
www.lanbide.euskadi.eus      945 160 600 

E-
22

-0
6-

01
6-

DB
E-

LIB
-B

I

BIZITZEKO GUTXIENEKO 
DIRU SARRERA
(BGDS)  
INFORMAZIO OROKORRA 
19/2021 Legea, abenduaren 20koa



BGDSa Gizarte Segurantzaren 
prestazio ez-kontributiboa da,  
eta gutxieneko diru-sarrerak 
bermatzen dizkie halakorik ez  
dutenei. Eskubide subjektibo gisa 
definitzen da, eta eskaera aurkezten 
den egunetik aurrera sortzen da. 
Eskubideari eutsiko zaio eskubidea 
ematea eragin zuten arrazoiek irauten 
duten eta betebeharrak betetzen 
diren bitartean. Ordainketa hilero 
egingo da, banku-transferentzia bidez, 
prestazioaren titularraren kontu 
batera.



Titularrak
Bizikidetza-unitate (BU) batean integratuta:

 •  Gaitasun juridikoa eta gutxieneko adina: 23 urte.

 •  Adin nagusikoak edo adingabe emantzipatuak: 

  —  Seme-alabak edo adingabeak adopzio-helburuko zaintza-erregimenean 
edo familia-harrera iraunkorrean izanez gero..

  —  Erabateko umezurtzak direnean, BUeko kide bakarrak direnean eta ez 
direnean iristen 23 urtera.

Bizikidetza-unitate batean integratu gabeak = Banakako persona onuraduna (OI):

 •  Gaitasun juridikoa eta gutxieneko adina: 23 urte.

 •  Adin nagusikoak edo adingabe emantzipatuak:

 —  Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

 —  Giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.

 •  Adin nagusikoak:

 —  Adingabeak babesteko erakunde publikoen tutoretzapean egon diren 
pertsonak adin-nagusitasunaren aurreko 3 urteetan.

Onuradun indibidualak (OI)
Bizilekua bizikidetza-unitate batekin partekatu arren, bertan sartzen ez diren 
pertsonak, baldin eta:

 •  Ezkonduta ez badaude, banantze- edo dibortzio-izapideak hasi direnean izan ezik.

 •  Izatezko bikote gisa beste pertsona bati lotuta ez badaude.

 •  Beste bizikidetza-unitate bateko kide ez badira.

 •  Gurasoengandik, tutoreengandik edo harreragileengandik aparte bizi izana  
egiaztatu behar dute:

 —  23 eta 29 urte bitarteko OIen kasuan, egiaztatu beharko dute eskaera 
egin aurreko bi urteetan gutxienez hamabi hilabetez egon dela Gizarte 
Segurantzan alta emanda, jarraituak edo ez.

 —  30 urtetik gorakoak badira, egiaztatu beharko dute data horren aurreko 
urtean.

Bizitza independentearen betekizuna ez da eskatuko:

 —  Adingabeak babesteko autonomia-erkidegoetako egoitza-zentroetatik 
datozen 18 eta 22 urte bitarteko pertsonei, adin-nagusitasunaren aurreko 
3 urteetan, edo erabateko umezurtzak direnei, baldin eta bakarrik bizi 
badira bizikidetza-unitate batean sartu gabe.

 —  Guraso, tutore edo harreragileekiko bizikidetza bertan behera uztea horien 
heriotzaren ondorio izan denean. 



 —  Genero-indarkeriaren biktima izateagatik ohiko etxebizitza utzi duten 
pertsonak.

 —  Etxerik gabeko pertsonak.

 —  Banantze- edo dibortzio-izapideak hasi dituzten pertsonak.

 —  Giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.

Bizikidetza-unitatea (BU)
Bizikidetza-unitatea osatzen dute familia-loturaz nahiz izatezko bikote gisako loturaz 
elkarrekin bizi diren pertsonek, bai odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 
bigarren mailara artekoek, bai adopzioan, adopzio-helburuko zaintzan edo familia-
harrera iraunkorrean daudenek. Eskaera aurkeztu aurreko sei hilabeteetan 
gutxienez modu jarraituan eratuta egotea eskatuko da. Ahaidetasun-mailak honako 
hauek dira:

 •  Lehenengo maila: seme-alabak, ezkontidea, gurasoak, aita-amaginarrebak, 
errainak eta suhiak.

 •  Bigarren maila: aitona-amonak, anai-arrebak, bilobak eta koinatu-koinatak. 

 •  Hirugarren maila: osaba-izebak, ilobak, bir aitonak-amonak eta birbilobak. 

 •  Laugarren maila: lehengusu-lehengusinak eta osaba-izeba zaharrak. 

Izatezko bikotetzat hartuko dira eskaera egin aurretik modu egonkor eta 
nabarmenean elkarrekin bizi izan diren bikotekideak, baldin eta bizikidetzak gutxienez 
bost urteko iraupena izan badu eta, gutxienez, eskabidea aurkeztu aurreko bi 
urteetan bikotea agiri publiko bidez erregistratuta edo formalizatuta egon bada.

Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonetako bat hiltzeak ez du aldatuko 
bizikidetza-unitatearen izaera, nahiz eta suspertitis kidearentzat  heriotza horrek  
lehen deskribatutako loturak galtzea  ekarri. 

Ikasketengatik, lanagatik, tratamendu medikoagatik, errehabilitazioagatik edo 
antzeko beste arrazoi batzuengatik aldi baterako banantzeak ez du bizikidetza 
hausten.

Egoera bereziak
OI edo BU independentetzat hartuko dira ohiko familia-bizilekua uzten duten 
pertsonak, lehen deskribatutako loturaren bat duten beste pertsona batzuekin 
etxebizitza berean bizitzeko: 

 •  Genero-indarkeriaren biktima den emakume batek ohiko familia-etxebizitza utzi 
duenean, bere seme-alabekin edo adopzio-helburuko zaintza-erregimeneko edo 
familia-harrera iraunkorreko erregimeneko adingabeekin batera joan edo ez.

 
 



Honako kasu hauetan, OI edo BU independentetzat hartuko dira bakar-bakarrik 
horietako bakoitzean adierazitako egitateak gertatu eta hurrengo hiru urteetan:

 •  Banantze-, deuseztasun- edo dibortzio-izapideak hasteagatik, edo formalki 
eratutako izatezko bikotea desegiteko eskatzeagatik, pertsona batek bere ohiko 
familia-bizilekua uzten duenean, seme-alabekin edo adopzio-helburuko zaintza-
erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean dauden adingabeekin batera 
joan edo ez. Bizikidetza amaitu duten izatezko bikote formalizatu gabeen kasuan, 
prestazioa eskatzen duen pertsonak, hala badagokio, adingabeen zaintza eta 
jagoletza esleitzeko izapideen hasiera egiaztatu beharko du.

 •  Bizilekutik alde egin izana egiaztatzen denean, utzarazpena dela-eta, edo istripua 
edo ezinbesteko kasua dela-eta, etxebizitza hori bizigabe geratu delako.

Guraso bakarreko bizikidetza-unitatea

 •  Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen bigarren mailarainoko adingabe batekin 
edo gehiagorekin bizi den pertsona heldu bakar bat, edo pertsona heldu 
bakar adingabe batekin edo gehiagorekin familia-harrera iraunkorreko edo 
adopzio-helburuko zaintzako erregimenean bizi bada eta pertsona harreragile 
edo zaintzaile bakarra bada. Seme-alabak, erroldatuta dauden bizilekuko 
bizikidetza-unitatean zenbatzen dira.

 •  Bi guraso, aipatutako ondorengo edo adingabeekin, baldin eta horietako bat 
espetxean edo ospitaleratuta badago urtebetez edo gehiagoz.

 
 •  Guraso gisa dauden bi pertsona (aitona-amonak, zaintzaileak edo hartzaileak) 

aipatutako ondorengoekin edo adingabeekin, baldin eta horietako batek 3. 
mendetasun-maila, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia 
aitortuta badu.

 •  Genero-indarkeria jasan duen emakume batek eta bigarren gradura arteko 
ondorengo batek edo gehiagok, adingabeek, baldin eta haien zaintza eta jagoletza 
badute, edo, hala badagokio, adingabe batek edo gahiagok, familia-harrera 
iraunkorreko edo adopzio-helburuko zaintzako erregimenean.

Lotura gurutzatu bidezkoa bizikidetza-unitatea eratzea
Ezkonduta ez dauden eta izatezko bikote formalizatu bat osatzen ez duten bi pertsona, 
elkarrekin seme edo alaba bat dutenak eta etxebizitza berean bizi direnak.

BUei buruzko argibideak 

 •  Eskaera egin aurreko sei hilabeteak, gutxienez, bizikidetza-unitatearen egitura 
bera mantentzen bada, gerta daiteke ezkontza/agiri publikoan erregistratutako 
edo formalizatutako     izatezko bikotearen bidez elkartutako pertsonetako bat 
etxebizitza berean bizi ez izatea.

 •  Pertsona bera ezin izango da, inola ere, bi bizikidetza-unitate edo gehiagoko kide 
izan.



Baldintzak
Onuradun guztiek, bizikidetza-unitate batean egon edo ez, honako baldintza hauek 
bete beharko dituzte:

 a)  Espainian legezko eta benetako bizilekua izatea, eta gutxienez eskaera 
aurkeztu aurreko urtean egoitza jarraitua eta etengabea izatea. Ez zaie 
eskatuko:

  1.  Jaiotza, adopzio, zaintza edo harrera bidez sartutako adingabeak.
  2.  Gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
  3.  Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

   Pertsona batek Espainian du ohiko bizilekua, baldin eta atzerriko egonaldiak ez 
badira 90 egunetik gorakoak urte natural bakoitzean, edo kanpoan egotea behar 
bezala justifikatutako gaixotasun-arrazoiengatik gertatu bada.

 b)  Egoitza-zerbitzu sozial, sanitario edo soziosanitario iraunkor baten erabiltzaile 
ez izatea, genero-indarkeriaren biktima diren edo gizakien salerosketaren eta 
sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeen kasuan izan ezik.

 d)  Askatasunaz gabetzeko zigorra betetzen ez egotea:ezin dute eskuratu ez OI gisa, 
ez BI bateko kide gisa, eta haien diru-sarrerak ere ez dira kontuan hartuko.

 e)  Kalteberatasun ekonomikoko egoeran egotea, errenta, diru-sarrera edo ondare 
nahikorik ez izateagatik. Baldintza hori betetzen da aurreko ekitaldiari dagozkion 
urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien hileko batez bestekoa txikiagoa 
bada, gutxienez 10 eurotan, modalitatearen eta bizikidetza-unitateko kide-
kopuruaren arabera dagokion errenta bermatuaren hileko zenbatekoa baino.   

   Zaurgarritasuna urtean zehar gertatu bada, apirilaren 1etik abenduaren 31ra 
bitartean eskatu ahal izango da baldintza urtean zehar betetzen den aztertzea, 
horretarako diru-sarreren zati proportzionala kontuan hartuta: ez dira kontutan 
hartuko urtean zehar jasotako prestazioak eta/edo subsidioak, baldin eta eskaera 
egiten den egunean, agortzeagatik, uko egiteagatik edo aurreikusitako diru-
sarreren muga gainditzeagatik, eskubidea iraungita badute.



Errentaren zenbatekoak 

 

*  Zutabe honetan jasotzen dira hasiera batean 2021erako aurreikusitako errenta 
bermatua gehi 2021eko errebalorizazioagatiko konpentsazio-ordainsaria (%1,6koa), 
KPIa baino txikiagoa izan baitzen.
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Betebehar nagusiak
 a)  Prestazioa aldatzea, etetea edo azkentzea eragin dezakeen edozein aldaketa  

(30 egun natural) jakinaraztea. DSBEan ez bezala, ez dute jakinerazi behar lan-
jardueraren hasiera, amaiera, herentziak edo bestelako diru-sarrerak jaso  
izana, ez baidiote eragiten BGDSren kalkuluari, aurreko urtean lortutako errenta 
eta diru-sarrera guztiak kontuan hartuta kalkulatzen baita. 

 b)  Bidegabe jasotako prestazioen zenbatekoa itzultzea.

 d)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokion aitorpena aurkeztea urtero.

 e)  Urtebete natural bakoitzean (titularra eta kideak) 90 egun naturaletik gorako aldian 
(jarraitua edo ez) atzerrira egindako irteeren berri ematea aldez aurretik.

Betekizun nagusiak egiaztatzea
Identitatea

 • Espainiarren kasuan, NANaren bidez. 

 •  Atzerritarren kasuan, jatorrizko edo etorri diren herrialdeko nortasun agiriaren 
bidez, edo pasaportearen bidez.

Legezko bizilekua

Atzerritarren Erregistro Nagusian inskribatuz, Europar Batasuneko eta Europako 
Esparru Ekonomikoko estatu kideetako edo Suitzako Konfederazioko herritarren 
kasuan, edo Europar Batasuneko herritarraren senide-txartelaren bidez edo bizileku-
baimenaren bidez, edozein modalitatetan, beste nazionalitate bateko atzerritarren 
kasuan. 

Mantenu-pentsioa ordaindu ez izanaren egiaztagiria

 •  Adingabeekin bizi ez den gurasoak pentsiorik ordaintzeko betebeharrik ez duela 
ezartzen duen ebazpen judizial irmo bidez.

 •  Prestazio bat ordaintzeko betebeharra badago, ordaindu ez izana egiaztatu beharko 
da ebazpen judicial irmoaren kopiaren bidez, non ezartzen diren seme-alaben 
zaintza eta jagoletza edo berarekin bizi diren adingabeen harrera, mantenu-
pentsioa ordaintzeko betebeharra eta ordaindu gabeko pentsioen erreklamazio 
judiziala izapidetzeko onartzea. 

Epaia betearaztean kopuru bat zehazten bada, hori betearazi den jakin ahal izateko hau 
behar da: zor ziren zenbatekoak ordaindu direla egiaztatzen duen epaitegi-ziurtagiria.



Azalpenak
Lanbidek emango dituen ziurtagiriak
Lanbidek ziurtagiri bate mango die BGDSa jasotzen dutenei, honako egoera hauek 
egiaztatzeko: 

 —  Gezurrezko helbidean erroldatuta egotea. 
 —  Erroldaz besteko helbidea.
 —  Aldi baterako egoitza-zerbitzua ematea.
 —  6.1 artikuluak ezarritako loturarik ez egotea.
 —  Modu independentean bizitzea.
 —  Bizikidetza-unitate bateko kide izatea.
 —  Baztertuta geratzeko arriskuan egotea.

Haurrentzako laguntza-osagarria (HLO)

 •  BGDSren onuradun diren familientzat, adingabeak ardurapean badituzte.

 •  Etxean adingabeak dituzten errenta baxuko beste familia batzuen kasuan, 
baldin eta BGDSa jasotzeko baldintzak betetzen badituzte, eta errentaren eta 
ondare garbiaren atalaseak ez badira, hurrenez hurren, % 300etik eta % 150etik 
gorakoak.

 •  Abenduaren 20ko 19/2021 Legea indarrean sartzen den egunean seme-alaba 
bakoitzeko edo desgaitasunik ez duen edo ehuneko 33tik beherako desgaitasuna 
duen ardurapeko adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoaren onuradun den 
pertsona.

Hileko zenbateko bat izango da bizikidetza-unitateko kide den adingabe bakoitzeko, 
dagokion ekitaldiko urtarrilaren 1ean betetako adinaren arabera:

 —  Hiru urtetik beherako pertsonak: 100 euro.
 —  Hiru urtetik gorako eta sei urtetik beherako pertsonak: 70 euro.
 — Sei urtetik gorako eta 18 urtetik beherako pertsonak: 50 euro.

BGDSrako konputagarriak diren diru-sarrerak, baina DSBEaren 
ordorioetarako ez direnak

 •  Genero-indarkeriagatiko Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. 

 •  Administrazio publikoetatik jasotako familia-prestazio eta -laguntzak, 
jaiotzarekin, adopzioarekin, harrerarekin edo seme-alabak zaintzearekin 
lotutakoak.

 •  Azpierrentamenduko diru-sarrerak.
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