ordainduak egitera atzerrira joan diren BUko 

kideei aplikatutako irizpide bera aplikatuko zaie.  

BU osoa aldi baterako joaten bada EAEtik kanpora bizitzera, DSBE eten egingo da, gehienez, 12 

hilabetean. Denboraldi horren ondoren, iraungi egingo da DSBE. 

Titularra edo haren ezkontidea behin betiko (12 hilabetetik gora) joaten bada EAEtik kanpo 

bizitzera: DSBE iraungi egiten da, bikotekideek ezin dutelako egon urtebetetik gora bananduta, 

lanarekin loturiko arrazoiengatik, eta aldi berean DSBE kobratu. 

4.4 LANEKO BAJA ETA LANALDI-MURRIZKETA BOLUNTARIOAK 

18/2008 Legearen 19.3 artikuluaren arabera, jasotzaileen betebeharra da gizarteratze-

hitzarmena sinatzea eta, horrenbestez, ez hartzea borondatezko baja lanean, ez aldi baterako 

ez behin betiko; gainera, ezin da lan-eszedentziarik hartu, justifikatutako kausarik gabe.  

Betebehar hori ez bada betetzen, diru-laguntza iraungi egingo da, 18/2008 Legearen 28.1.i 

artikuluan xedatzen den bezala; horren arabera, arrazoi justifikaturik gabe behin errefusatzen 

bada diru-sarrerak handitzea ekar lezakeen enplegu egoki bat edo lan-baldintzen hobekuntza 

bat (indarreko legediaren arabera), diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea 

iraungi egingo da, edozein dela ere haren modalitatea. 

Gainera, 18/2008 Dekretuaren 28.3 artikuluak ezartzen duenez, prestazioa iraungitzeko 

arrazoia betebeharrak ez betetzea edo arau-hausteak egitea izan bada, titularrak ezin izango 

du berriz ere diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu (edozein izanik ere modalitatea) 

eskubidea iraungi den unetik urtebete igaro arte. Ezintasun hori izango dute bizikidetza-

unitateko gainerako kideek ere, titular izan ahal badira (bizikidetza-unitate horretan zein beste 

edozeinetan).  

Prestazioa ez da iraungiko laneko baja justifikatuta badago lan-orientabideko txosten baten 

bitartez. 

Lan egiteko adina duten BUko kide guztiak enplegu bat hartzeko prest egon behar dute, 

honako hauek izan ezik: 

• Ezintasun absolutuko, baliaezintasun handiko edota kotizazio gabeko baliaezintasuneko 

pentsioen titularrak eta % 65etik gorako minusbaliotasuna duten pertsonak. 

• Ikasketa akademiko arautuak egiten ari diren 23 urtetik beherako pertsonak. 
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• Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren iritziz, epe laburrean edo ertainean lan-merkatura 

sartzeko egoeran ez dauden pertsonak. 

• 60 urte baino gehiagoko eta 65 urte baino gutxiagoko pertsonak ez daude derrigortuta 

Lanbiden inskribatuta egotera; hala ere, sorospenen edo prestazioren bat kobratzen 

badute, Lanbiden inskribatuta egon behar dute, horretarako baldintza bat baita. 

BUko kideren bat enplegu bat hartzeko prest egotetik salbuetsita badago, borondatez lan 

egiten badu eta gerora borondatezko baja hartzen badu, ez zaio prestazioa iraungiko 

lehenengo hiru kasuetan. Indarreko lan-kontratua duten 60 urtetik gorako pertsonen kasuan, 

ez da onartuko lan horri borondatez uko egitea. 

Ez da borondatezko bajatzat hartuko DSBEren titular edo onuradun batek lan bat borondatez 

uztea eta aurrekoa baino hobea den beste lan onartzea (lanaldi, soldata edota lan-baldintza 

orokor hobeak). Salbuespen hori aplikatzeko, lan-orientabideko txosten bat eduki behar da. 

Borondatez lanaldia murriztea edo eszedentzia hartzea: 127/2010 dekretuaren 9.7 

artikuluaren arabera, laneko diru-sarrerak izanez gero, ezinbestekoa da, eskubidearen titularra 

izateko, lanaldi laburtuan edo antzeko beste egoera batean ez egotea; hau da salbuespen 

bakarra: egoera hori borondatezkoa ez izatea eta hala egiaztatuta egotea edo, erreferentziako 

oinarrizko gizarte zerbitzuaren aurretiko txostenari jarraikiz, beharrezkotzat jotzea. 

Diziplinazko kaleratzeak enplegu egoki bati uko egitearen edota borondatez baja hartzearen 

baliokideak izango dira (18/2008 Legearen 19.3 artikulua). 

Diziplinazko kaleratzearen ondorioak: prestazioa iraungitzea. 

Salbuespena: Kaleratutako pertsonak kaleratze hori erreklamatzeko eskubidea izango du, 

kaleratzea efektua izaten hasten denetik zenbatzen hasita 20 eguneko epean. Lehenik eta 

behin, adiskidetze-papera aurkeztu beharko du Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetze 

Zerbitzuan. Ondoren, demanda aurkeztu beharko du lan-arloko epaitegian. Erreklamazio 

horren ondoren, enpresak edo epaileak kaleratze hori bidegabekotzat jotzen badu, prestazioa 

ez da iraungiko, ezin baitzaio kaleratuari egotzi.  

Kaleratze-egunaren hurrengo 35 egun baliodunetan (20 egun papera aurkezteko + 15 egun 

hori Lanbiden jakinarazteko), prestazioa kautelaz etengo da. 35 egun baliodun horien ondoren 

ez bada ezer jakinarazten, prestazioa iraungi egingo da.  

Behin adiskidetze-papera Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuan aurkeztu dela, 

etetea kenduko da eta kautelazko eteteak iraun duen hilabetea ordainduko da. Jarraipena 

egingo zaio interesdunari; izan ere, papera aurkeztu ondoren alderdiak ez badira ados jartzen, 

interesdunak demanda aurkeztu beharko du epaitegian. Kaleratze-datatik 6 hilabeteko epean 

ebatzita egon beharko luke prozedura osoak. Lan-arloko epaitegiak ezezte-epaia ematen badu, 

interesdunari erreklamatu egingo zaio kaleratze-egunaren biharamunaz geroztik jaso duen diru 

guztia (jaso behar ez zituen zenbatekoak). 
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4.5 % 65etik GORAKO MINUSBALIOTASUNA DUTEN PERTSONAK ENPLEGU-

ESKATZAILE GISA INSKRIBATUTA EGOTEKO BETEBEHARRETIK 

SALBUETSITA EGOTEA 

% 65etik gorako minusbaliotasuna duten pertsonek ez dute zertan egon prest enplegu bat 

hartzeko eta, horrenbestez, ez zaie eskatu behar Lanbiden inskribatuta egoteko, ez 

enplegurako ez bestelako zerbitzuetarako. Ezintasun absolutua duten pertsonen egoeraren 

baliokidea izango da hori. Gainera, ez dute zertan egon komunitatearentzako lanak egiteko 

prest. 

Gizarteratze-hitzarmena sinatzeko betebeharretik salbuetsita egongo dira, gainera, bizikidetza-

unitateko pertsona guztiak salbuetsita badaude (erretiro-pentsioen, ezintasun iraunkor 

absolutuko pentsioen, baliaezintasun handiko eta kotizazio gabeko baliaezintasuneko 

pentsioen onuradunak edo % 65etik gorako desgaitasuna onartuta dutenak). Aurrekoa alde 

batera utzita, pertsonak borondatez inskribatzen badira Lanbiden, laneratze-alorrean arreta 

jasotzeko lehentasuna izango dute. 

4.6 HITZARMEN BEREZIAK 

Kasu jakin batzuetan, pertsonek Gizarte Segurantzan kotizatzen jarrai dezakete lanean egon 

gabe, erretiro-pentsioa bermatzeko edota kotizatu dutenaren arabera dagozkien zenbatekoa 

hobetzeko. 

Oro har, langileek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekin borondatez sinatutako 

akordio bat da, Gizarte Segurantzako prestazioak jasotzeko eskubidea sortzeko, mantentzeko 

edo areagotzeko, betiere egoera jakin batzuetan, eta dagozkien kuotak beren kargura 

ordaintzeko betebeharrarekin. 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta kudeatzeko, onartu egingo da jasotzaileek Gizarte 

Segurantzan kotizatzea nahikoa ez den denbora-tarte batean. 

Pentsioaren zenbatekoa hobetzeko egiten diren kotizazioak ordaintzea onartu egingo da, 

baldin eta prestazioaren jasotzaileak nahikoa ondare badu eta aurrezki horiek prestazioa 

hobetzeko erabiltzen ari bada.  

Prestazioaren jasotzaileak ez badu ondarerik, baina zuzeneko senide batek haren kotizazioa 

bere gain hartzen badu, zuzenean ordainduta edota kontuan dirua sartuta, onartu egingo da. 

Nolanahi ere, argi utzi behar da nondik datorren kotizazioa ordaintzeko diru hori, eta diru-

sarrera hori ez da zenbatuko. 

4.7 SALMENTA IBILTARIKO POSTUETAN LAN EGITEN DUTEN PERTSONAK 

Norbere konturako langileen (autonomoen) tratamendu bera eman behar zaie: pertsona 

fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu beharko dute eta, hala badagokio, 

jarduera abiarazteko egoerari edo krisi-egoerari buruz xedatutakoa aplikatuko zaie. 
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4.8  KOMUNITATEARENTZAKO LANAK EGITEA, ESPETXE-ZIGORREN ORDEZ 

Zenbait pertsonak komunitatearentzako lanak egitean dautzan zigorrak bete behar dituzte, 

eta ez dute inolako ordainsaririk jasotzen haien truke. Baina halako kasuetan, beti egiten zaie 

alta Gizarte Segurantzan, istripu-kontingentziak eta lanbide-gaixotasunak direla eta.  

Horrelako kasuetan, jasotzaileari ez zaio prestazioa etengo Gizarte Segurantzan inskribatuta 

dagoela atzematen bada. 

4.9 LAN-JARDUERAREN HASIERA ETA AMAIERA 

Lan-jardueraren hasiera eta amaiera jakinarazi egin behar dira. Titularra edo onuradunak 

Gizarte Segurantzan inskribatuta badaude, lan-jardueraren amaiera jakinarazteko 15 eguneko 

epea kontratua amaitzen den egunaren biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen; edonola 

ere, titularrak hartu ez dituen opor-egunak ez dira kontuan hartuko, enpresak lan-harremana 

bukatzen den egunean ordaintzen duen kitapenaren bitartez ordaintzen baitira opor-egun 

horiek (147/2010 Dekretuaren 12.f.2 artikulua: “Hileroko diru-sarreren motan edo 

zenbatekoan izandako aldaketak, eta ondare-gehikuntzak edo -murrizketak”).  

Gizarte Segurantzan inskribatuta ez badaude, zinpeko deklarazio baten bitartez jakinarazi 

beharko da hasiera. 
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5. LAN AUTONOMOA ETA NORBERE KONTURAKO LANA 

5.1  DIRU-SARREREN ZENBAKETA 

Urtean behin, iraila baino lehen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena 

aurkeztu behar da. Aitorpena aurkeztu ondoren, errendimenduen zenbaketa eguneratu egingo 

da, beheko formulen arabera: 

Arau orokorra: Hileko errendimendu konputagarriak honako formula honi jarraikiz kalkulatuko 

dira:  

Hileko kopuru 

konputagarria 
= 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko 

zergaren oinarria (aurreko urtea) 

Erreferentziazko hilabete-kopurua 

 

Aurreko urteko PFEZrik ez badago: Hileko errendimendu konputagarriak aurreko hiru 

hilabeteetako zinpeko deklarazioaren arabera kalkulatuko dira; hots, honela: 

Zinpeko 

deklarazioa 
= 

Azkeneko 3 hilabeteetako diru-sarrera garbien (diru-

sarrerak – gastuak) zinpeko deklarazioa 

3 

 

EZ da onartuko lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS) % 150etik beherako ezein 

zenbatekoren zinpeko deklaraziorik, honako kasu hauetan izan ezik: 

1) Jarduera hasi denean. 

2) Jardueran krisi-egoera bat dagoela ikusi denean. 

DSBEri begira, besteren norberaren konturako langile baten jarduera krisi-egoeran dagoela 

iritziko da haren hileko errendimendu garbiak (PFEZren azken aitorpenarena edo zinpeko 

adierazpena) pertsona bakarreko BU bati dagokion DSBEren gehieneko zenbatekoaren 

% 75etik beherakoak direnean. 

 

Krisi-egoera jardueran = diru-sarrerak 512,07 eurotik (682,76€ x % 75) beherakoak (datu horiek 

2016koak dira).  

 

Arestian aipaturiko kasuetan (jarduera bat abiaraztea edo jarduera krisi-egoeran dagoela 

atzematea), hileko diru-sarreren gutxieneko zenbatekoa hau dela iritziko da: 
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KOPURU KONPUTAGARRIA 

Lehenengo 6 

hilabeteak 

Jarduera hasi zenez geroztik 

Zinpeko deklarazioa 

onartzen da 

edo 

jardueraren krisi-egoera hasi zenez 

geroztik 

6. hilabetetik 

18. hilabetera 

Jarduera hasi zenez geroztik 

LGSren % 75 
edo 

jardueraren krisi-egoera hasi zenez 

geroztik 

18. hilabetetik 

aurrera 

Jarduera hasi zenez geroztik 

LGSren % 150 
edo 

jardueraren krisi-egoera hasi zenez 

geroztik 

 

5.2 BORONDATEZKO BAJAK LAN AUTONOMOTIK 

Aldizkako autonomoek, gauzatzen duten jardueraren ezaugarriak direla-eta, ez dute lan 

jarraitua izaten eta, horregatik, ohikoa da kotizazioan altak eta bajak hartzea. Aldizkako 

autonomoak dira, esaterako, sasoikako langileak, udan bakarrik lan egiten duten pertsonak, 

eraikuntzan diharduten langileak (egungo egoera dela-eta, obraren batean dabiltzanean 

bakarrik hartzen dute alta), etab. 

Oro har, aldizkako autonomoen bajak ez ditugu borondatezko bajatzat hartuko, eta 

errendimenduak irizpide honetan ezarritakoari jarraikiz zenbatuko ditugu: “Altak eta bajak 

langile autonomoen erregimenean”. 

Bigarrenik, modu jarraituan lan egiten duten baina arrazoiren batengatik beren jarduera eten 

egiten duten autonomoak daude. Borondatezko baja justifikatutzat hartuko da hileko diru-

sarrera konputagarriak pertsona bakar bati inolako baliabiderik izango ez balu legokiokeen 

DSBEren (dagokion urtekoaren) % 75etik beherakoak direnean. 

Borondatezko bajaren aurreko sei hilabeteak hartuko dira kontuan, 147/2010 Dekretuaren 

16.3.b artikuluan jasota dagoenaren antzera. Ondorioz, azkeneko sei hilabeteetan batez beste 

izandako hileko diru-sarrera garbiak kalkulatuko dira. 

Horrez gainera, hauek ez dira borondatekotzat hartuko:  

a) Ezinbesteko kausengatik jarduera etetea. 

b) Langileari egotzi ezin zaizkion kausengatik administrazio-lizentzia galtzea. 

c) Jarduera etetea genero-indarkeriako kasuetan. 

d) Jarduera etetea dibortzioagatik edo banantze-akordioagatik. 
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5.3 LAN AUTONOMOA GALERA EKONOMIKO JARRAITUEKIN  

Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak honako 

hau ezartzen du 2 artikuluan: 

1. Diru-sarrerak bermatzeko errenta aldizkako prestazio ekonomiko bat da, oinarrizko 

premiei lotutako gastuetarako eta gizarteratzeko edo laneratzeko prozesu batetik 

eratorritako gastuetarako bideratzen dena, eta gastu horiei aurre egiteko diru-sarrera 

nahikoak ez dituzten bizikidetza-unitatetan barne hartuta dauden pertsonei zuzendua. 

2. Aurreko guztiaren ondorioetarako, honako definizio hauek hartuko dira kontuan: 

a. Oinarrizko premiei lotutako gastuak dira bizirauteko oinarrizko gastuak. 

b. Gizarteratzeko edo laneratzeko prozesu batetik eratorritako gastuak dira prozesu 

hau benetan gauzatzeko ezinbestekoak diren gastuak, eta kontzeptu horretan sartu 

daitezke, besteak beste, lantokira joateko garraio-gastuak eta prestakuntza-gastuak, 

dagokion gizarteratze-hitzarmenean gastu horiek ezartzen diren terminotan. 

Halaber, 3. artikuluari jarraikiz, DSBE “helburu jakin baterako da, eta bizirauteko oinarrizko 

premiak estaltzeko bakarrik aplikatu behar da, edo bestela, gizarteratzeko edo laneratzeko 

prozesu batetik eratorritako gastuak estaltzeko”. 

Segidako bi urtean galerak izan dituela deklaratzen badu, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

BUko pertsona guztien oinarrizko beharrak betetzeko erabiltzen ari ez direla adieraziko zaio, 

eta prestazioa eten egingo da.  

5.4 LANGABEZIA KAPITALIZATZEA LANGILE AUTONOMOEN 

ERREGIMENEAN ALTA HARTZEKO 

147/2010 Dekretuaren 21. artikuluaren arabera, langabezia kapitalizatzeagatiko diru-sarrerak 

ez dira diru-sarrera konputagarritzat hartzen. 

Ordainketa bakar baten modalitatearen bitartez kapitalizatzen ez bada, honela jokatuko da: 

 Kapitalizatutako zatia ez da konputagarria izango. 

 Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko laguntza gisa jasotako zatia ere ez da 

zenbatuko, BAINA autonomoen kuotari dagokion gastua ere ezin izango da kendu. 

Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzen duen langileak kooperatiba edo lan-sozietate 

batean (eratu berria nahiz jada funtzionatzen ari dena) lan-bazkide gisa sartu nahi badu, aldi 

bakar batean kobra dezake prestazioa, kooperatiba bakoitzak oro har ezarritako ekarpenari 

eta sarrera-kuotari dagokion zenbatekoaren edota lan-sozietate baten kapital sozialeko 

akzioak edo partizipazioak erosteko zenbatekoaren arabera (nolanahi ere, bazkide izateko 

behar den kopuruaren arabera). Jasotzeke geratzen den prestazioaren kargurako ordainketa 

bakar gisa ordainduko da zenbateko hori, egun osotan kalkulatua, eta urte horretarako 

kalkulatutako diruaren legezko interesari dagokion kopurua aplikatuko zaio zenbateko hari. 

Gainera, ordainketa bakar bateko modalitatean kapitalizatzen ez bada, eskabidean bertan 

eskatu ahalko da erakunde kudeatzaileak ordain dezala kotizaziopeko langabezia-prestazioaren 

gainerako zenbatekoa, Gizarte Segurantzako kotizazioa (abiarazitako jarduerari dagokiona) 
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ordaintzen laguntzeko. Diru-laguntzaren zenbatekoa finkoa izango da, eta langileak jarduera 

abiaraztean Gizarte Segurantzan egindako ekarpen osoaren zenbatekoaren baliokidea; 

prestazio-egun osotan kalkulatuko da. Kuotak ordaintzeko laguntzarako eskubideari 

langabezia-prestazioaren zenbatekoa agortu arte eusten zaio, langileak bere jarduerarekin 

jarraitzen badu. 
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6. GAI EKONOMIKOAK 

6.1 BEKA ETA LAGUNTZA EZ-KONPUTAGARRIAK 

Diru-sarrerak bermatzeko errentari begira, 147/2010 Dekretuaren 21. artikulua aplikatuta 

esanbidez kanpoan geratzen ez den edozein pentsio, prestazio edo laguntza zenbatuko da; 

hala badagokio, irizpide hauek ere kontuan hartuko dira: 

 Beka eta laguntza ez-konputagarriak (147/2010 Dekretuaren 21. artikulua) 

1) 18 urtetik behera dituen edo, adin horretatik gorakoa izan arren, desgaitasunen bat 

duen semea edo alaba kargura izateagatiko familia-prestazioak. 

2) Hezkuntzarako edo prestakuntzarako bekak, betiere beka horien barnean ez bada 

hartzen onuradunen mantenua. 

3) Laguntza teknikoak. 

4) Jangela-bekak eta garraio-bekak. 

5) Ohiko etxebizitza baliatzeko edo birgaitzeko laguntzak. 

6) Desgaituentzako mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuak. 

7) Hirugarren pertsonen laguntzagatiko sorospena. 

8) Gizarte-larrialdietarako laguntzak. 

9) Laguntza finalistak arrisku-egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko. 

10) Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeak hartzeko laguntzak. 

11) Mendetasun-egoeran dauden pertsonen autonomia sustatzeko eta horientzako arreta 

arautzeko azaroaren 14ko 39/2006 Legean bildutako zerbitzuari lotutako diru-

prestazioa, laguntzaile pertsonalerako diru-prestazioa eta familia-inguruneko 

zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko diru-prestazioa. 

12) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako prestazio ekonomikoak. 

6.2 MANTENU- ETA PRESTAKUNTZA-BEKAK 

Oro har, mantenu-bekak KONPUTAGARRIAK dira DSBEri begira. 

Jangela-beka eta garraio-beka normalak EZ-KONPUTAGARRIAK dira. 

Prestakuntza edo praktikak egiteko bekak (adibidez, doktoratu osteko bekak) 

KONPUTAGARRIAK dira eta enplegurako pizgarriak aplikatuko zaizkie. Beka horiek Gizarte 

Segurantzan kotizatzen dute, eta lan-harremanik ezartzen ez dutenez, pertsonak beste 

prestazio bat jaso dezake programa horrekin batera. Kontuan izan mota horretako bekak 

amaitzean jasotzaileak ez duela langabeziarako eskubiderik.  

Salbuespena: Beka horiek ez dira konputagarriak onuradunak 23 urte baino gutxiago 

dituenean, adin horretan baitago baimenduta ikasketa arautuak egitea enplegurako prest egon 

gabe. Mota horretako beka bat zenbatzen denean, enplegurako pizgarriak aplikatzen dira. 

Erasmus bekak atzerrian prestakuntza jasotzea faboratzeko ematen badira ere, laguntza horien 

helburua ikaslearen mantenu- eta ostatu-gastuak ordaintzea da; horregatik, Erasmus beken 

zenbatekoa honela zenbatu behar da (147/2010 Dekretuaren 14.2 artikuluan jasota 

dagoenaren antzera): 
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A) Titularra edo haren ezkontidea edo hari ezkontzaren antzeko bestelako harremanen 

batekin lotutako pertsona bada, hileko diru-sarreren % 50 zenbatuko da. 

B) Aurreko letran bildutakoez bestelako bizikide-unitateko kide bat baldin bada, ez dira 

bere diru-sarrerak zenbatuko, ezta pertsona hori zenbatuko ere bizikidetza-unitateko 

kide gisa. 

Oro har, prestazioaren jasotzaileek edo eskatzaileek lan-merkatuan sartzeko jasotako 

laguntzak EZ DIRA KONPUTAGARRIAK izango prestazioa kalkulatzeko (ikasketetarako 

laguntzak, eta abar). Zehazkiago, Lanbidek deitutako laguntzak ez dira zenbatuko. 

6.3 GIZARTERATZE-ERRENTA AKTIBOA (RAI) ETA PREPARA 

DSBEren eskatzaile guztiek sorospen edo prestazio horiek jaso nahi badituzte, aldez aurretik 

eskatu behar dituzte, eta diru-sarrera gisa zenbatuko dira. Honako hauek betebehar horretatik 

salbuetsita geratuko dira: 

a) RAI laguntza: pertsona bakarreko BU baten titularrak 

b) PREPARA laguntza: BU baten titularrak (BU horrek ez du zertan pertsona bakarrekoa 

izan) 

Genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimen kasuan, gizarteratze-errenta 

aktiboa EZ da konputagarria DSBE jasotzeari begira, 147/2010 Dekretuaren 21.1.c artikuluan 

ezarritakoari jarraikiz.  

6.4 ESPETXETIK ASKATUTAKO PERTSONENTZAKO SOROSPENAK 

Espetxeratuta 6 hilabete eman dituzten pertsonek espetxetik ateratzeagatiko sorospena 

jasotzeko eskubidea dute. Hala eta guztiz ere, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu 

bateginaren 66. xedapen gehigarrian jasotako delituen kasuan (Zigor Kodearen 36. 

artikuluaren 2. paragrafoaren a), b), c) eta d) letretan zerrendatutakoak dira), jokabide jakin 

batzuk ezinbestekoak dira sorospena jasotzeko.  

Jasotzaileak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu Lanbiden: 

 Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan (SEPE) sorospena jasotzeko aurkeztutako 

ESKABIDEAREN kopia. 

 Erakunde horrek prestazioa ukatzea ebazten badu, EBAZPENAREN kopia eta 

ukapenaren aurka aurkeztutako AURRETIKO ERREKLAMAZIOAREN kopia aurkeztu 

beharko du jasotzaileak.  

 Aurretiko erreklamazioa ezesten bada, EBAZPENAREN kopia bat eta lan-arloko 

epaitegian aurkeztutako DEMANDAREN kopia bat aurkeztu beharko ditu Lanbiden.  

Egintza horiek guztiak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa da.  
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6.5  BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEKIKO ZORREN ZENBAKETA 

DSBEren jasotzaileek zorrak dituztenean beste administrazio batzuekin eta lanagatiko, diru-

laguntzengatiko eta abarrengatiko diru-sarreren zati bat deskontatzen ari zaienean, 

jasotzaileari kobratzea zegokion kopuru osoa zenbatuko da Lanbiden, baita enbargatutako 

zatia ere. DSBE oinarrizko beharrak betetzeko da, eta ez zorrak finantzatzeko. 

Ez da onartzen zorrak direla-eta kontuak ez enbargatzeko titularraz bestelako norbaiti 

ordaintzea. 

6.6 DSBEren/EGPOren ENBARGOAK 

DSBE eta EGPO ezin dira enbargatu haien zenbatekoa indarreko LGS baino txikiagoa denean. 

Norbaitek DSBE edo DSBE+EGPO kontzeptuagatik jasotzen duen zenbatekoa LGS baino 

handiagoa bada, kopuru hori enbargatu ahal izango da, Prozedura Zibilaren Legearen 607.2 

artikuluan ezarritako eskalari jarraikiz. 

Prozedura Zibilaren Legearen 607.2 artikuluak xedatzen du LGS baino handiagoak diren 

soldatak, ordainsariak, lansariak, jornalak edo pentsioak honako eskala honen arabera 

enbargatu ahalko direla: 

1.- LGS gainditu eta hori bikoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 30 enbargatuko da.  

2.- LGS gainditu eta hori hirukoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 50. 

3.- LGS gainditu eta hori laukoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 60. 4.- LGS gainditu eta 

hori boskoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 75. 5.- Aurreko muntatik gora, % 90. 

6.7 ENPLEGURAKO PIZGARRIEN APLIKAZIOA 

Baliabide eskuragarrien zenbaketatik kanpo geratuko dira bizikidetza-unitateko kide bakoitzak 

norbere konturako edo besteren konturako lanaren ondorioz lortutako diru-sarreren ehuneko 

jakin batzuk. 

Oinarrizko errentaren titularrentzat eta gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradunentzat 

lanean hasteko pizgarriak ezartzeko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2001eko 

otsailaren 14ko Aginduan ezarritakoaren arabera kalkulatuko da pizgarrien zenbatekoa. 

Enplegurako pizgarriak bizikidetza-unitateko kide bakoitzari emango zaizkio. Hau da, onuradun 

bakoitzak bere pizgarrien aldia agortzeko eskubidea du. 

Behin pizgarrietarako eskubidea sortuta dagoela, bizikidetza-unitateko lan-errendimendu 

guztiei aplikatuko zaizkie pizgarri horiek.  

Bizikidetza-unitateko bi kidek aldi berean lan egiten badute, eta biek enplegurako pizgarriak 

aplikatzeko eskubidea badute: bizikidetza-unitatearen errendimendu guztiei aplikatuko zaizkie, 

baina bi pertsona horiek pizgarriak aplikatzeko zuten eskubidea jada baliatu dutela iritziko da.     

Gizarte Segurantzan aitortu eta kotizatutako lanei (norbere konturakoei nahiz besteren 

konturakoei) aplikatuko zaizkie enplegurako pizgarriak. 
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Ez zaizkie enplegurako pizgarriak aplikatuko lanagatiko diru-sarrerak aitortzen dituzten 

pertsonei baldin eta kontraturik ez badute eta Gizarte Segurantzan inskribatuta ez badaude. 

 

Enplegurako pizgarriak 24 hilabetean emango dira gehienez, baina 12 hilabete gehiago ere luza 

daitezke. 

6.8 ONDARE-DOHAINTZAK DSBE ESKATU AURRETIK ETA ESKATU 

ONDOREN 

- JASOTZAILEA IZAN BAINO LEHEN 

Eskabidea egin aurreko 5 urteetan BUko kideren batek ondare-dohaintzaren bat egin duela 

atzematen bada, ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da (ondasun higiezinak, katastro-

balioaren arabera; gainerako ondasunak, merkatuko balioaren edota dohaintzaren balioaren 

arabera).  

- BEHIN JASOTZAILEA DELA 

A) Egindako dohaintzak 

Jasotzaileak bere bizikidetza-unitateko kide ez den norbaiti dohaintzaren bat egin diola 

atzematen bada, 18/2008 Legearen 19.1.c artikuluan (147/2010 Dekretuaren 12.1.c 

artikuluan) ezarritako betebeharra ez duela bete iritzi beharko da: Eskura dituzten baliabideak 

arduraz administratzea, eta arretaz jardutea egoera ekonomikoa edo bazterkeria-egoera 

larriagotu ez dadin. Ondorioz, prestazioa eten egingo da, 147/2010 Dekretuaren 43.2 

artikuluan xedatutakoari jarraikiz.  

Dohaintzan emandako ondasuna ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da (ondasun higiezinak, 

katastro-balioaren arabera; gainerako ondasunak, merkatuko balioaren edota dohaintzaren 

balioaren arabera). 

147/2010 Dekretuaren 45.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, ordainketa etetea eragin duten 

zirkunstantzien arabera finkatuko da etetearen iraupena. Zehazkiago, honetara kalkulatuko 

da: 

 

Etetearen iraupena                     

(etete-hilabeteak) 
= 

Dohaintzaren zenbatekoa 

Bizikidetza-unitateak inolako baliabiderik 

izango ez balu gehienez legokiokeen 

DSBEren zenbatekoa 

 

Adibidea: Pertsona bakarreko bizikidetza-unitatekoa den jasotzaile batek 5.000,00 euroko 

dohaintza egiten du. 

 

Etetearen iraupena                     = 5.000,00 € = 7,32 



 

36 

(etete-hilabeteak) 682,76 €  hilabete 

 

Etetearen iraupena 7 hilabetekoa izango da. 

Auzi-jartzaileak bere amari egindako jaraunspen-eskubideen doako lagapena (jaraunspen bati 

uko egitea eta, horregatik, jaraunspen hori amaren esku gera dadin lortzea) azpian datzan 

animus donandi baten ondoriozkoa da; horrenbestez, ezohiko diru-sarreratzat hartu behar da.  

B) Jasotako dohaintzak 

Dohaintza bizikidetza-unitatearen titularrak edo hartako kideren batek jasotzen badu: jasotako 

diru-sarrerak 147/2010 Dekretuaren 16.3 artikuluan ezarritako muga (ondare-muga) 

gainditzen ote duen balioztatuko da. Horrez gain, 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluaren eta 

hurrengoen arabera dagokion tratamendua emango zaio dohaintza horri (dagokigun kasuan, 

ezohiko diru-sarrera); hots, ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da. 

6.9  DIRU-SARREREN ZENBAKETA ATZERAERAGINEZKO IZAERA DUEN 

PENTSIO EDO PRESTAZIO BAT KOBRATU ONDOREN  

Norbaitek atzeraeraginezko izaera duen pentsio edo prestazio bat jasotzen duenean (adibidez, 

pentsio bat ukatzen zaie, errekurtsoa aurkezten dute eta azkenean, judizialki arrazoia ematen 

diote), behingoan ordaintzen dizkioten atzerakin guztiak ezohiko diru-sarrera gisa zenbatzen 

dira. 

6.10 JUSTIFIKATUTAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK DSBE ESKATU 

AURRETIK ETA ESKATU ONDOREN  

A) DSBE ESKATU AURRETIKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK 

DSBE berri bat izapidetzean ez dira gastuak balioztatzen. Horrenbestez, ez da ukatuko 

DSBEren prestazioa eskabidea egin aurretik ondareak izan duen kudeaketagatik. 

Bestelako egoera bat da, ostera, atzematea DSBE eskatu aurreko hilabeteetan bere konturako 

diru-kopuru bat zegoela eta diru hori halako batean desagertu egin dela. Horrelako kasuetan, 

diru-kopurua ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da, dohaintzekin gertatzen den antzera.  

DSBE eskatu aurretiko diru-sarrerei dagokienez, eskatzaileari aldian behin senideek edo 

erakunderen batek (esaterako, Caritas) emandako laguntzak ez dira ezohiko diru-sarreratzat 

hartuko eta ez dira kontuan hartuko DSBE kalkulatzeko.  

Gaur egun, gizarte-erakunde eta udal askok aldian behingo laguntzak ematen dizkiete 

eskatzaileei DSBE esleitu artean edota DSBE etenda dutela. Prestazioa kobratzen hasi bezain 

laster, laguntza hori desagertu egiten da, eta pertsona horiek jasotako zenbatekoak itzultzeko 

hitzezko konpromisoa izan ohi dute. Jasotzaileei emandako zenbateko horiek ez dira 

zenbatuko DSBEren kopurua finkatzerakoan. 

Eskatzaileak DSBE kobratzen hasten direnean, ordea, dituzten diru-sarrera guztiak zenbatzen 

hasiko zaizkie, baita senideek egiten dizkieten maileguak ere. 
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B) DSBE ESKATU ONDORENGO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK 

Jada DSBEren jasotzaileak diren bitartean justifikatzeko zailak edo gehiegizkoak diren gastuak 

atzematen bazaizkie, gastu horiek justifikatzeko eskatuko zaie onuradunei. Gastu horiek ez 

badira behar bezala justifikatzen, prestazioa eten egingo da, 147/2010 Dekretuaren 12.1.a) eta 

12.1.c) artikuluetan ezarritako betebeharra ez bete izanagatik. 

- Diru-sarrerak bermatzeko errenta bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko 

premiak betetzera, eta, hala balegokio, haien gizarteratze- edo laneratze-prozesuak 

eragindako gastuak ordaintzera ez bideratzea. 

- Eskura dituzten baliabideak arduraz ez administratzea, eta arretaz ez jardutea egoera 

ekonomikoa edo bazterkeria-egoera larriagotu ez dadin. 

Ezohiko diru-sarrera gisa zenbatu beharko dira 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluan 

adierazitako diru-sarrera guztiak: 

 Edozein motatako kalte-ordainak. 

 Elikagaien eta konpentsazio-pentsioen eskubide gisa jasotako atzerakinak, jaso behar 

ez zirela jasotako prestazioengatik itzuli behar ez diren zenbatekoan.  

 Jaraunspenak eta legatuak. 

 Dohaintzak. 

 Ondarea saltzeagatik sortutako eta ohiko etxebizitzan inbertitu gabeko baliabideak. 

 Aurreko ataletan bildu ez diren gainerako diru-sarrerak, erregularrak ez direnak edo 

bizikidetza-unitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu dituenak. 

Horrez gain, egiaztatzen denean bizikidetza-unitateko jasotzaileek (titularrak edo BUko kideek) 

ondasun eta zerbitzu jakin batzuk erosten dituztela edo aitortu dituztenez bestelakoak diren 

eta prestazioaren bitartez lortutakoez bestelakoak diren baliabideak egotea eskatzen duten 

ondasun jakin batzuen mantentze-gastuak dituztela, ezohiko diru-sarreratzat hartuko dira 

ondasun horiek (147/2010 Dekretuaren 22. artikulua).  

DSBE kobratzen duen pertsona bati gurasoek, senideek edota lagunek hilero dirua sartzen 

diotenean: 

- Diru-sarrera gisa zenbatu behar da, BUko diru-sarrera guztiak kontuan hartu behar 

direlako. Diru-sarrera erregular bat bada, diru-sarrera gisa zenbatuko da hilero. 

- Diru-sarrera erregularra ez bada, ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da. 

Jasotako dirua hipoteka ordaintzeko dela justifikatzen badute, diru-sarrera hori ez da 

zenbatuko, betiere jasotzailearen ohiko etxebizitzaren hipoteka bada eta sartzen 

dioten zenbatekoa bat badator hipotekaren kopuruarekin. Hipotekaren kopurua 

gainditzen duen zenbatekoa ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da.  

 

Dibisak atzerrira bidaltzea: 
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Atzematen bada BUko kideren batek dirua bidaltzen duela atzerrira, ez da onartuko, ezta 

senideei bidaltzen badie ere. Prestazioa eten egingo da honako bi arrazoi hauengatik:  

- Diru-sarrerak bermatzeko errenta bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko 

premiak betetzera, eta, hala balegokio, haien gizarteratze- edo laneratze-prozesuak 

eragindako gastuak ordaintzera ez bideratzea. 

- Eskura dituzten baliabideak arduraz ez kudeatzea, egoera ekonomikoa edo 

bazterkeria-egoera larriagotu ez dadin arretaz ez jardutea. 

6.11 MAILEGUAK  

DSBE eskatu aurretiko mailegu pertsonalak: ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko dira DSBE 

jasotzen hasi aurretiko 5 hilabeteko denbora-tartean onuradunak eskatutako mailegu 

pertsonal guztiak.  

DSBEren jasotzaile izanik lortutako mailegu pertsonalak eta hipoteka-maileguak: Oro har, 

jasotzaileei ez zaie onartuko maileguak eskatzea, DSBE inola ere ezin baita erabili ezein kreditu 

ordainduko dela edo ezein ordainketa geroago egiteko konpromisoa beteko dela bermatzeko. 

Lan-jarduera bat abiarazteko baino ez dira izango onargarriak, betiere lokal bat erosteko ez 

badira. Halaber, mailegu horiek justifikatu egin beharko dira, lan-jarduerarako erabili direla 

frogatzen duten fakturak aurkeztuta. 

Arau orokorra: Hartzaile batek mailegu bat eskatzen badu, prestazioa etengo da, 147/2010 

Dekretuaren 12.1.c) artikuluan ezartzen den betebeharra ez betetzeagatik: Arduraz kudeatzea 

eskura dituen baliabideak eta bere egoera ekonomikoa larriagotzea saihestea.  

Era berean, ezohiko diru-sarreratzat hartuko da, eta hurrengo 60 hilabeteetan eragingo du 

prestazioaren kalkuluan, 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoan oinarrituta. 

Ohiko etxebizitza erosteko edo 147/2010 Dekretuaren 20.2. artikuluan jasotako gainerako 

kasuetarako erabiltzen bada mailegua, ezohiko diru-sarreraren zenbaketatik salbuetsiko da 

zenbateko hori. Era berean, mailegua ez da kontuan hartuko, lan-jarduera bat hasteko 

erabiltzen bada. 

Etenaldiaren iraupena: 147/2010 Dekretuaren 45.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, 

inguruabar espezifiko hauei erreparatuta zehaztuko da etenaldiaren iraupena. Zehazki, honela 

kalkulatuko da: 

 

Etenaldiaren iraupena 
 (etete-hilabeteak) 

= 

Maileguaren zenbatekoa 

Bizikidetza-unitateari dagokion DSBEren 
gehieneko zenbatekoa, inolako 

baliabiderik ez dagoenean 

 

 

Adibidez: Pertsona bakarreko bizikidetza-unitatea duen hartzaile bati 5.000,00 euroko 

mailegua eman zaio. 
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Etenaldiaren iraupena 
 (etete-hilabeteak) 

= 
5.000,00 € 

= 
7,32 
hilabete 682,76 € 

 

Etenaldiaren iraupena 7 hilabetekoa izango litzateke. 

Salbuespena: Prestazioa ez da etengo, mailegua lan-jarduera bat hasteko eskatzen bada, lokal 

bat erosteko bada izan ezik. Ordainagiriak aurkeztuta justifikatu beharko da lan-jarduerara 

bideratu dela mailegua. 

6.12 EZOHIKO DIRU-SARRERAK  

Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak hau 

ezartzen du 20.1 artikuluan: Bizikidetza-unitateko kideren bati zuzenean egokitzen zaizkion 

sarietatik datozen diru-sarrerak, horiek erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hirurogei 

hilabeteetan, sariaren guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide diren hileroko diru-

sarrera gisa zenbatutako dira. 

Horrenbestez, ezohiko diru-sarrera hileko 60 diru-sarreratan banatuko da eta jasotako 

egunaren hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. 

Ezohiko diru-sarreratzat joko dira honako hauek: 

a) Edozein motatako kalte-ordainak. 

b) Elikagaien eta konpentsazio-pentsioen eskubide gisa jasotako atzerakinak, jaso behar 

ez ziren 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. 

g) Prestazio edo pentsio gisa jasotako atzerakinak. 

147/2010 Dekretuaren 20.2 artikuluan ezohiko diru-sarrera gisa zenbatzearen salbuespen 

guztiak daude jasota: 

 Diru-sarrera horietatik ohiko etxebizitza erosteko erabili den zatia, lehendik 

etxebizitzarik ez bazeukan. 

 Ohiko etxebizitzaren altzariak edo etxeko gauzak erosteko erabili den zatia. 

 Ohiko etxebizitzan berrikuntzak egiteko erabili den zatia, betiere berrikuntza horiek 

beharrezkoak baziren. 

Ez dira ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko: 
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 Ohiko etxebizitzaren hipoteka-maileguak amortizatzeko erabilitako zenbatekoak 

(jasotzaile izaten hasi aurretik hartuak), betiere jasotako dirua haiek amortizatzeko 

erabili direla frogatu badaiteke. 

 DSBEren jasotzaile batek bere ohiko bizitza saldu, erosketa horren ondorioz 

lortutako dirua etxebizitza horren hipoteka kitatzeko berrinbertitu (nahiz eta 

jada ez izan bere ohiko etxebizitza) eta bankuarekin zuen zorra kitatzen badu, 

lortutako dirua etxebizitzan inbertitu duela iritziko da, 147/2010 Dekretuaren 20.2 

artikuluan bildutako salbuespen bat izango balitz bezala. 

Ezohiko diru-sarrera bat jaso eta lan-jarduera batean inbertitzen bada, zenbatu egingo da. 

Salbuespen gisa, jasotako mailegu bat lan-jarduera bati ekiteko inbertitzen bada, ez da 

zenbatuko (betiere lokal bat erosteko erabiltzen ez bada). Inbertsio hori gainditzen duen 

zenbatekoa, ordea, zenbatu egingo da. Mailegua jasotzean, jasotzaileak frogatu egin beharko 

du lan-jarduera horretan inbertitu dutela maileguko dirua, batetik, makineria-fakturak, lokalen 

alokairuaren ordainagiriak eta abar aurkeztuta, eta bestetik, langile autonomoen 

erregimenean alta hartu duela frogatuta.  

Sariei buruzko azalpena: jasotzaile bati sariren bat tokatzen bazaio, ezohiko diru-sarrera gisa 

zenbatu beharko da sari osoa eta ezin izango da aplikatu 20. artikuluan jasotako ezein 

salbuespen, araudiak argi bereizten baititu sariak eta ezohiko diru-sarrerak. 
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7. ONDAREA 

7.1 OHIKO ETXEBIZITZAK APARTEKO BALIOA IZATEA ETA OHIKO 

ETXEBIZITZAZ BESTELAKO HIGIEZIN BAT JABETZA ESKLUSIBOAN 

EDUKITZEA BAINA HIGIEZIN HORREK BALIO ESKASA IZATEA  

147/2010 Dekretuaren 9.3.b artikuluak ezartzen du honako baldintza hau ezinbestean bete 

behar dela DSBE eskuratzeko: “Inolako ondasun higiezinik ez edukitzea, honako salbuespen 

hauekin: batetik, ohiko etxebizitza, horrek aparteko balioa duenean salbu, 24.2 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera; bestetik, bizikidetza-unitatearen diru-sarreren iturria diren 

norberaren konturako jarduera edo jarduerak egiteko erabiltzen diren higiezinak edo higiezin 

horien zatiak, 24.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera”. 

A) Ohiko etxebizitzak aparteko balioa izatea 

18/2008 Legearen 54. artikuluan ezartzen denez, aparteko balioa duen etxebizitzatzat hartzen 

dira 600.000 eurotik gorako merkatu-balioa dutenak (erabilitako etxebizitzaren batez besteko 

prezioa). 

Etxebizitzak 600.000 eurotik gorako balioa badu, aldea ondare gisa zenbatuko da, hemen 

zehazten den bezala:  

Adibidea: 

- Etxebizitzaren merkatu-balioa: 700.000 €  

- Etxebizitzaren katastro-balioa: 200.000 € 

Balio-aldea hau da: (700.000 € - 600.000 € = 100.000 €); hau da, guztizko balioaren 1/7. 

Ondarea zenbatzeari begira katastro-balioa hartu behar denez kontuan, katastro-balioaren 1/7 

zenbatu beharko da ondare gisa (200.000 € x 1/7 = 28.571,43 €).   

B) Ohiko etxebizitzaz bestelako higiezin bat edukitzea baina higiezin horrek balio 

eskasa izatea 

Prestazioari ezezkoa emateari begira, ez dira higiezintzat hartuko ohiko etxebizitzaz 

bestelakoak diren eta bizitoki gisa erabiltzen ez diren eta 10.000 euro baino gutxiago balio 

duten higiezinak. 

Jabetzako higiezin bat baino gehiago edukitzea onartuko da baldin eta haien guztien katastro-

balioa arestian adierazitako zenbatekoa baino handiagoa ez bada. Hala eta guztiz ere, haren 

balioa bizikidetza-unitatearen ondare-balioztapenari gehituko zaio. 

Higiezinen balioztapena katastro-balioaren arabera egingo da (maiatzaren 25eko 147/2010 

Dekretuaren 24.2 artikulua). 

Higiezin horiek kontuan hartu beharko dira Dekretuaren 9.3.c artikuluan bildutako ondare-

balioztapena egiteko. 147/2010 Dekretuaren 24.4 artikuluaren antzeko irizpidea egokitzat jo 

delako hartu da erabaki hori.   
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7.2 JABETZAKO ETXEBIZITZA BAT IZATEA BAINA ALOKAIRUKO ETXEBIZITZA 

BATEAN BIZITZEA, JABETZAKO ETXEBIZITZAK GAINOKUPAZIO-, 

BIZIGARRITASUN- EDO IRISGARRITASUN-ARAZOAK DITUELAKO  

Gainokupazio-, bizigarritasun- edo irisgarritasun-arazoak dituzten etxebizitzen kasuan, 

gehienez 2 urtean ohiko etxebizitzaz bestelako etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen dela 

iritziko da, baina honako baldintza hauekin: 

1) Higiezinaren egoerari buruzko udal-txosten teknikoa eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 

txostena aurkeztea. 

2) Etxebizitza egoera horretan dagoela egiaztatzen duen Etxebideren txosten bat egotea. 

3) Libre geratzen den etxebizitza (jabetzakoa) Etxebideren eskutan uztea, etxebizitza hori 

saltzen saiatzea (higiezinen enpresa batean iragarkiak jarri dituela frogatzeko 

egiaztagiriak aurkeztu behar dira), edo egokitzat joz gero, etxebizitza hori zaharberritzen 

saiatzea. 

Bi urte igaro eta interesduna jabetzako etxebizitzara itzuli ez bada eta haren jabe izaten 

jarraitzen badu, 147/2010 Dekretuaren 9.3.b artikuluan ezarritako baldintza (hots, ohiko 

etxebizitzaz bestelako ondasun higiezinik ez izatea) betetzen ez dela iritziko da. 

7.3 SALBUESPENA AURRETIK NORBERE KONTURAKO LAN-JARDUERA 

EGITEKO ERABILI DEN JABETZAKO HIGIEZINEN KASUAN 

Autonomo batek negozioa utzi behar izan badu luzaroan galera ekonomikoak izan dituelako, 

norbere konturako lan-jarduera egiteko erabiltzen zuen lokalak harena izaten jarraitzen badu 

ere, gehienez 2 urtean ohiko etxebizitzaz bestelako etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen 

dela iritziko da, baina honako baldintza hauekin: 

1) Jabetzako lokala edo higiezina lehen norbere konturako lan-jarduera egiteko 

erabiltzen zuena izatea. 

2) Galerak direla-eta lan-jarduera hori utzi behar izana. 

3) Higiezina balio eskasekoa ez izatea. 

4) Higiezin hori saltzeko ahal duen guztia egiten ari dela justifikatu ahal izatea 

(higiezinen enpresa batean iragarkiak jarri dituela frogatzeko egiaztagirien eta 

abarren bidez). 

Bi urte igaro eta higiezina ez badu saldu, 147/2010 Dekretuaren 9.3.b artikuluan finkatutako 

baldintza betetzen ez duela iritziko da. 

7.4 HIGIEZIN BATERAKO SARBIDE ESKLUSIBOA EZ IZATEA 

147/2010 Dekretuaren 24.4 artikulua aplikatuz, higiezin baten titularrak izanik honako arrazoi 

hauengatik hura baliatu ezin duten pertsonei DSBErako sarbidea izateko eskubidea eman 

behar zaiela irizten da: 
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a) Bizikidetza-unitatekoa ez den pertsona batek izateagatik higiezin horren usufruktua. 

Horri dagokionez, eskritura publiko bidez jasoarazi behar da edo, hala badagokio, epai 

judizial bidez. 

b) Higiezin horren jabetza esklusiboa ez izateagatik.  

Hala eta guztiz ere, higiezin horiek kontuan hartu beharko dira Dekretuaren 9.3.c artikuluan 

bildutako ondare-balioztapena egiteko.  

Higiezinen balioztapena katastro-balioaren arabera egingo da (maiatzaren 25eko 147/2010 

Dekretuaren 24.4 artikulua). 

7.5 ONDAREA ZEHAZTEA  

Baimendutako gehieneko ondarea: DSBEren urteko gehieneko zenbatekoa halako 4, BUko 

kideen eta modalitatearen (orokorra edo pentsioduna) arabera.  

BAIMENDUTAKO GEHIENEKO ONDAREA 

BIZIKIDETZA-

UNITATEA OSATZEN 

DUTEN PERTSONAK 

2013 2014 2015 2016 2017 

1   31.800,48 €    31.800,48 €    31.963,20 €    32.288,26 €    32.772,58 €  

1 pentsiodun   35.918,40 €    35.918,40 €    41.043,36 €    36.691,20 €    37.241,57 €  

2   40.587,84 €    40.587,84 €    36.321,60 €    41.461,06 €    42.082,97 €  

2 pentsiodun   44.898,24 €    44.898,24 €    31.800,48 €    45.864,00 €    46.551,96 €  

3 edo gehiago   44.898,24 €    44.898,24 €    45.402,24 €    45.864,00 €    46.551,96 €  

3 pentsiodun edo 

gehiago 
  48.490,08 €    48.490,08 €    49.034,40 €    49.533,12 €    50.276,12 €  

 

Jabetza-erregimena:  

1. Jabetza: pertsona batek ondasun bat erabiltzeko, hartatik onura ateratzeko eta 

hartarako sarbidea izateko eta, horrenbestez, hura saltzeko, hipotekatzeko, alokatzeko 

edo banatzeko duen eskubidea.  

2. Jabetza soila: ondasun baten jabeari dagokion jabetza-eskubidea, ondasun horren 

usufruktu-eskubidea edo biztantze-eskubidea beste norbaitek duenean.  

3. Usufruktua: ondasun bat erabiltzeko eta hartaz gozatzeko eskubidea, haren jabetza 

izan gabe. Ondasun hori erabili egiten da eta errendimendua ateratzen zaio; alokatu 

daiteke, baina ez saldu, ezta hipotekatu ere.  

4.  Biztantzeko edo erabiltzeko eskubide errealak: ondasuna erabiltzeko eskubidea.  
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ONDASUN HIGIEZINAK 

HIGIEZIN MOTA 

DSBE 

BAIMEN

DUTA 

ONDAREAREN MUGA 
ONDAREA ZEHAZTEKO 

KALKULUA 

Ohiko etxebizitza, 

garajea, trastelekua eta 

lurzati erantsia  

Jabetza esklusiboa 

(% 100)  

Bai 600.000 €  Ez da ondarean zenbatzen  

Muga gainditzen badu, aldea 

zenbatzen da  

Ohikoa ez den 

etxebizitza  

Jabetza esklusiboa 

(% 100)  

 

 

Ez dago DSBErako 

eskubiderik  

 

Lan-jarduerarako 

erabiltzen den higiezina  

Jabetza esklusiboa 

(% 100)  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Katastro-balioa – 

24.000 €  

Lan-jarduerarako 

erabiltzen zen higiezina  

Jabetza esklusiboa 

(% 100)  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Ez da ondarean zenbatzen 2 

urtean 

Higiezina (etxebizitza ez 

dena)  

Jabetza esklusiboa 

(% 100)  

Bai 10.000 €  Balioa = Katastro-balioa  

Etxebizitza edo bestelako 

higiezina  

Jabetza < % 100  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Katastro-balioaren zati 

proportzionala  

Edozein etxebizitza edo 

higiezinen aldi baterako 

usufruktua  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Aldi baterako 

usufruktua = [Katastro-balioa] x 

[Usufruktua amaitzeko geratzen 

diren urteak x % 5] ehunekoan  

Gehieneko muga: % 70  

Edozein etxebizitza edo 

higiezinen biziarteko 

usufruktua  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Biziarteko usufruktua = 

[Katastro-balioa] x [89 – 

usufruktudunaren adina] 

ehunekoan  
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Gutxieneko muga: % 10  

Gehieneko muga: % 70  

Edozein etxebizitza edo 

higiezinen aldi baterako 

jabetza soila  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Katastro-balioa – Aldi 

baterako usufruktua  

Edozein etxebizitza edo 

higiezinen biziarteko 

jabetza soila  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Balioa = Katastro-balioa – 

Biziarteko usufruktua  

Edozein etxebizitza edo 

higiezin biztantzeko edo 

erabiltzeko eskubide 

errealak  

Bai DSBEren urteko gehieneko 

zenbatekoa halako 4  

Usufruktuaren antzera 

kalkulatzen da, baina 

ondasunaren balioaren % 75 

kontuan hartuz  
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8. PROZEDURA 

8.1 ALOKAIRUKO ETXEBIZITZA BABESTU BATI UKO EGITEA 

Arau orokorra: DSBEren onuradun batek alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bati uko 

egiteak EGPO iraungitzea eragiten du (baldintzak ez betetzeagatik), baita DSBE iraungitzea ere 

(eskubideak ez baliatzeagatik), kasu guztietan.  

Baina alokairuko etxebizitza askea Etxebidekoa baino merkeagoa denean, hari uko egiteak 

EZ du eragingo DSBE iraungitzea (eskubideak ez baliatzeagatik). 

Merkeagoa ote den kalkulatzeko, ez da kontuan hartu behar EGPOren zenbatekoa. Adibidez: 

pertsona batek 500 € ordaintzen ditu alokairuaren truke eta EGPOren 250 € jasotzen ditu. 

Etxebiden eskaintzen dioten alokairuak 350 € balio du. Bi prezio hauen alderaketa egin behar 

da: 350 € (Etxebidek eskainitakoa) eta 500 € (alokairua). Hortaz, Etxebideko alokairua 

merkeagoa da. Beraz, Etxebideko alokairuari uko eginez gero, prestazioa iraungi egingo da.   

Hori guztia, 18/2008 Legearen 28.1 artikuluaren h) letrari eta 147/2010 Dekretuaren 19.1.b 

artikuluari jarraikiz, eskubideak ez baliatzeagatik. 

Bestalde, gogoratu beharrekoa da etxebizitzari uko egiteak Etxebiden erregistratuta jarraitzeari 

begira ere badituela ondorioak: alokairu-erregimeneko erregistroa gal dezake interesdunak 

(gutxienez, uko egindako etxebizitza-motatik kanpo geratuko da: diruz lagundua, babes 

ofizialekoa edo gizarte-alokairukoa). Horregatik, EGPO IRAUNGI egingo litzateke, hura 

jasotzeko baldintzetako bat ez delako betetzen. 

8.2 EGPOren ORDAINAGIRIAK EDOTA KONTRATUAK ZALANTZAZKOAK 

DIRENEAN  

1.- Jabeak Lanbideri idazki bidez jakinarazten dionean irregulartasunen bat dagoela (adibidez, 

ordainagiriak aurkeztu baina ez ordaintzea, aitortu gabeko sinadurak, etab.): EGPOren 

ordainketa kautelaz etengo da, eta hala badagokio, baita DSBErena ere.  

Azalpena: 

- Ordainagirien kasuan: EGPO kautelaz etetea. Arrazoia: etxebizitza-gastuak behar 

bezala ez frogatzea (2/2010 Dekretuaren 19. artikulua) 

- Kontratuen kasuan: DSBE eta EGPO kautelaz etetea (biak). Arrazoia: BU zehazteko 

baldintza ez betetzea, 147/2010 Dekretuaren 5. artikuluaren arabera. 

Kautelazko etetearen iraupena: gehienez, hiru hilabete; denbora-tarte hori igaro ondoren, 

ordainketa eten behar ote den balioztatuko du Lanbidek, interesdunek aurkeztutako frogei 

erreparatuta. 

2.- Egoera jakinarazten duen pertsonak salaketa edo demanda aurkezten badu, bidezkoa da 

laguntza etetea, ordainketa edo BU ezin delako frogatu. 

3.- Kondena-epaiarekin, prestazioa edo prestazioak iraungi egingo dira. 
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8.3 ETETEARI BURUZKO AZALPENAK  

Ez da bidezkoa laguntza berritzea espedientea etenda dagoela.  

Kontuan hartu behar da etxebizitza batean bi DSBE aitortuta badaude eta espedienteetako 

bat aldi baterako etenda badago, laguntza hori aktibotzat jotzen jarraitzen dela eta, beraz, 

ezin dela beste laguntzarik eman. Etetea amaitzen denean, interesdunak prestazioei 

BERREKITEA eska dezake bulegoan. 

Etxebizitza batean jada DSBE bat aitortuta badago eta beste bi pertsonak bi eskabide egiten 

badituzte denbora-tarte labur batean, lehendabizi erregistratu den eskabideak izango du 

lehentasuna, baita hirugarrena hura baino lehen ebazten bada ere (hau da, bigarren 

eskabidearen espedientearen instrukziorako denbora gehiago behar izan bada ere). 

Ondorioz, hirugarrenez erregistratutako eskabidea iraungi egingo da jada emanda badago. 

ETETEEI BURUZKO GALDERAK 

* PRESTAZIOAREN ORDAINKETA KAUTELAZ ETETEA:  

Prestazioa aitortzeko eta prestazioari eusteko baldintzetako bat edo gehiago ez betetzea 

dakarren egoeraren bat dagoelako seinaleren bat atzematen bada bizikidetza-unitatean. 

Gehieneko iraupena: 3 hilabete. 

- KAUTELAZKO ETETEAREN adibide bat: Pertsonak jakinarazten digu lanean hasi dela 

eta diru-sarrerek errenta babestuaren maila gaindituko dutela (baita pizgarriak 

aplikatuta ere). 

- ETETEAREN adibidea: Pertsonak ez du 15 egun naturaleko epean jakinarazten lanean 

hasi dela. 

 

* ETETEAREN IRAUPENA:  

Ez betetzea maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 45.1 artikuluaren bigarren paragrafoa 

eta 45.2 artikulua: 

“Etenaldi-kasu bat gertatu bada, baina etendura egiteko garaian kasu hori desagertu bada edo 

berehala desagertzekotan badago, prestazioa eten ahal izango da kasuaren ezaugarrien 

arabera ezarriko den aldi batez, eta aldi hori ez da inola ere ez-betetzearen kausa den iraupena 

baino handiagoa izango”. 

“2.- 43. artikuluaren 2. paragrafoko a), d) eta e) idatzi-zatietan aurreikusitako kasuetan, 

etendura hilabetekoa izango da lehen aldiz gertatzen denean”. 

 

* DARDEn BAJA HARTZEA: 

Maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.2 artikuluko b) letra aplikatuz, titularrak eta lan 

egiteko adina duten BUko kide guztiek enplegu-eskatzaile izaten jarraitu behar dute. 
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SALBUESPENAK: 

- Ezintasun absolutuko pentsioen titular direnak 

- Ikasketa arautuak egiten ari diren 23 urtetik beherakoak. 

- Lanbideren edo oinarrizko gizarte-zerbitzuen balioztapenaren arabera, gizarte-

bazterkeria larriko egoeran dauden pertsonak. 

Prestasun horrek honako konpromiso hau ere hartzen du barnean: 

1- Enplegu-eskatzaile gisa etengabe erregistratuta egotea. 

2- Enplegu egoki bati ezezkoa ez ematea. 

3- Enplegutik baja ez hartzea, ez borondatez ez aldi baterako. 

4- Kanpo-kausa justifikaturik gabe ez hartzea eszedentziarik edo lanaldi-murrizketarik. 

8.4 DSBE IRAUNGITZEA ETA URTEBETE KOBRATU GABE EGOTEKO ZIGORRA 

EZARTZEA  

147/2010 Dekretuaren 50.2 artikuluak ezartzen duenez, prestazioa iraungitzeko arrazoia 

betebeharrak ez betetzea edo arau-hausteak egitea izan bada, titularrak ezin izango du 

berriz ere diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu (edozein izanik ere modalitatea) 

eskubidea iraungi den unetik urtebete igaro arte. Ezintasun hori izango dute bizikidetza-

unitateko gainerako kideek ere, titular izan ahal badira (bizikidetza-unitate horretan zein 

beste edozeinetan). 

Lanbidek urtebete kobratu gabe egoteko zigorra ezartzen du kasu hauetan: 

a) Enplegu batetik borondatez baja hartzea edota lan-eskaintza bati ezezkoa ematea. 

b) Dagozkion eskubide ekonomikoak ez baliatzea.  

c) Indarraldi berean betebeharrak ez betetzeagatiko bi etete izatea. 

Zigor-urtea iraungitze-ebazpenaren egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.  

8.5 TITULARRA AURKEZTEA IZAPIDEAK EGITEKO  

Eskabideak, ukapenak, berritzeak eta berrikuspenak aurkezteko: titularrak bertan agertu 

behar du. 

 

* Eskabideak aurkeztea:  

Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 59.1 artikuluak, 4/2011 Legeak ekarritako aldaketaren 

bitartez, xedatzen du eskabidea titularrak aurkeztu behar duela erroldatuta dagoen lekuari 

dagokion BULEGOAN. 

 

* Berritzea 
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Berritzea eskatzeko ere eskabidea aurkezteko ezartzen den baldintza bera aplikatzen da; 

hortaz, erreferentziazko bulegoan aurkeztu behar du, aurrez aurre. 

 

* Ukapena eta berrikuspena 

Titularrak aurkeztuko du. Titularraren ordezkari batek aurkeztekotan, edozein bitarteko 

baliagarriren bitartez frogatu beharko da ordezkaritza hori, modu fidagarrian, edo interesduna 

pertsonalki agertuta egindako deklarazio batez. 

 

Legezko ordezkaria bidal daiteke arrazoia aurretiaz azalduz gero eta soilik muturreko 

kasuetan (desgaitasun fisikoa edo psikikoa duten pertsonak, gaixotasun larriren bat duten 

pertsonak, tutoretzapekoak, etab.) eta salbuespen berezietan (titularra aldi baterako EAEtik 

kanpo joatea lanera). 

8.6 TITULAR-ALDAKETA 

Kasu hauetan baino ez da onargarria titularrez aldatzea: 

• Pertsona bakarrekoa ez den bizikidetza-unitateko titularra hiltzea. 

• Pertsona bakarreko BUen kasuan, titularra egoitza publiko edo pribatu batean edota 

espetxe batean hilabeterako edo gehiagorako sartzea, betiere titular berriak baldintzak 

betetzen baditu. Aurreko titularra bizikidetza-unitatetik kanpo utzi behar da, eta 

espetxetik edo egoitzatik ateratzen denean, berriz ere sartu ahalko du bizikidetza-

unitatean. 

8.7 PRESTAZIOA TITULARRAZ BESTELAKO NORBAITI ORDAINTZEA, 

TITULAR-ALDAKETARIK EGIN GABE. 

Zenbait kasutan, baimenduta dago DSBE titularra ez den bizikidetza-unitateko pertsona bati 

ordaintzea, titularrez aldatu gabe. HIRU kasu hauetan gerta daiteke hori, maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuaren 37.2 artikuluko a), c) eta d) letrei jarraikiz: 

Titularraren ezintasunaren legezko deklarazioa. 

Titularrak ez betetzea prestazioa hartarako eman zen helburura (hots, oinarrizko beharrak ez 

betetzea) aplikatzeko betebeharra. Oinarrizko gizarte-zerbitzuen proposamena ezinbestekoa 

da. 

Oinarrizko udal-zerbitzuaren proposamena, titularrak laguntza eman zen helbururako 

aplikatzeko ezintasuna edo zailtasuna duela adieraziz, arrazoi soziopertsonalak direla medio 

(kasu baterako, ludopatia edota droga-mendekotasuna izatea). 
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8.8 ESPAINIAKO ESTATUTIK KANPORATZEKO EBAZPEN JUDIZIALA EMAN 

ZAIEN PERTSONAK  

Ezin izango dute DSBEren jasotzaile izan Espainiako estatutik kanporatzeko ebazpen judiziala 

duten pertsonek; batzuetan, zigor-prozeduren bidezko espetxe-zigorren ordez ematen dira 

horrelako ebazpen judizialak, zigor gisa. DSBEren jasotzaile bati kanporatze-agindu judizial bat 

eman zaiola atzematen bada, DSBE kautelaz eten beharko da. 

Bizikidetza-unitateko kide bati Espainiako estatutik kanporatzeko ebazpen judizial bat ematen 

bazaio, haren ezkontideari ez zaio aplikatuko ezkontide bat atzerrian duen BU bereziaren 

egoera, haren egoera zibila aldatzen ez bada. 

8.9 BI DSBE BAINO GEHIAGO DITUZTEN ETXEBIZITZAK  

147/2010 Dekretuko 10 artikulua: titular bat baino gehiago egotea 

Etxebizitza berean bi eskabide baino gehiago badaude, lehen eskabidea aurkeztu zuen 

pertsonari emango zaio laguntza, sarrera-erregistroen ordenari jarraikiz. 

Etxebizitza berean jada bi DSBE emanda badaude, eta bi horiek baino lehen DSBE bat emanda 

zeukan beste pertsona bat sartzen bada denbora-tarte baten ondoren, kautelaz etengo zaio 

prestazioa etxebizitzan azkenik sartu den pertsonari, beste bizitoki bat bilatzen duen arte, 

maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 10.2 artikulua aplikatuz. Ez badu beste etxebizitzaren 

bat bilatzen, DSBE jasotzeko eskubidea galduko du, baldintza hori ez betetzeagatik. Etxebizitzaz 

aldatzen bada, beste 2 espediente zituen etxebizitzan bizi izan den denboraldian kobratu 

gabeko dirua ez zaio ordainduko atzerakin gisa, eta denboraldi horretan errenta jaso badu, 

erreklamatu egingo zaio kobratutako diru hori, jaso behar ez ziren zenbateko gisa. 

Kontuan izan behar da prestazioetako bat etenda egonik ere aktibo dagoela eta, horrenbestez, 

emandako DSBE gisa zenbatzen dela. 

8.10 EAEn ERROLDATUTA EGOTEKO ETA EAEn BENETAN BIZITZEKO 

BALDINTZA ESKATZAILE BERRIENTZAT  

DSBE jasotzeko eskubidea izateko, eskatzaileek EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan 

bizitzeko bi baldintza hauek bete behar dituzte: 

1) Eskabidea aurkezteko unean, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta 

benetan bertan bizitzea, eta eskabidea egin baino urtebete lehenagotik, gutxienez, Euskal 

Autonomia Erkidegokoan erroldatuta egon izana eta benetan bertan bizi izana.  

2) Baldintza hauetako bat edo gehiago betetzea: 

a) Eskabidea aurkeztu zuen egunetik zenbatzen hasita, aurreko 3 urteetan EAEn 

erroldatuta egon izana eta EAEn benetan bizi izana. 

b) Dagokion lan-bizitzaren bitartez frogatzea lan-jarduera ordaindua izan duela bost 

urtean, gutxienez (salbuetsita daude pentsio publikoren bat jasotzen duten 

pertsonak eta etxeko tratu txarren biktimak).  

c) EAEn erroldatuta egon izana eta EAEn benetan bizi izana bost urtez, etenik gabe, 

aurreko hamar urteen barruan. 
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Salbuespena: pentsiodunek eta etxeko tratu txarren biktimek urtebete baino ez dute eraman 

behar EAEn erroldatuta eskabidea egiten duten egunetik, baina hori betetzen ez badute, 

badute beste aukera bat: aurreko hamar urteen barruan lan-jarduera ordaindua izana, 

gutxienez, ondoz-ondoko bost urtetan EAEn erroldatuta egotea eta aurreko berehalako 10 

urteetan EAEn egoitza eraginkorra edukitzea. 

 

DSBE eskuratzeko, EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintzak bete behar 

dira, eta horietakoren bat ez betez gero, prestazioa ukatu ahalko da. 

Erroldak beti adierazi beharko du etxebizitzaren egoera erreala. Horrenbestez, etxebizitzan 

benetan bizi diren pertsona guztiek erroldan erregistratuta egon behar dute eta, halaber, 

etxebizitzan bizi ez den inork ere ezin du egon etxebizitza horretan erroldatuta.  

Horrez gainera, errentamendu- edo azpierrentamendu-kontratuen titular guztiek etxebizitza 

horretan erroldatuta egon behar dute eta etxebizitza horrek izan behar du haien benetako 

bizitokia. Horri dagokionez, ez da onargarria erroldan ageri ez den edo etxebizitzan bizi ez den 

pertsonaren bat errentamendu-kontratuan agertzea. 

Kontuan hartu behar da arestian aipatutako muturrak ezinbestekoak direla EAEn erroldatuta 

egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintzak betetzen direla frogatzeko ez ezik, bizikidetza-

unitatea osatzeko baldintza betetzen dela frogatzeko ere bai, bizikideen ezkon-

ahaidetasunaren eta odol-ahaidetasunaren maila egiaztatu behar baitira (147/2010 

Dekretuaren 5.1.b artikulua), baita errentamendu-kontratua ote duten egiaztatu ere 

(147/2010 Dekretuaren 5.1.c artikulua).   

Horregatik guztiagatik, erroldaren eta benetako bizitokiaren artean inkongruentziaren bat 

badago, prestazioa ukatu edo iraungiko da, arestian adierazitako baldintzak frogatuta ez 

geratzeagatik. 

8.11 ZAINTZA PARTEKATUA 

Zaintza partekatua legezko egoera bat da eta, horren bitartez, banandu edo dibortziatu 

ondoren, bi gurasoek seme-alaba adingabeen legezko zaintza eskuratzen dute, baldintza 

berberekin eta hauekiko eskubide berberekin. 

Elkarbizitza-erregimen horrek hainbat modalitate ditu, gurasoen egoera pertsonalen eta lan-

egoeren arabera. Zaintza partekatuan, adingabeak denbora-tarte jakin batean biziko dira 

guraso batekin eta, ondoren, beste debora-tarte bat beste gurasoarekin; hori dela-eta, 

bizikidetza-unitatea (eta horrenbestez, DSBEren zenbatekoa) aldatu egiten da hilabete batetik 

bestera. 

 

Zaintza partekatuaren modalitate ohikoenean, adingabeak denbora-tarte berdinetan bizi dira 

guraso bakoitzarekin (adibidez, 15 egun bakoitzarekin, astebete bakoitzarekin, eta abar). 

Hortaz, honi jarraikiz zehaztuko da DSBEren zenbatekoa: 
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ZAINTZA 

PARTEKATUA 

BIZIKIDETZA-UNITATEAREN GEHIENEKO 

ZENBATEKOA 
2017 

1 seme edo 

alaba 

Zenbatekoa = (BU1/30x15) + (BU2/30x15) + 

(GEHI/30x15) 
804,58 

2 seme-alaba 
Zenbatekoa = (BU1/30x15) + (BU3/30x15) + 

(GEHI/30x15) 
851,13 € 

3 seme-alaba 

edo gehiago 

Zenbatekoa = (BU1/30x15) + (BU3/30x15) + 

(GEHI/30x15) 
851,13 € 

 

Seme-alabak ez direnean bizi guraso bakoitzarekin denbora-tarte berean (adibidez: 10 egun 

batekin eta 20 egun bestearekin), honi jarraikiz zehaztuko da DSBEren zenbatekoa: 

ZAINTZA 

PARTEKATUA 

SEMEA EDO ALABA 20 EGUNEZ DUEN 

GURASOAREN BIZIKIDETZA-UNITATEAREN 

GEHIENEKO ZENBATEKOA 

2017 

1 seme edo 

alaba 

 (BU1/30x10 egun) + (BU2/30x20 egun) + 

(GEHI/30x20 egun) 
845,18 € 

2 seme-alaba 
 (BU1/30x10 egun) + (BU3/30x20 egun) + 

(GEHI/30x20 egun) 
907,25 € 

3 seme-alaba 

edo gehiago 

(BU1/30x10 egun) + (BU3/30x20 egun) + 

(GEHI/30x20 egun) 
907,25 € 

 

Azalpena:  

EGPOren ordainketa: EGPOren ordainketa DSBEren jasotzaileari egingo zaio beti, eta inola ere 

ez zuzenean errentariari. 
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9. ESKUBIDE EKONOMIKOAK BALIATZEA  

9.1 ESKUBIDEAK BALIATZEKO BETEBEHARRA ETA BALDINTZA  

Dela DSBEren eskatzaileak, dela DSBEren titularrek, titularrari edo BUko edozein kideri 

dagokion prestazio edo eskubide ekonomiko oro baliatu behar dute, laguntza eman baino 

lehen, eta haren indarraldiak dirauen bitartean. 

Eskubide ekonomikoak baliatzeak bi izaera ditu: Batetik, DSBEren titular guztien betebeharra 

da. Bestetik, prestazio hori eskuratzeko baldintza da, eta baldintza hori betetzeko eskatu 

ahalko zaio interesdunari eskabidea aurkeztu bezain laster. 

Hortaz, hiru kasu hauek gerta daitezke:  

1.- Eskabidea egin AURRETIKO eskubide ekonomiko bat jada ezin erreklamatzea eskabidea 

egiten den egunean: eskubide ekonomikoak baliatzeko betebeharra eskabidea aurkezten 

denean sortzen dela kontuan hartuz, sekula ezin da DSBE bat ukatu jada iraungita dagoen 

eskubide bat ez erreklamatzeagatik.  

2.- Eskabidea egin AURRETIKO eskubide ekonomiko bat erreklamatu ahal izatea eskabidea 

aurkezten den egunean: interesdunak hura erreklamatzeko izapideak abiarazi behar ditu 

emakida-ebazpena eman aurretik.  

3.- Pertsona jada DSBEren TITULARRA DENEAN sortutako eskubide ekonomikoa: interesdunak 

dagokion eskubide ekonomiko oro erreklamatu behar du, titular edo onuradun izaten 

jarraitzeko.  

9.2 BALIATU BEHAR DIREN ESKUBIDE EKONOMIKOAK 

Hona hemen eskubide ekonomiko ohikoenak (zerrenda hau ez da ez zorrotza ez baztertzailea):  

- Jasotzailearen eskubide diren laguntzak eskatzea (langabezia-prestazioa, sorospenak, 

eta abar). 

- Mantenu-pentsioa edo konpentsazio-pentsioa erreklamatzea. 

- Jaraunspen bat onartzea (inbentario-emaitzaren arabera onartzea baimentzen da). 

- Etxebidek alokairu-erregimenean eskainitako etxebizitzei ezezkoa ez ematea. 

- Kaleratzeengatiko kalte-ordainak erreklamatzea. 

- … 

DSBEren eskabidearekin batera, interesdunak sinatuta entregatu beharko du dituen 

eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentua: dokumentu horren bidez, 

dituen eskubideak eskatzeko edo erreklamatzeko konpromisoa hartzen du.  

 

 

 

SALBUESPENAK 

Honako kasu hauetan ez da iritziko interesdunak betebehar/baldintza hori ez duela bete:  
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- Interesdunek beren eskubide ekonomikoak baliatzeko behar diren egintzak gauzatzeko 

ezgaitasuna (ulertzeko, erabakitzeko edo nahi dena egiteko zailtasuna) dutela (esaterako, 

eskizofrenia, dementzia edo gaixotasun larria izatea edota genero-indarkeriaren edota etxeko 

indarkeriaren biktima izatea) argi eta garbi biltzen duen txosten ARRAZOITU bat egotea 

oinarrizko gizarte-zerbitzuetan.  

Oinarrizko gizarte-zerbitzuetako txostena baliozkoa izan dadin, agintaritza eskudunak egoera 

hori frogatzeko emandako txosten bat ere egon behar du (medikuaren txostena, txosten 

judiziala, eta abar). 

Salbuespen hori aplikatzeko, jasotzaileak oinarrizko gizarte-zerbitzuetara joan behar du aldian 

behin, bertan jarraipen bat egin diezaioten. 

9.3 ESKUBIDEAK EZ BALIATZEAREN ONDORIOAK 

Eskubideak ez baliatzearen ondorioak honako hauek izango dira, kasuaren arabera: 

1.- Eskabide berrien kasuan, baldintza hori ez betetzeak DSBE ukatzea ekarriko du. Ez da 

aplikatuko urtebetean berriz ere laguntza eskatzeko aukerarik ez izateko zigorra. 

2.- Jada DSBEren jasotzailea izanez gero, eskubideak baliatzeko betebeharra ez betetzeak 

DSBE iraungitzea ekarriko du, eta urtebetean berriz ere laguntza eskatzeko aukerarik ez 

izateko zigorra aplikatuko da. 

DSBE iraungitzea eragin zuten arrazoiak gertatu ziren egunaren biharamunean hasiko da 

indarrean iraungitze hori.  

Interesdunak DSBE jasotzeko eskubidea erreklamatu behar zuen egunetik aurrera DSBE 

iraungitzat jo behar denez gero, egun horretatik aurrera ez zuen DSBEren inolako zenbatekorik 

jaso behar. Horregatik, orduz geroztik jaso zituen zenbateko guztiak jaso behar ez zituen 

zenbatekotzat jo beharko dira.  

Zigor-urtea iraungitze-ebazpenaren egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. 

9.3.1 MANTENU-PENTSIOA EDO KONPENTSAZIO-PENTSIOA 

Mantenu-pentsioa ebazpen judizial bidez ezartzen da, ezkontzazko eta ezkontzaz kanpoko 

seme-alaben alde. Hori erdiesteko, dagokion familia-epaitegian demanda bat aurkeztu 

beharko da. 

Oro har, seme-alabentzako mantenu-pentsioa horiek adin-nagusitasunera iritsi arte ordaindu 

behar da, baina adin horretara iritsi eta ikasten jarraitzen badute edo beren kabuz irauteko 

baliabiderik ez badute, pentsio horri eutsi ahalko zaio, seme-alabek beren kasa moldatzea 

lortzen duten arte. Hortaz, 18 urtetik gorako seme-alabek gurasoekin bizitzen eta 

ekonomikoki haien mende jarraitzen badute, eskubide hori baliatu eta aitari edo amari 

pentsioa erreklamatu beharko zaio. 

Egoerak hiru motatakoak izan daitezke: 
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 Bikotea izatez banandu bada eta elkarrekin seme-alabak badituzte: dibortzio-

/banantze-demanda aurkeztu beharko dute epaitegian. Epaia bi motatakoa 

izan daiteke: alderdiek adostutako hitzarmen erregulatzailea berrestekoa 

(mantenu-pentsioa biltzen dutena), edo mantenu-pentsio jakin bat 

finkatzekoa (alderdiak ez badira ados jarri). 

 Bikotekideak ez badaude ezkonduta baina seme-alabak badituzte elkarrekin: 

guraso eta seme-alabentzako neurrien demanda aurkeztu beharko dute, 

mantenu-pentsioa erreklamatze aldera. Aurreko kasuan bezala, epaiak 

hitzarmen erregulatzailea berretsiko du edo, bestela, mantenu-pentsio bat 

finkatuko du. 

 Jada badago hitzarmen erregulatzailea bat edo mantenu-pentsio bat, behin-

behineko neurrien epai edo auto batean ezarria, baina ez bada ordaintzen: 

epaia edo behin-behineko neurriak betearazteko demanda aurkeztu beharko 

da. 

Banantze- edo dibortzio-epaian aitortuta dagoenean eta ezarritakoa ordaintzen ez denean 

baino ez da eskatuko epaia betearazteko demanda aurkezteko, konpentsazio-pentsioa lortze 

aldera.   

Mantenu-pentsioa eta konpentsazio-pentsioa erreklamatzea: 

Edonola ere, mantenu-pentsioa dagokion familia-epaitegian demanda zibil bat aurkeztuz 

erreklamatzea gomendatzen zaie jasotzaileei. 

A.1 KASUISTIKA 

Egoerak askotarikoak izan daitezke: 

a) Eskabidea aurkezten duenean interesdunak honako egoera hauetako baten berri 

ematea: 

- Izatezko banantzea (ez zuten zertan ezkonduta egon), elkarrekin seme-alabak 

dituztela. 

- Mantenu- edo konpentsazio-pentsioa ez ordaintzea. 

Eskatzaileak lehen adierazitako izapide judizialak jada hasi baditu, DSBE emango zaio. 

Eskatzaileak lehen adierazitako izapide judizialak oraindik hasi ez baditu (doako justizia eskatu 

ez badu), ez zaio prestazioa emango izapide judizial horiek hasi arte. 

Jasotzailea bere eskubideak baliatzeko betebeharra betetzen ari dela irizteko, dituen 

eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan ezarritako izapideak eta 

epeak bete beharko ditu hortik aurrera. 

b)  Jasotzailea izanik, interesdunak honako egoera hauen berri ematea dagokion epearen 

barruan: 

- Izatezko banantzea (ez zuten zertan ezkonduta egon), elkarrekin seme-alabak 

dituztela. 

- Mantenu- edo konpentsazio-pentsioa ez ordaintzea. 
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Doako justiziarako eskabidea edo dagokion demanda aurkeztu beharko du. Orduan, bidezkoa 

bada, atzerakinak ordaintzea edo kobratu behar ez zuen dirua erreklamatzea erabaki daiteke, 

bikote ohiak erroldatik baja hartu zuenetik edo demanda aurkeztu zen egunetik aurrera 

(banantzeen edo dibortzioen kasuan) edota ordaintzeari utzi zitzaion egunetik aurrera. 

Jasotzailea bere eskubideak baliatzeko betebeharra betetzen ari dela irizteko, dituen 

eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan ezarritako izapideak eta 

epeak bete beharko ditu hortik aurrera.   

c)  Jasotzailea izanik, interesdunak honako egoera hauen berri EZ ematea dagokion 

epearen barruan: 

- Izatezko banantzea (ez zuten zertan ezkonduta egon), elkarrekin seme-alabak 

dituztela. 

- Mantenu- edo konpentsazio-pentsioa ez ordaintzea. 

Prestazioa hilabetean etetea bidezkoa izango da, zegokion epearen barnean ez jakinarazi 

izanagatik BU edota diru-sarreren maila aldatu egin dela (Diru-sarrerak bermatzeko errentari 

buruzko 147/2010 Dekretuaren 12.1.f artikulua). 

Ez zaio prestazioari berrekingo interesdunak bi hauek aurkeztu arte: batetik, dagokion pentsioa 

erreklamatzeko izapideak hasi zituela frogatzen duten agiriak; bestetik, prozedura judiziala zer 

une prozesaletan dagoen frogatzen duen ziurtagiria/egiaztagiria, epaitegiak emana. 

Jasotzailea bere eskubideak baliatzeko betebeharra betetzen ari dela edo bete duela irizteko, 

dituen eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan ezarritako 

izapideak eta epeak bete beharko ditu hortik aurrera.   

 

A.2 ESKUBIDEAK BALIATU OTE DIREN EGIAZTATZEA 

Lanbidek iritziko du jasotzailea bere eskubideak baliatzeko betebeharra betetzen ari ez dela 

edo bete duela, dituen eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan 

ezarritako izapideak eta epeak bete baditu edo betetzen ari bada; zehazki, honako hauek: 

1) Doako justiziarako eskabidea bi hileko epearen barnean aurkeztu beharko da, 

izatezko banantzetik aurrera edota ordaindu gabeko hirugarren hiletik aurrera 

zenbatzen hasita. 

2) Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren ebazpena (doako justizia esleitzen edo ukatzen 

duena) jaso ondoren, 2 hileko epearen barnean aurkeztu beharko da dagokion 

demanda. 

3) Epai/ebazpen judiziala eman eta interesdunak zordundutako zenbatekoen 

ordainketa jaso ez badu, 2 hileko epearen barnean (epaia eman zenetik zenbatzen 

hasita) hasi beharko dira betearazpen-izapideak (ondasunen eta enbargoen ikerketa).  

4) Nolanahi ere, izatezko banatzea gertatu zenetik edo mantenu-pentsioa ordaintzeari 

utzi zitzaionetik zenbatzen hasita, 2 urteko (24 hilabete) epea emango da dagokion 

ebazpen judiziala emateko eta, hala badagokio, zordundutako zenbateko guztiak 

ordaintzeko.  
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Ezarritako epeak betetzen ez badira, ezinbesteko kausak frogatu beharko dira, edota 

ebazpena jasotzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen 

ziurtagiria aurkeztu. 

 

A.3 ONDORIOAK  

- A.3.1- Jasotzailea dagozkion epeak betetzen ari dela egiaztatzen denean: 

Zordundutako zenbatekoak jaso ez badira ere: eskubide ekonomikoak baliatzeko betebeharra 

betetzen ari dela iritziko da.  

Zordundutako zenbatekoak jaso badira: hala badagokio, jaso behar ez ziren zenbatekoak 

erreklamatuko dira. 

- A.3.2- Jasotzailea dagozkion epeak betetzen ari EZ dela egiaztatzen denean: 

1) Prestazioa eten egingo da, eta izatezko banantzea gertatu zenetik edo pentsioa ordaintzeari 

utzi zitzaionetik aurrera izango du eragina etete horrek. 

2) Jaso behar ez ziren zenbatekoak erreklamatuko dira. 

3) Zigor gisa, urtebetean ezin izango da prestazioa berriz eskatu. Prestazioa iraungitzeko 

ebazpena eman zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen zigorra. 

 

Azalpenak:  

 Ez da onartzen interesduna bere herrialdera itzultzea eta mantenu-pentsioa jasotzeko 

eskubideari uko egitea. Horrek diru-laguntza iraungitzea ekarriko du, eskubide horri 

uko egiteagatik eta, ondorioz, eskubide ekonomikoak ez bailatzeagatik. 

 Mantenu-pentsioa ez bada ordaintzen:  

- Ordaintzeari utzi eta bi hilabete igaro direla, doako justizia eskatzera presatuko 

da interesduna, edo, hala badagokio, epaia betearazteko demanda aurkeztera. 

- Demanda aurkeztu eta epaia eman artean berriz ere ordainketaren bat egiteari 

uzten bazaio, epaia eman artean ordaindu gabeko zenbateko guztiak 

ordaintzeko eskatu beharko du demandatzailearen abokatuak; beste modu 

batean esanda, demanda bat indarrean dagoen bitartean, ez da derrigorrezkoa 

izango demanda gehiago jartzea. 

- Epaiaren ondoren berriz ere ordainketaren bat egiteari uzten bazaio, bi 

hilabeteren buruan beste demanda bat jartzera presatuko da interesduna 

berriro. 

9.3.2 SOROSPENAK ETA PRESTAZIOAK 

Dituen eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan jasotzaileek eska 

ditzaketen laguntza-mota guztiak finkatzen dira. 

- LANGABEZIA-PRESTAZIO EDO SOROSPEN baterako eskubidea: eskatu ez dela 

egiaztatzen bada, honela jokatuko da:  

1) Prestazioa iraungi egingo da, eta Gizarte Segurantzan baja hartu zuen egunetik 

aurrera edota kaleratu zuten egunetik aurrera izango du eragina iraungipen horrek. 
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2) Jaso behar ez ziren zenbatekoak erreklamatuko dira. 

3) Zigor gisa, urtebetean ezin izango da prestazioa berriz eskatu. Prestazioa 

iraungitzeko ebazpena eman zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen zigorra. 

- GIZARTE SEGURANTZAREN ZEHAPENAK eta prestazioa/sorospena iraungitzea edota, 

hala badagokio, beste prestazio/sorospen bat ezin eskatzea: horrelako kasuetan, 

sartzeari utzitako zenbatekoei dagokienez, eskubideak baliatu ez zirela iritziko da. 

Honela jardungo da: 

1) Espedientea iraungi egingo da, eta zehapena ezartzeko ebazpenak irmotasuna 

hartzen duenetik aurrera hasiko da eragina izaten iraungipen hori. 

2) Jaso behar ez ziren zenbatekoak erreklamatuko dira. 

3) Zigor gisa, urtebetean ezin izango da prestazioa berriz eskatu. Prestazioa 

iraungitzeko ebazpena eman zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen zigorra. 

- LANALDI OSOA BAINO ORDU GUTXIAGOKO ENPLEGUETARAKO OSAGARRIA: ez da 

eskatuko hartarako eskabidea egiteko, langabezian egon eta zenbateko osoa kobratu 

arte itxaroten badu askoz ere diru-sarrera txikiagoa jasoko duela esan nahi baitu. 

Horrenbestez, osagarria eskatzen ez badute, EZ da iritziko ez direla ez-betetzerik 

egiten ari. 

- IRAUPEN LABURREKO LANAK segidan egiten dituzten jasotzaileak: langabezia-

prestazioa eskatzeko 15 egun dituztenez gero, denbora-tarte horretan lanik aurkitzen 

ez badute baino ez dute eskatu beharko langabezia-prestazioa. 

9.3.3 JARAUNSPENAK 

Ez da onargarria izango jasotzaileek jaraunspenei uko egitea. Jasotzaileak alegatzen badu 

jaraunspeneko ondasunak defizitarioak izan daitezkeela, bere ondarerako kaltegarria den 

jaraunspenik ez jasotzeko, jaraunspena inbentario-emaitzaren arabera onartu ahalko du (hots, 

aktiboa pasiboa baino handiagoa denean). 

Jasotzaileak jaraunspen bati uko egiten badio, zegozkion eskubide ekonomikoak baliatu ez 

dituela iritziko da. 

Jasotzaileek 6 hilabete izango dituzte, kausatzailea hil zenetik zenbatzen hasita, jaraunspena 

onartzeko edo, jaraunsleen artean desadostasunak badaude, egintza judizialak abiarazteko 

(doako justiziarako eskabidea egitea eta demanda aurkeztea). 

Jaraunspenari uko egiten bazaio, honetara jokatuko da: 

1) Prestazioa iraungi egingo da, eta jaraunspenari uko egin zitzaionetik aurrera izango du 

eragina iraungipen horrek. 

2) Jaso behar ez ziren zenbatekoak erreklamatuko dira. 

3) Zigor gisa, urtebetean ezin izango da prestazioa berriz eskatu. Prestazioa iraungitzeko 

ebazpena eman zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen zigorra. 
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Horrez gainera, jakinda behin jaraunspenari uko egin zaiola ondare hori ezin dela berriz 

eskuratu, interesdunak jaso ez duenaren balioa ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da eta 

kontuan hartuko da gerora DSBE berriz eskatzen duenerako. 

9.3.4 KALERATZEAGATIKO KALTE-ORDAINA 

Bidegabeko kaleratzea edo kaleratze objektiboa pairatzen badute edo obra-amaierako 

kontratua bukatzen bazaie, DSBEren jasotzaileek beti eskatu behar dute haiengatiko kalte-

ordaina.  

Kalte-ordaina jasotzen ez badute, jasotzaileek izapide judizialak martxan jarri behar dituzte 

(doako justiziarako eskabidea egitea, adiskidetze-papera aurkeztea eta demanda aurkeztea) 

kaleratzearen edo kontratu-amaieraren hurrengo 2 hiletan. 

- ESKUBIDEAK BALIATU OTE DIREN EGIAZTATZEA 

Lanbidek iritziko du jasotzailea bere eskubideak baliatzeko betebeharra betetzen ari dela edo 

bete duela, dituen eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan 

ezarritako izapideak eta epeak bete baditu edo betetzen ari bada; zehazki, honako hauek: 

1) Doako justiziarako eskabidea bi hileko epearen barnean aurkeztu beharko da, 

kaleratzea edo kontratu-amaiera gertatu zenetik aurrera zenbatzen hasita. 

2) Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren ebazpena (doako justizia esleitzen edo ukatzen 

duena) jaso ondoren, 2 hileko epearen barnean aurkeztu beharko da dagokion 

demanda. 

3) Epai/ebazpen judiziala eman eta interesdunak zordundutako zenbatekoen 

ordainketa jaso ez badu, 2 hileko epearen barnean (epaia eman zenetik zenbatzen 

hasita) hasi beharko dira betearazpen-izapideak (ondasunen eta enbargoen ikerketa).  

4) Nolanahi ere, izatezko kaleratzea edo kontratu-amaiera gertatu zenetik zenbatzen 

hasita, 2 urteko (24 hilabete) epea emango da dagokion ebazpen judiziala emateko 

eta, hala badagokio, zordundutako zenbateko guztiak ordaintzeko.  

Ezarritako epeak betetzen ez badira, ezinbesteko kausak frogatu beharko dira, edota 

ebazpena jasotzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen 

ziurtagiria aurkeztu. 

- ONDORIOAK  

- - Jasotzailea dagozkion epeak betetzen ari dela egiaztatzen denean: 

Zordundutako zenbatekoak jaso ez badira ere: eskubide ekonomikoak baliatzeko betebeharra 

betetzen ari dela iritziko da.  

Zordundutako zenbatekoak jaso badira: ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da kalte-ordaina.  

- Jasotzailea dagozkion epeak betetzen ari EZ dela egiaztatzen denean: honela 

jardungo da: 

 

1) Espedientea iraungi egingo da, eta Gizarte Segurantzan baja hartu zuen egunetik aurrera 

edota kaleratu zuten egunetik aurrera izango du eragina iraungipen horrek. 
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2) Jaso behar ez ziren zenbatekoak erreklamatuko dira. 

3) Zigor gisa, urtebetean ezin izango da prestazioa berriz eskatu. Prestazioa iraungitzeko 

ebazpena eman zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen zigorra. 
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10. ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAK 

10.1 ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA  

DSBEri begira, honako hauek hartuko dira etxeko indarkeriaren biktimatzat: 

- Genero-indarkeriaren biktimak. 

- Ezkontidearen, ezkontide ohiaren, gurasoen edo seme-alaben indarkeria jasaten duten 

gizonezkoak.  

- Gurasoen edo seme-alaben indarkeria jasaten duten emakumeak. 

DSBEri begira, honako hauek hartuko dira genero-indarkeriaren biktimatzat: 

- Ezkontidearen, ezkontide ohiaren, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria 

jasaten duten emakumeak. 

Etxeko biktimaren kondizioa frogatzeko, honako agiri hauetakoren bat aurkeztu beharko da: 

1. Ministerio fiskalaren txostena, eskatzailea genero-indarkeriaren/etxeko 

indarkeriaren biktima delako seinaleak daudela jasotzen duena, babesteko agindua 

eman arte. 

2. Kautela-neurriak ezartzen dituen auto judiziala. 

3. Biktimatzat aitortzen duen epai judiziala, babes-aginduarekin edo gabe. 

4. Babestutako biktimaren egiaztagutuna, zigor-arloko epaitegiek emana. 

10.2 ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMEN KONDIZIOAREN IRAUPENA  

Etxeko biktimaren kondizioari eutsiko zaio: 

1.- Epaia eman artean.  

2.- Urruntzeko agindua indarrean dagoen artean. 

10.3 BIZIKIDETZA-UNITATEAREN OSAERA, ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAK 

DAUDENEAN (147/2010 DEKRETUAREN 5. ARTIKULUA):  

Bi kasu gerta daitezke: 

1.- Oro har, bizikidetza-unitatetzat hartuko dira etxebizitza edo bizitoki batean bakarrik bizi 

diren pertsonak, eta talde horretatik kanpo geratuko dira, bakarrik bizi izanda ere, beste 

pertsona batzuekin ezkontza bidez edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman iraunkorren 

baten bidez lotuta daudenak (147/2010 Dekretuaren 5.1.a artikulua). 

Definizio horrek, hala ere, baditu salbuespen batzuk; hau, esate baterako: 

 

 Etxeko indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo dibortziatzeko izapide 

judizialak hasi ez badituzte ere, betiere zirkunstantzia hori behar bezala justifikatzen bada 

eta izapide horiek 2 urteko epean hasten badira, izatezko banantze-egunetik zenbatzen 

hasita.  
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2.- Etxeko indarkeriaren biktimak 5.1.b artikuluan aurreikusitako loturaren bat daukaten 

pertsonen etxebizitza berean bizi direnean ere, bizikidetza-unitate bereizitzat hartuko dira 

honako hauek:  

 Etxeko indarkeriaren biktima izanik, beren seme-alabekin batera (seme-alabak badituzte) 

ohiko bizilekua utzi duten pertsonak; bakarrik bizi diren pertsonen kasuan, bizikidetza-

unitate hartzailetik bereizitako bizikidetza-unitatearen izaerari gehienez ere bi urtean 

eutsi ahal izango zaio. 

Esate baterako, ohiko etxebizitza utzi eta senideren baten etxera itzultzen diren indarkeriaren 

biktimak. Kasu horretan, familia-etxebizitzan bizi badira ere, bi urtean BU berezi bat osatzea 

baimenduko zaie. 

Hala ere, biktima ez bazen erasotzailearekin bizi (hots, gurasoekin edo anai-arrebekin bizi 

bada, lehen erroldatuta zegoen etxebizitza berean), ezin izango da jo indarkeriaren biktimaren 

BU berezitzat. 

10.4 DSBEren JASOTZAILE IZATEKO BALDINTZEI BEGIRA, GENERO-INDARKERIAREN 

BIKTIMEN SALBUESPENAK  

DSBEren jasotzaile izateko baldintzen salbuespenak: 

- Ez dute zertan BU bat osatu gutxienez urtebete lehenagotik (147/2010 Dekretuaren 

9.1.e artikulua). 

- Nahikoa da urtebetean EAEn erroldatuta egon izana eta EAEn benetan bizi izana.  

- 18-23 urteko pertsonak izan daitezke (147/2010 Dekretuaren 9.4.d artikulua). 

- Salbuespen gisa, onargarria izango da mantenu-pentsiorik ez erreklamatzea, betiere 

oinarrizko gizarte-zerbitzuak erabaki hori justifikatzen duen txostena eman badu. Oro 

har, mantenu-pentsioa erreklamatzea derrigorrezkoa izango da. 

Salbuespena indarkeriaren biktima diren eta aldi baterako abegi-zentro edo harrerako 

zentroetan dauden emakumeentzat: 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen VIII. kapituluaren 

58.2 artikuluan (prestazio ekonomikoak) hau adierazten da: 

“Halaber, eta pertsona horiek ekonomikoki autonomoak izatea eta bizitza normalizatura 

itzultzea bultzatzearren, aldi baterako harrerako pisuetan edo zentroetan babestuta dauden 

etxeko tratu txarren biktimek; inola ere, oinarrizko errenta jasotzeko eskubidea izango dute, 

baldin eta errenta hori jasotzeko exijitzen diren beste betekizunak betetzen badituzte, nahiz 

eta pertsona horien oinarrizko mantenua pisu edo zentro horiek bete”. 

10.5 DSBEren ZENBATEKOA FINKATZEKO DIRU-SARRERA EZ-KONPUTAGARRIAK, 

GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMEN ETA ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMEN 

KASUAN  

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren edozein modalitatetan, errendimendu-zenbaketatik 

osorik baztertuta geratuko dira izaera finalista duten honako diru-sarrera eta gizarte-prestazio 

hauek, eskatzaileari edo haren bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagozkienak: 
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- Genero-indarkeriaren biktimen/etxeko indarkeriaren biktimak diren 

emakumeentzako prestazio ekonomikoak (Eusko Jaurlaritzaren Biktimen 

Zuzendaritzak abiarazitako laguntza, ordainketa bakarrekoa). 

- Gizarteratze-errenta aktiboa (GEA), genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren 

biktimen kasuan.  

10.6 ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMEN ERREGULAZIOA, EGPO KOBRATZEARI 

BEGIRA  

Oro har, eskatzaileek ezin izango dute etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria lortu 

eskatzaileak berak edo haien bizikidetza-unitateko edozein kide honako egoera hauetako 

batean badaude: 

a) Etxebizitza bat jabetzan edo usufruktuan izatea eta etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarria eskatzea beste etxebizitza baten alokairu-gastuei aurre egiteko, 

azken hori haren ohiko bizitokia izanda ere, salbu eta banantzeagatik edo 

dibortzioagatik eta beste arrazoi batzuengatik, hala nola utzarazpena, beren ohiko 

bizilekua utzi behar izan duten pertsonak badira (2/2010 Dekretua, 5.2.b artikulua). 

b) Etxeko indarkeriaren biktimen kasuan: onargarria izango da horrelako pertsonek, 

erasoak pairatzeko arriskua izanik, jabetzako etxebizitza utzi eta alokairuko beste 

etxebizitza batera joatea (baita beste udalerri batean badago ere) eta EGPO kobratzea, 

baldin eta jabetzako etxebizitza utzi eta bi urteko denbora-tartean etxebizitza horri 

errendimendu ekonomikoa ateratzen badiote.  

Etxebizitza berrian ordaintzen duten errentaren eta bere etxebizitzaren alokairuaren truke 

ateratzen dutenaren arteko aldea sarrera modura zenbatuko da; eta, jabetzako etxebizitza 

errentan jarrita eskuratzen dutena errentan ordaintzen dutena baino gehiago baldin bada, ez 

dute eskubidea izango etxebizitzako prestazio osagarria jasotzeko.  

10.7 BULEGOZ ALDATZEA BIKTIMA ETA URRUNTZEKO AGINDUA DUEN 

ERASOTZAILEA BULEGO BEREAN DAUDENEAN  

Biktima eta urruntzeko agindua duen erasotzailea DSBEren jasotzaileak badira eta bulego bera 

esleitu bazaie, biktimak edota erasotzaileak esanbidez eskatuz gero, bulego-aldaketa egingo 

da. 
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ESKUBIDEAK BALIATZEKO BETEBEHARRAREN BERRI EMATEKO DOKUMENTUA 

 

Dokumentu honen bitartez, nire eskubide guztiak eta nire bizikidetza-unitateko gainerako 

kideen eskubide guztiak baliatzeko betebeharraren berri izan dut. 

 

Horretarako, dokumentu honetan bildutako konpromisoak hartzen ditut, eta bizikidetza-

unitateko edozein kideri egotz dakizkiokeen kausengatik ez eskatzeak, ez erreklamatzeak, ez 

onartzeak edo ukatzeak diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzea eragin dezakeela 

behar bezala jakinarazi didatela adierazten dut. 

 

1) Ondoren zerrendatutako laguntzak, prestazioak eta diru-laguntzak eskatzeko 

konpromisoa hartzen dut:  

 

- Langabezia-prestazioa  SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan eskatu behar da 

- Langabezia-sorospena  SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan eskatu behar da  

Sorospen-motak: 

o Kotizaziopeko langabezia-prestazioa agortu zaien eta familia-erantzukizunak 

dituzten langileak. 

o Kotizaziopeko langabezia-prestazioa agortu zaien eta familia-erantzukizunik ez 

duten 45 urtetik gorako langileak.  

o Itzulitako langile emigratzaileak. 

o Legezko langabezian geratu diren baina kotizaziopeko prestazioa eskuratzeko 

gutxieneko kotizazioaldia oraindik osatu ez duten langileak. 

o Espetxetik askatutako pertsonak. 

o Baliaezintasun handiko egoera hobetzeagatik berrikuspen-espedientea ireki zaien 

eta horren ondorioz erabat gaitzat edo ezgaitu partzialtzat aitortu diren langileak. 

o 55 urtetik gorako langileentzako langabezia-sorospena.  

- Gizarteratze-errenta aktiboa  SEPE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan eskatu behar da 

 GEA motak: 

o Iraupen luzeko langabeak. 

o Desgaituak. 

o Itzulitako emigratzaileak. 

o Genero-indarkeriaren biktimak.  

o Etxeko indarkeriaren biktimak.  

- Kotizaziopeko pentsioak  Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalean eskatu behar dira 

 Pentsio-motak: 

o Erretiro-pentsioa. 

o Lanerako ezintasun iraunkorragatiko pentsioa: osoa, absolutua edo baliaezintasun 

handia. 

o Heriotza-pentsioa: alarguntza-pentsioa eta zurztasun-pentsioa. 
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- Kotizazio gabeko pentsioak  Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako Foru Aldundietan eskatu 

behar dira  Pentsio-motak: 

o Kotizazio gabeko erretiro-pentsioa. 

o Kotizazio gabeko ezintasun-pentsioa. 

 

2) Bidegabeko kaleratzeen, kaleratze objektiboen edo obra-amaierako kontratua 

bukatzearen ondorioz dagozkidan kalte-ordainak eskatzeko eta, hala badagokio, 

erreklamatzeko konpromisoa hartzen dut. 

 

Kalte-ordainak jasotzen ez baditut, ditudan eskubide ekonomikoak baliatzen ari naizela 

irizteko, honako izapide eta epe hauek betetzeko betebeharren jakinaren gainean 

nagoela adierazten dut: 

 

2.1- Doako justiziarako eskabidea: Doako justiziarako eskabidea Orientazio Juridikoko 

Zerbitzuan (OJZ) aurkezten da, ofizioko abokatu bat lortzeko. Doako justiziarako 

eskabidea bi hileko epean aurkeztu beharko dut, kaleratzea edo kontratu-amaiera 

gertatu zenetik aurrera zenbatzen hasita. 

Doako justizia ez badagokit edo eskabidea ukatzen badidate, abokatu bat nire kontura 

kontratatu eta dagokion demanda aurkeztu behar dut. Doako justizia ez lortu izanak ez 

nau salbuesten nire eskubide ekonomikoak baliatzeko betebeharretik. 

  

2.2.- Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren ebazpena (doako justizia esleitzen edo ukatzen 

duena) jaso ondoren, 2 hileko epearen barnean aurkeztu beharko dut dagokion 

demanda. Horretarako, abokatuarekin harremanetan jarriko naiz eta demanda 

aurkeztera presatuko dut. 

 

2.3.- Bistara aurkezteko eta nire nahia erreklamatzeko bidezko diren izapide judizial 

guztiak egiteko betebeharra dut.  

 

2.4.- Epai/ebazpen judiziala eman eta zordundutako zenbatekoen ordainketa jaso ez 

badut, 2 hileko epearen barnean (epaia eman zenetik zenbatzen hasita) betearazpen-

izapideak abiaraztera presatuko dut nire abokatua (ondasunen eta enbargoen 

ikerketa), azkenik benetan jasotzeko zor dizkidaten zenbatekoak.  

 

2.5.- Nolanahi ere, izatezko kaleratzea edo kontratu-amaiera gertatu zenetik zenbatzen 

hasita, 2 urteko (24 hilabete) epea egongo da dagokion ebazpen judiziala emateko eta, 

hala badagokio, zordundutako zenbateko guztiak ordaintzeko.  
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3) Edozein jaraunspen ez ukatzeko konpromisoa hartzen dut. Jaraunspeneko ondasunak 

defizitarioak badira, jaraunspena inbentario-emaitzaren arabera onartzeko 

konpromisoa hartzen dut.  

Kausatzailea hil zenetik zenbatzen hasita, jaraunspena 6 hilabeteko epean onartzeko 

konpromisoa hartzen dut. Jaraunsleen artean desadostasunak badaude, 6 hilabeteko 

epean egintza judizialak abiarazteko (doako justiziarako eskabidea egitea eta demanda 

aurkeztea) konpromisoa hartzen dut. 

 

4) Bizikidetza-unitateko edozein kideri dagokion mantenu-pentsioa edo konpentsazio-

pentsioa erreklamatzeko konpromisoa hartzen dut, baita gurasoen eta seme-alaben 

betebeharrei jarraikiz bidezkoak izan daitezkeen beste edozein eskubide 

erreklamatzeko konpromisoa ere. 

Horri dagokionez, honako hauen jakinaren gainean nagoela adierazten dut: 

Ditudan eskubide ekonomikoak baliatzen ari naizela irizteko, honako izapide eta epe 

hauek betetzeko betebeharren jakinaren gainean nagoela adierazten dut: 

 

4.1- Doako justiziarako eskabidea: Doako justiziarako eskabidea Orientazio Juridikoko 

Zerbitzuan (OJZ) aurkezten da, ofizioko abokatu bat lortzeko. Doako justiziarako 

eskabidea bi hileko epean aurkeztu beharko dut, izatezko banantzetik aurrera edota 

ordaindu gabeko hirugarren hiletik aurrera zenbatzen hasita. 

Doako justizia ez badagokit edo eskabidea ukatzen badidate, abokatu bat nire kontura 

kontratatu eta dagokion demanda aurkeztu behar dut. Doako justizia ez lortu izanak ez 

nau salbuesten nire eskubide ekonomikoak baliatzeko betebeharretik. 

  

4.2.- Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren ebazpena (doako justizia esleitzen edo ukatzen 

duena) jaso ondoren, 2 hileko epearen barnean aurkeztu beharko dut dagokion 

demanda. Horretarako, abokatuarekin harremanetan jarriko naiz eta demanda 

aurkeztera presatuko dut. 

 

4.3.- Bistara aurkezteko eta nire nahia erreklamatzeko bidezko diren izapide judizial 

guztiak egiteko betebeharra dut.  

 

4.4.- Epai/ebazpen judiziala eman eta zordundutako zenbatekoen ordainketa jaso ez 

badut, 2 hileko epearen barnean (epaia eman zenetik zenbatzen hasita) betearazpen-

izapideak abiaraztera presatuko dut nire abokatua (ondasunen eta enbargoen 

ikerketa), azkenik benetan jasotzeko zor dizkidaten zenbatekoak.  

 

4.5.- Nolanahi ere, izatezko banatzea gertatu zenetik edo mantenu-pentsioa 

ordaintzeari utzi zitzaionetik zenbatzen hasita, 2 urteko (24 hilabete) epea emango da 
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dagokion ebazpena emateko eta, hala badagokio, zordundutako zenbateko guztiak 

ordaintzeko.  

 

 Ezarritako epeak betetzen ez baditut, ezinbesteko kausak frogatu beharko ditut, edota 

ebazpena egotzi ezin zaizkidan arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen ziurtagiria 

aurkeztu. 

 

 Demanda atzerrian aurkeztu beharrak ez nau salbuesten jatorrizko herrialdean 

mantenu-pentsioa erreklamatzeko betebeharretik. Horri begira, izatezko banatzea 

gertatu zenetik edo mantenu-pentsioa ordaintzeari utzi zitzaionetik zenbatzen hasita, 

2 urteko (24 hilabete) epea izango dut dagokion ebazpena aurkezteko. 

 

 Bistara ez aurkezteak edo zordundutako zenbatekoen zati bati uko egiteak nire 

eskubideak baliatzeko betebeharra bete ez dudala iriztea ekarriko du. 

 

 Mantenu-pentsioa ez ordaintzeagatiko epaiaren betearazpena erreklamatzeko 

martxan jarritako prozesuetan, komenigarria da ebazpen-egunera arte kobratu gabeko 

zenbatekoak ordaintzeko eskatzea. 

 

 

Dokumentu hau sinatu dut Lanbiden, eta honen bidez, nire bizikidetza-unitateko kideen 

eskubide ekonomikoak erreklamatzeko konpromisoa hartzen dut eta betebehar hori ez 

betetzeak dokumentu honetan jasotako ondorioak izango dituela onartzen dut. 

 

 

........................................, 20...(e)ko .....................................ren ........(a). 

 

Sinadura 

 

 


