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1. Xedea 

Lanbideren irizpideak, diru-sarrerak bermatzeko errentari lotuta izeneko dokumentu honetan 
daude jasota diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
kudeatzeko asmoz 2022. urtean aplikatuko diren interpretazioak eta irizpideak. Beraz ondoriorik 
gabe utziko dira aurretik argitaratutako irizpideei buruzko dokumentuak. Indarrean dagoen 
araudi hau oinarri hartuta aplikatuko da: 18/2008 Legea, 4/2011 Legeak egindako aldaketekin 
(4/2011 Legea, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena), Diru-
Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretua eta Etxebizitzako Gastuetarako 
Prestazio Osagarriari buruzko 2/2010 Dekretua. 

Horren bidez, izapidetzeari buruzko informazioa eman nahi zaie herritarrei, prozedurak arindu 
nahi dira eta antzeko kasuetarako araudia beti berdin aplikatu nahi da, onuradunek tratamendu 
bera lor dezaten Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen unitate 
izapidegileetan. 

Oinarrizko premiei lotutako gastuak eta gizarteratzeko prozesu baten ondoriozko gastuak 
ordaintzeko prestazio mota horiek kudeatze aldera, araudia etengabe eta behin eta berriz 
interpretatu behar denez, interpretazio hori objektiboa izan behar da; gainera, prestazioen 
onuradunek konpromisotzat hartzen dute prestazio horiek jasotzen jarraitu ahal izateko 
baldintza jakin batzuk bete beharko dituztela. Horregatik, irizpide batzuk eman behar dira, 
prestazioak jasotzeko eskubidean eragina izan dezaketen inguruabarrak modu gardenean 
argituko dituztenak.  

Irizpideak ezartzeko kontuan izan dira, besteak beste, auzitegiek eta bereziki EAEANk emandako 
epaiak eta urte hauetan zehar beste erakunde publiko batzuetatik jaso ditugun gomendioak. 
Baina, halaber, prestazioak kudeatzearen ondoriozko ekarpenak eta zalantzak ere hartu dira 
kontuan. 

 



 

 

2. Bizikidetzako unitateak (BU) 

2.1 Bizikidetzako unitateak, 5.1.a) artikuluaren arabera 

5.1.a) artikulua 

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, honako 
kasu hauetan izan ezik: 

- BANANTZE EDO DIBORTZIOAREN ONDORIOZKO BIZIKIDETZAKO UNITATEA 

- ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAREN BAT DUEN BIZIKIDETZAKO UNITATEA 

- ERREFUXIATUA DUEN BIZIKIDETZAKO UNITATEA 

- EZKONTIDEA ATZERRIAN DUEN ETORKINAK OSATUTAKO BIZIKIDETZAKO UNITATEA 

Pertsona bakarreko bizikidetzako unitateari dagokionez (5.1.a) artikuluaren lehen paragrafoan 
azaltzen da) azaldu behar da artikulu horretan zehazten den pertsona bakarraren kontzeptuan 
ere sartzen dela adingabeak edo mendekotasuna duten helduak kargura izanik bakarrik bizi den 
pertsona. Beraz, 5. artikulu horretan jasotzen diren salbuespenezko kasu guztietan (jarraian 
azaltzen dira), pertsona hori bere kargura dauden pertsonekin bakarrik bizi bada, dena delako 
kide kopuruaren salbuespenezko bizikidetza-unitate gisa eratuko da. 

2.1.1. Pertsona bakarreko BU 

5.1.a) artikulua 

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... 

Pertsona bakarreko bizikidetzako unitatea osatzen du etxebizitzan bakarrik bizi den pertsonak, 
baldin eta beste pertsona batekin loturarik ez badu ezkontzaren bidez edo antzeko beste 
edozein loturaren bidez. 

2.1.2. Banantze edo dibortzioaren ondoriozko BU 

Salbuespenezko bizikidetzako unitate moduan jasotzen da 5.1.a) artikuluan. 

5.1.a) artikulua. Salbuespenak. 1. KASUA: 

– Banantzeko edo dibortziatzeko izapide judizialak edota Izatezko Bikoteen Erregistroan baja 
hartzeko izapideak hasita daudenean; 

Bakarrik bizi den pertsona, baina DSBE eskatzen den egunean bere egoera zibila ezkondua 
denean edo izatezko lotura dagokion erregistroan jasota dagoenean. 

Beste pertsona batekin lotuta egon arren, banantzeko edo dibortziatzeko izapideak hasi dituela 
edo Izatezko Bikoteen Erregistroan baja emateko izapideak hasi dituela frogatzen badu, DSBE 
jaso ahal izango du, pertsona bakarreko bizikidetzako unitate moduan.  

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.  

2.1.3. Genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima duen BU  

Salbuespenezko bizikidetzako unitate moduan jasotzen da 5.1.a) artikuluan. 

5.1.a) artikulua. Salbuespenak. 2. KASUA: 

– Etxeko indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo dibortziatzeko izapide judizialak 
hasi ez badituzte ere, betiere zirkunstantzia hori dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
aldeko gizarte-txosten bidez justifikatzen bada eta izapide horiek urtebeteko epean hasten 
badira, izatezko banantze-egunetik zenbatzen hasita. 

Genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimak egon behar dira, eta ezkontza bidez 
edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman baten bidez lotuta egon behar dira, banantze- edo 
dibortzio-izapide judizialak hasita ez egon arren; baina izapide horiek izatezko banantzetik bi 
urtera hasi beharko dira gehienez (araudian adierazitako epea luzatu egin da, izatezko 
banantzearen benetako data zehaztean eta izapide horiek hasteko erabakian bertan dagoen 
konplexutasuna dela-eta. 

Genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima izateagatik prestazioa BU berezi 
moduan jaso duen pertsona berriz genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima bada 
eta, inguruabar hori egiaztatuta, berriz eskatzen badu BU berezia izatea, bizikidetzako unitate 
berezi bat osatu ahal izango du berriro, gertaera eragile berria delako.  

2.1.4. Errefuxiatua duen BU 

Salbuespenezko bizikidetzako unitate moduan jasotzen da 5.1.a) artikuluan. 

5.1.a) artikulua. Salbuespenak. 3. KASUA: 

– Pertsona errefuxiatuak direnean edo izaera hori lortzeko eskaera eginda dutenean eta 
eskaera hori izapidetzeko onartu dutenean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko 
beste harreman iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko lurraldean ez 
denean bizi. 

2.1.5. Ezkontidea atzerrian duen etorkinak osatutako BU 

Salbuespenezko bizikidetzako unitate moduan jasotzen da 5.1.a) artikuluan, gehienez ere bi 
urteko epealdiarekin. 

5.1.a) artikulua. Salbuespenak. 4. KASUA: 

– Etorkinak direnean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman 
iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko lurraldean ez denean bizi, betiere 
dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aldeko gizarte-txosten bat dagoenean; kasu 
horietan, bizikidetzako unitate izaerari hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko 
izaera beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da. 

Salbuespenezko bizikidetzako unitate honen xedea da diru-sarrerak bermatzeko errenta lehen 
aldiz eskatzen duten etorkinen familia-elkartzea sustatzea. Horretarako, aparteko aldi bat 



 

 

ematen zaie, epe hori igaro ondoren berriz elkartuta egon daitezen. Beraz, ezkontidea atzerrian 
duen etorkinaren bizikidetzako unitate gisa eratu ahal izango dira Estatura lehen aldiz iritsi 
aurretik ezkonduta edo beste pertsona batekin ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten 
bidez lotuta zegoen atzerritarra, eta haren ezkontidea edo ezkontzaren antzeko lotura zuen 
pertsona Estatuko lurraldean bizi ez bada edo bizi izan ez bada.  

Bi urte horiek igaro eta etorkina ez bada atzerrian dagoen ezkontidearekin bildu, edo ez baditu 
hasi banantze- edo dibortzio-izapideak, prestazioa azkendu egingo da.  

Schengen eremuko herrialdeetako biztanleen gaineko azalpenak: 

Salbuespen hori ez zaie aplikatuko Schengen eremuan sartzen diren herrialdeetako biztanleen 
ezkontzei edo loturei, kasu horretan bizikidetzako unitatea berehala integra daitekeelako, 
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko legerian Espainian sartzeko edo egoteko 
aurreikusitako murrizketarik gabe. Beraz, familia berriz elkartzeko eragozpenik ez dagoen kasu 
horietan, ez da aparteko eperik eman behar. 

2.2. BU familiarra 

Bizikidetzako unitate hori 5.1.b) artikuluan jasotzen da. 

5.1.b) artikulua  

b) Etxebizitza edo bizitoki berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo gehiago, elkarren artean 
ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez batuta 
daudenean, edo laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik edo bigarren mailarainoko 
ezkontza-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik edo 
adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman batengatik batuta daudenean. 

Artikulu honetan adierazitako laugarren mailarainoko odol-ahaidetasuneko edo bigarren 
mailarainoko ezkontza-ahaidetasuneko harremana ez da gertatu behar bizikide guztien artean, 
nahikoa litzateke manuan aurreikusitako loturaren bat egotea familia-unitateko kideren batekin. 
Hau da, «lotura gurutzatua» egon behar da bizikide guztien artean. 

Azaltzen diren egoeretako bat edo batzuk gertatu direlako era daitekeen BU: 

• Ezkontza bidez edo horren antzeko harreman iraunkor baten bidez lotuta dauden 
pertsonek eratzen duten BU 

• Adopzio bidez osatutako BU 
• Laugarren mailarainoko odol-ahaidetasuneko edo bigarren mailarainoko ezkontza-

ahaidetasuneko harremanaz osatutako BU 
• Familia-harrerako harreman iraunkor batek edo adopzio aurreko edo tutoretzako 

harreman batek osatutako BU 

2.3. Beste BU batzuekin etxebizitza/bizitoki berean bizi den BU  

Bizikidetzako unitate hori 5.1.c) artikuluan jasotzen da. 

5.1.c) artikulua 
 c) Errentamendu-kontratu baten titularra den pertsona, edozein modalitatetan, b) letran 
aurreikusitako loturaren batekin lotuta ez dagoen beste pertsona batzuekin etxebizitza edo 
bizitoki berean bizi dena, premia larriko benetako egoeren ondorioz.  

Premia larriko egoera dagoela ulertuko da prestazioa eskatzen duen pertsonaren diru-sarrera 
konputagarriak inolako baliabiderik ez duen pertsona bakar bati legokiokeen Gizarteratzeko 



 

 

eta Gizarte Babeserako Oinarrizko Errentaren % 75aren azpitik daudenean, edo 
erreferentziako oinarrizko gizarte-zerbitzuaren ustez premia larriko egoeran dagoenean. 

Maizterkideekin 5.1 b) artikuluan aurreikusitako loturak ez dituen pertsonak edo familiek 
osatutako BU: elkarren artean ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor 
baten bidez batuta daudenean, edo laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik edo 
bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor 
batengatik edo adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman batengatik batuta daudenean. 

Bizikidetzako unitate hori osatzeko, ezinbestekoa da eskatzaileak titular den errentamendu- edo 
azpierrentamendu-kontratu bat izatea, eta kontratu horretan gainerako bizikideekiko loturarik 
ez duela adieraztea/erakustea/egiaztatzea. Loturarik ez dagoela egiaztatzen duen 
errentamendu-kontraturik ez badago, ezin izango da zehaztu pertsonak paragrafo honetan 
ezarritakoa betetzen duenik, eta, ondorioz, bizikidetza-taldeak bereizteko ezintasunaren 
aurrean, eta, bereziki, pertsona bakarreko bizitza horren egiaztapenik ezaren aurrean, 
maizterkide guztiek BU bera osatuko dute. 

2.4. BU bereziak  

Bizikidetzako unitate hori 5.2 artikuluan jasotzen da. 

5.2 artikulua. 

Artikulu honetako 1. paragrafoko b) letran aurreikusitako loturaren bat daukaten pertsonen 
helbidean integratzen direnean ere, bizikidetzako unitatetzat hartuko dira honako hauek: 

Bizikidetzako unitate bereziak dira, Legearen 9. artikuluak salbuespen gisa jasotzen dituenak, 
artikulu hartako 1.b) letran aurreikusitako harremanak dituzten pertsonen etxebizitzan daudela 
ere: elkarren artean ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez 
batuta daudenean, edo laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik edo bigarren 
mailarainoko ezkontza-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik 
edo adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman batengatik batuta daudenean. 
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Bosgarren artikuluko 2. zenbakiko b), c) eta d) letretan jasotako kasuetan bizikidetzako unitate 
bereizi gisa gehienez bi urteko muga ezartzen zaie azaldutako inguruabarrak betetzen dituzten 
pertsonei. Alegia, bi urte ematen zaizkie bizikidetzako unitate bereizi izateko, ez dira sartzen 
euren senitartekoen bizikidetzako unitatean. Legegileak iritzi dio epe hori nahikoa dela pertsona 
horiek euren bizimodua bideratu dezaten; epe hori igarotakoan bizi-proiektu bereizirik hasi ez 



 

 

badute, azkendu egiten da diru-sarrerak bermatzeko errenta. Beste DSBE bat eskatu ahal izango 
da, baina familiako bizikide guztiek osatuko dute BU. 

Bizikidetzako unitate bereiziaren egoera ez da DSBE jasotzearen araberakoa; beste modu batean 
esanda, bizikidetzako unitate bereiziaren bi urteko denbora-tarte hori kasu bakoitzean egitate 
sortzailea gertatu zenetik aurrera hasiko da zenbatzen. 

2.4.1. Pentsioduna duen BU 

Bizikidetzako unitate honek ez du denbora-mugarik ezarrita. 

5.2 a) artikulua 

2.– Artikulu honetako 1. paragrafoko b) letran aurreikusitako loturaren bat daukaten 
pertsonen helbidean integratzen direnean ere, bizikidetzako unitatetzat hartuko dira honako 
hauek: 

a) Zahartzaro, baliaezintasun edo alarguntasuneko ordaindutakoaren araberakoak diren edo 
horren araberakoak ez diren pentsioen onuradunak, baita haien ezkontidea edo haiekin 
ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez batutako pertsona eta ekonomikoki 
haien mende dauden pertsonak ere. Aurrekoaren ondorioetarako, lehenengoekiko 
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 geratuz lan 
egiteagatik edo osatzeko modukoak izan daitezkeen pentsioetatik datozen diru-sarrerak 
lortzen dituzten pertsonak. 

Pentsioduna duen bizikidetzako unitatetzat jo daitekeen titularren pentsioak, 147/2010 
Dekretuaren 5.2.a) artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, zahartzaro-, baliaezintasun- edo 
alarguntza-pentsioak dira, kotizaziopekoak edo kotizazio gabekoak. 

Pentsioduna duen bizikidetzako unitatetzat hartuko dira pentsio hauen onuradunek 
(onuradunak=titularrak) eratzen dituzten bizikidetzako 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. 
• Baliaezintasun-pentsioak, Gizarte Segurantzakoak, Estatuko Klase Pasiboetakoak edo 

beste administrazioren batekoak. 
• Alarguntza-pentsioak, Gizarte Segurantzakoak, Estatuko Klase Pasiboetakoak edo beste 

administrazioren batekoak. 
• Zurztasun-pentsioak, onuradunak 65 urte edo gehiago dituenean. 
• Senideen aldeko pentsioak, onuradunak 65 urte edo gehiago dituenean. 
• SOVIko pentsioak. 
• Gaixotasun edo zahartasunagatiko laguntza-pentsioak (2620/1991 ED). 
• FBSko pentsioak. 
• LISMI legearen ondorioz jasotako pentsioak (gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko 

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

ardurapean edukitzeagatiko prestazioa, kasu hauetakoren baten egonez gero: 



 

 

o Desgaitasuna duen pertsona umezurtza izatea aitaren eta amaren aldetik, 
onuraduna izatea eta, hortaz, horrek jasotzea prestazioa. 

o Desgaitasuna duen pertsona umezurtza izatea aitaren eta amaren aldetik, 
onuraduna izatea, baina prestazioa horrek ez jasotzea legez desgaituta 
egoteagatik. 

• Jatorria Espainian duten atzerritik 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, pentsioduna duen 
bizikidetzako unitatean sartuko dira honako hauek: pentsioen onuraduna, horren ezkontidea 
edo ezkontideen antzeko harreman iraunkorraren bidez onuradunari lotutako pertsona, eta 
ekonomikoki horien mende daudenak. 

Azaldutako guztiaren ondorioz, pentsioduna duen 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.  

Hala ere, Dekretuak 5.5 artikuluan goian aipatutako salbuespena zehazten du, lanagatik diru-
sarrerak lortzen dituzten pertsonei dagokienez: 

5.5 artikulua.- Bizikidetzako unitatea. 

Aurrekoa hala izanik ere, 2. paragrafoko a) letran aurreikusitako unitateekin bizi den 
bizikidetzako unitatea bizikidetzako unitate berezitzat hartua izateko eta diru-sarrerak 
bermatzeko errenta Laneko Diru-sarrerak Osatzeko Errentaren modalitatean lortu ahal 
izateko, egiaztatu beharko du lanaren errentetatik lortzen dituen diru-sarrera konputagarriak 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren % 75 baino handiagoak direla; diru-sarreren maila hori 
justifikatzen ez badu, bizikide den pentsiodunen unitatearen mende daudela ulertuko da. Kasu 
horietan, diru-sarrerak bermatzeko errenta sei hilero berrikusiko da, Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuek prestazioarekin jarraitzea bidezkoa den ala ez egiazta eta erabaki dezaten. 

2.4.2. Genero-indarkeriaren edo etxeko tratu txarren biktima duen BU berezia  

Bizikidetzako unitate honek bi urteko gehieneko denbora-muga du ezarrita. 

5.2.b) artikulua 

- Etxeko tratu txarren biktima izanik, beren seme-alabekin batera, horiek baleude, ohiko 
bizilekua abandonatu duten pertsonak; bakarrik bizi diren pertsonen kasuan, harrera egiten 
duen bizikidetzako unitatetik bereizitako bizikidetzako unitate izaerarekin gehienez ere 
hamabi hilabeteko gehieneko epez jarraitu ahal izango dela, eta ezohiko kasuetan beste 
hamabi hilabetez luzatu ahal izango da. 

Genero-indarkeriaren edo etxeko tratu txarren biktima izan ondoren ohiko etxebizitza utzi 
dutenak seme-alabekin batera (seme-alabarik badute). 

Egoera horrekin parekatzen da senide bat biktimaren etxebizitzara lekualdatzea eta 
erasotzaileak ohiko etxebizitza uztea (ez biktimak), betiere senide bat biktimarekin bizitzen 
hasten bada. 



 

 

Bizikidetzako unitate bereiziaren izaerari bi urtez eutsi ahal izango zaio gehienez, genero-
indarkeriaren edo etxeko tratu txarren biktima dela egiaztatzen den unetik zenbatzen hasita. 

Tratu txarren egoerak honela egiaztatuko dira: genero-indarkeriari edo etxeko indarkeriari 
lotutako epai kondenatzaile batez, babes-agindu batez edo biktimaren alde kautelazko neurri 
bat agintzen duen beste edozein ebazpen judizialen bitartez, edo, bestela, Fiskaltzaren txosten 
baten bitartez, zeinean adierazten baitu aztarna batzuk badaudela eskatzailea genero-
indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima dela adierazten dutenak. 

Genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoak 23. 
artikuluan emandako idazketa berriaren arabera, genero-indarkeriako egoerak egiaztatu ahal 
izango dira, halaber, honako hauek egindako txosten baten bidez: gizarte-zerbitzuak, zerbitzu 
espezializatuak edo genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako administrazio publiko 
eskudunaren harrera-zerbitzuak. 

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetzako unitate bereizia iraungi egingo da, eta 
bizikideen bizikidetzako unitatearen barnean sartuko da. 

2.4.3. Ardurapean adingabeak dituen BU 

Bizikidetzako unitate honek bi urteko gehieneko denbora-muga du ezarrita. 

5.2.c) artikulua 

c) Ekonomikoki beren kargura adingabeak edo % 45etik gorako desgaitasun-kalifikazioa duten 
edota II. graduko 1. mailako mendetasuna edo handiagoa duten pertsona helduak dituzten 
pertsonak, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean aurreikusitakoaren arabera. 

Beren kargura adingabeak edo % 45etik gorako desgaitasuna aitortuta duten edota II. graduko 
1. mailako mendetasuna edo handiagoa duten pertsona helduak dituzten pertsonak. 

Bizikidetzako unitate bereiziaren izaerari bi urtez eutsi ahal izango zaio gehienez, honako hauek 
kontuan hartuta: 

• Adingabeak ardurapean dituzten pertsonen kasuan, adingabea jaiotzen denetik edo 
adoptatzen denetik, DSBE eskaera aurkeztu den eguna edozein dela ere. 

• Adinez nagusi izanik % 45eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonen kasuan, edo 
II. graduko 1. mailako mendetasun-sailkapena edo handiagoa dutenen kasuan, 
bizikidetza hasten den unetik, DSBE eskaera aurkeztu den eguna edozein dela ere. 

Ondorioz, ardurapeko adingabeak edo mendetasun-egoeran dauden pertsonak dituen 
bizikidetzako unitate bereziaren izaera lortzera bideratutako eskaera oro epez kanpokotzat joko 
da, baldin eta ardurapeko adingabea jaio edo adoptatzen denetik edo, mendetasun-egoeran 
dauden pertsonen kasuan, bizikidetza hasten denetik bi urte igaro ondoren aurkezten bada. 
Beraz, ezin izango da bizikide dituen senideetatik bereizitako bizikidetzako unitate gisa eratu; 
aitzitik, senideen bizikidetzako unitatean integratuko da. 

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetzako unitate bereizia iraungi egingo da, eta 
senideen bizikidetzako unitatearen barnean sartuko da. 

2.4.4. Etxebizitza nahitaez uzteagatiko BU berezia  

Bizikidetzako unitate honek bi urteko gehieneko denbora-muga du ezarrita. 



 

 

5.2.d) artikulua 

d) 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. 

Beren ohiko etxebizitza nahitaez 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). 

Bizikidetzako unitate bereiziaren izaerari bi urtez eutsi ahal izango zaio gehienez, edozein arrazoi 
dela medio etxebizitza utzi behar izan den egunetik zenbatzen hasita: 

Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetzako unitate bereizia iraungi egingo da, eta 
bizikideen bizikidetzako unitatearen barnean sartuko da. 

Araudiak bi urteko gehieneko denbora-muga ezartzen du 147/2010 Dekretuak 5.2.d artikuluan 
jasotako bizikidetzako unitateetarako. Bi urteko denbora-tartea igaro ondoren, bizikidetzako 
unitate bereizia iraungi egingo da, eta bizikideen bizikidetzako unitatearen barnean sartuko da. 

Bizikidetzako unitate bereiziaren egoera ez da DSBE jasotzearen araberakoa; beste modu batean 
esanda, bizikidetzako unitate bereiziaren bi urteko denbora-tarte hura egitate sortzailea 
(banantzea + etxebizitzaz aldatzea) gertatu zenetik aurrera hasiko da zenbatzen. 

Horrenbestez, bizikidetzako unitate bereiziaren epea zenbatzeari dagokionez, egoera hauek 
gerta daitezke: 

• Pertsonak etxebizitza utzi du, baina oraindik ez da ez banantze- edo dibortzio-epairik ez 
guraso eta seme-alabentzako neurrien epairik eman: bizikidetzako unitatearen epea 
banantze- edo dibortzio-izapideak hasteko doako justiziako eskabideak hasten direnetik 
aurrera hasiko da zenbatzen, edo izatezko bikoteen erregistroan baja hartzen denetik 
aurrera. 

• Banantze- edo dibortzio-epaia edota guraso eta seme-alabentzako neurrien epaia 
ematen denean etxebizitza uztea: bizikidetzako unitate bereiziaren epea banantze- edo 
dibortzio-epaia ematen denetik aurrera hasiko da zenbatzen edo, hala badagokio, 
epaiak etxebizitza uztera derrigortzen duenetik aurrera. 

Bestalde, irizpide bera aplikatuko da familia batek muturreko egoera baten ondorioz etxebizitza 
utzi behar izan duenean. Familia osoak harreragilearekiko independentea den bizikidetzako 
unitate bat osatuko du, gehienez ere bi urterako. 

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.  

147/2010 Dekretuak 5.2 artikuluaren b), c) eta d) letretan aurreikusitako egoeretako bi aldi 
berean gertatzen direnean kontuan hartu beharreko irizpideak: 

 5.2.c artikuluko egoera (beren kargura eta beraiekin bizitzen seme-alabak dituzten 
pertsonak): 

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



 

 

o Gerora genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimatzat hartzen 
bada (5.2.b): Ez bada derrigortuta egon etxebizitza uztera, EZ zaizkio beste bi 
urte emango. Derrigortuta egon bada etxebizitza uztera eta, ondorioz, 
ahaideren baten etxebizitzan sartzen bada, beste bi urte emango zaizkio, BAI, 
bizikidetzako unitate bereizi gisa.  

o Gerora banandu egiten bada (5.2.d artikulua): Ez bada derrigortuta egon 
etxebizitza uztera, EZ zaizkio beste bi urte emango. Derrigortuta egon bada 
etxebizitza uztera eta, ondorioz, ahaideren baten etxebizitzan sartzen bada, 2 
urte gehiago emango zaizkio, BAI, bizikidetzako unitate bereizi gisa. 

 5.2.b artikuluko egoera (genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimak izanik, 
ohiko etxebizitza utzi eta senideen etxera bizitzera joan diren pertsonak): 

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

o Gerora banandu egiten bada (5.2.d artikulua): Ez bada derrigortuta egon 
etxebizitza uztera, EZ zaizkio beste bi urte emango. Derrigortuta egon bada 
etxebizitza uztera eta, ondorioz, ahaideren baten etxebizitzan sartzen bada, 2 
urte emango zaizkio, BAI, bizikidetzako unitate bereizi gisa. 

 5.2.d artikuluko egoera (ohiko etxebizitza utzi eta senideen etxera bizitzera joan diren 
pertsona bananduak edo dibortziatuak): 

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

o Gerora etxeko indarkeriaren biktimatzat hartzen bada (5.2.b): ez bada 
derrigortuta egon etxebizitza uztera, EZ zaizkio beste bi urte emango. 
Derrigortuta egon bada etxebizitza uztera, beste bi urte emango zaizkio, 
bizikidetzako unitate bereizi gisa. 

2.4.5. Premia larriko harreradun BU  

5.3 artikuluan jasotzen den bizikidetzako unitate honek bi urteko gehieneko denbora-muga du 
ezarrita.  

5.3 artikulua: 

Era berean, bizikidetzako unitate bat eratuko dute, beren premia larria dela medio (halakotzat 
hartuz artikulu honen 1. paragrafoko c) letran adierazitakoa), artikulu honen 1. paragrafoko 
a) eta b) letretan aurreikusitako bizikidetzako unitateren batek hartu dituen pertsonek, baldin 
eta: 

– Harrerako unitateak nahiko baliabide baditu bere oinarrizko gastuei aurre egiteko; ondorio 
horietarako ezingo dute diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso; 

– Harreran hartutako pertsonek ez badute 1. paragrafoko b) letran jasotako loturarik unitate 
harreragileko gainerako kideekin: ezkontza edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkorra, 
adopzioa, laugarren mailarainoko odolkidetasuna edo bigarren mailarainoko ezkon-
ahaidetasuna, familia-harrera iraunkorra edo adopzio aurrekoa edo tutoretzakoa; 

– Unitate hartzailearen eta hartu dituzten pertsonen artean diru bidezko traturik ez badago; 

– Premia larriko egoera egiaztatzen duen erreferentziazko Oinarrizko Gizarte Zerbitzu baten 
txostena badago. 

Kasu horietan, harrerako bizikidetzako unitatetik bereizitako bizikidetzako unitate izaerari 
gehienez ere hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko kasuetan beste hamabi 
hilabetez luzatu ahal izango da, harrera-egoera ahalbidetu zuten baldintzek jarraitzen badute; 
horretarako, alabaina, aldez aurretik Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek txostena eduki beharko da. 



 

 

Bizikidetzako 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: 

 Unitate hartzaileak behar adina baliabide izan behar ditu; horregatik, ezin du DSBEren 
jasotzaile izan. Ez da egongo 6. artikuluaren 1. paragrafoko b letran jasotako familia-
harremanetako bat ere ez. 

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

 Pertsona bakar bati legokiokeen DSBEren zenbatekoaren % 75 baino diru-sarrera 
txikiagoak izan behar ditu. 

Dekretuak 5.3 artikuluan ezartzen du premia larriko egoera egiaztatzen duen txostena aurkeztu 
behar dela, erreferentziazko Oinarrizko Gizarte Zerbitzu batek egina. Hala ere, Dekretuan 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen txosten arrazoitua eskatzeak ez du zentzurik, balorazioa egitea 
prestazioaren kudeatzaileari baitagokio, eta, beraz, Lanbideri eskumenak transferitu ondoren, 
azken horri dagokio egitea, hori guztia pertsonaren diru-sarreren eta ondarearen arabera.  

Bizikidetzako unitate bereiziaren izaerari bi urtez eutsi ahal izango zaio gehienez ere, eta epe 
hori zenbatzen hasiko da harrera bizikidetzako unitate hartzailearen etxebizitzan egin den 
egunetik, premia larriko egoera egiaztagarriak irauten badu.  

Ondorioz, premia larriengatiko bizikidetzako unitate bereiziaren izaera lortzera bideratutako 
eskaera oro epez kanpokotzat joko da, baldin eta premia larrian dagoen pertsona hartzen 
denetik bi urte igaro ondoren aurkeztu bada. Hau da, premia larriko egoeran hartutako pertsona 
bizikidetzako unitate hartzailearen etxean bizi denetik. 

Beraz, honako hau eskatzen da: alde batetik, egiazta daitekeen premia larriko egoera gertatzea1, 
eta, bestetik, beste bizikidetzako unitate batek geroago hartzea. Bizikidetzako unitate bereizi 
horren epea zenbatzen hasiko da bizikidetzako unitate hartzailearen bizilekura bizitzera joan den 
eguna.  

Bizikidetzako unitate hartzailearekin bizitzera joaten denetik bi urteko epea igaro ondoren, 
pertsonak harreran jarraitzen badu, laguntza publikoaren beharrik ez duela ulertuko da. Epea 
amaitutakoan, bizikidetzako unitate berean sartuko dira bizikide guztiak. 

Premia larriko egoerei lotutako kasuistikari buruzko zenbait azalpen interesgarri: 

Premia larriagatiko harrerak ezinbestean eskatzen du hartutako pertsona hartzailearen 
etxebizitza berean bizitzea; hots, haren berezko etxebizitzan. 

Senide batek etxebizitza baten erabilera lagatzea ez da hartzen premia larriagatiko harreratzat. 

Era berean, senideak ez diren pertsonen arteko etxebizitzaren erabilera-lagapena ere ez da 
hartzen premia larriagatiko harreratzat, hor ez baitago harrerarik. 

                                                           

1 Premia larriko egoera: premia larriko egoera bat dagoela ulertuko da prestazioa eskatzen duen 

pertsonaren diru-sarrera konputagarrien maila txikiagoa bada batere baliabiderik ez duen 

pertsona bakar bati legokiokeen DSBEren zenbatekoaren % 75a baino. 



 

 

2.5. Bizikidetzako unitatea izatea urtebete lehenagotik  

DSBEren titularra izateko betekizunetako bat da prestazioa eskatu baino lehen, urtebetez 
jarraian, dekretuan jasotako bizikidetzako unitateetako bat eratuta edukitzea.  

Bizikidetzako unitatea ez da soilik eratuta eduki behar eskaera egin aurreko urtean, hau da, 
eskatzaileak eskaera egin aurreko aldiren batean gutxienez urtebeteko bizikidetzako unitate 
independente eta jarraitua osatu izana egiaztatu behar du. Berdin dio eskaera aurkeztu den 
egunean, haren bizikidetzako unitatea urtebetetik beherako epean eratu bada. 

Kasu horretan, bizitzako uneren batean, eskaera egin aurretik, gurasoen, tutoreen edo 
harreragileen etxetik kanpo urtebetez jarraian bizi izana egiaztatu behar da. 

DSBEren espediente baten titularrak direnentzat ez da derrigorrezkoa izango bizikidetzako 
unitatea urtebete lehenago eratuta edukitzea. Horri dagokionez, prestazioaren titularrak 
urtebeteko baldintza beteko du, beste etxebizitza batera bizitzera joan ote den alde batera 
utzita. 

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 bizikidetzako 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. Bi anai-arreba beti elkarrekin bizi izan dira duela 5 urte gurasoen bizilekua utzi zutenetik, 
baina prestazioaren titularrak BU independente bat osatzea erabaki du duela gutxi.  
Geratzen den anaiak, bere bizitzako uneren batean gurasoengandik aparte bizi izan denez, 
pertsona bakarreko bizikidetzako unitatea eratu ahal izango du. BUn aldaketa bat baino ez 
da gertatu. Baina inoiz ez bada bere gurasoengandik aparte bizi, horixe egin beharko du 
DSBE eskatu ahal izateko. 

3. Pertsona bat 2016. urtean dibortziatu da. Gero, 2020ko irailean, pertsona horren 
ahizpa/arreba berarekin bizitzera doa modu iraunkorrean. 2021eko urtarrilean, 
dibortziatuak DSBE eskatzen du bere ahizpa/arrebarekin BU bat eratuta. 
Kasu horretan, dibortziatuak DSBE jasotzeko eskubidea du, eskaera egin aurretik (2021eko 
urtarrila) bizitzako uneren batean guraso edo hartzaileekiko independentea den 
bizikidetzako unitate bat eratuta izan duelako. Nahiz eta ahizpak/arrebak urtebete baino 
gutxiago eraman berarekin bizitzen. Une horretan, bizikidetzako unitatean aldaketa bat 
gertatu zen, hau da, bizikidetzako unitatea kide bat izatetik bi kide izatera igaro zen (DSBE 
jasotzen zuen emakumeak ahizpa sartu zela jakinarazi izan balu berdin gertatuko zen).  

4. Pertsona batek 28 urte ditu, eta 21 urte zituenetik 2020ko azarora arte ez da bizi gurasoekin. 
Azaroan gurasoen etxebizitzara doa bizitzera, aldi baterako. Gero, 2021eko ekainean, bere 
kabuz doa bizitzera beste etxebizitza batera (azarotik ekainera bitartean bizi izan da 
gurasoekin). Ekainean bertan eskatu du pertsona bakarreko BUrentzako DSBE. 
Pertsona horrek kide bakarreko BU bat eratu ahal izango du, 2021eko ekainean aurkeztutako 
eskaera baino lehen dagoeneko bazuelako eratuta gurasoengandik bereizitako BU; izan ere, 
21 urte zituenetik 28 urte bete arteko aldian zuen eratuta.  

2.6. BU eratzea etxeetako barneko langileekin 

Asteko egun guztietan 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; 147/2010 Dekretuak 2. artikuluan 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. 

BU baten titularrak edo haren ezkontideak barneko langile gisa lan egiten badu etxe batean 
asteko egunen batean (ez guztietan) eta gainerako egunetan beste etxebizitza batean bizi bada, 
bakarrik edo familiarekin, badu DSBE eta EPO kobratzeko eskubidea, baldin eta aplikatu 
beharreko araudian ezartzen diren baldintzak betetzen badira.  

Gauzatan ordaindutakoari dagokionez, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-
harremana arautzeari buruzko azaroaren 14ko 1620/2011 Errege Dekretuak honako hau 
ezartzen du: 

“Soldatan ostatuagatiko eta/edo mantenuagatiko deskontuak soilik egin daitezke ostatuagatiko 
eta/edo mantenuagatiko gauzazko prestazioak jasotzeko eskubidea duen zerbitzua ematea 
hitzartu bada. 

Kasu horretan, LGSren zenbatekoak dirutan ordainduko direla bermatu behar da, eta, beraz, ezin 
izango da gauzatan ordaindutako soldata gisa LGSren zenbatekoa baino zenbateko txikiagoko 
deskonturik egin bermatutako dirutan. 

Zenbatekoa handiagoa bada, alderdiek komenigarritzat jotzen dituzten deskontuak adostu ahal 
izango dituzte, baina deskontu horiek ezin izango dira izan soldata osoaren % 30 baino 
handiagoak.” 

Ondorioz, kontratuan ez bada gauzatan ordaintzeko zenbatekorik zehazten, ez dago halako 
ordainketarik, eta, orduan, kobratutakoaren zenbateko osoa soldatari dagokio; zenbateko hori 
LGSren zenbatekoaren bestekoa izango da gutxienez. 

Dena den, gehieneko zenbatekoa zaintza partekatuagatiko diru-sarreren kalkuluaren antzera 
doitu behar da, barneko erregimeneko etxeko langile gisa lan egiten duen langilearen oinarrizko 
premiak beteta baitaude barneko langile gisa lan egiten duen hilabeteko egunetan.  

Adibidea:  

Hiru kide dituen BU. Kide horietako batek barneko langile gisa egiten du lan etxe batean eta 
astean behin doa etxera lo egitera: 

Soldata eta gauzatan ordaindutako zenbatekoa zenbatzen dira, azken hori kontratuan agertzen 
bada.  

Diru-sarrera horien zenbaketa zaintza partekatuagatiko diru-sarreren kalkuluaren antzera egiten 
da. Horrenbestez: 

 2 kide dituen BUn, hilean 26 egun. 

 3 kide dituen BUn, hilean 4 egun. 

2.7. DSBE jasotzen duen BUn hartutako adingabeak 

BUk adingabe bat hartzen badu, harekin 5.1.b) artikuluan adierazitako odol-ahaidetasuneko 
loturarik ez badu eta familia-harrera iraunkorra, adopzio aurrekoa edo tutoretzarik ere ez 
badago, DSBEren ondorioetarako harrera gisa interpretatzen dena gertatuko litzateke.  

Izatezko zaintzaren kasuan, Lanbidek bizikidetza-unitateari orientabidea emango dio gizarte-

zerbitzu eskudunetara joan dadin, eta, era berean, agintaritza judizialak tutore bat izenda dezan, 

adingabea babesgabetasun-egoeran badago edo guraso-ahalaren mende ez dagoenean.  



 

 

Hala ere, ez bada izatezko zaintzarik, ez familia-harrera iraunkorrik, ez adopzio aurrekorik, ez 
tutoretzarik, hartzaileak ez duenez inor hartu behar (DSBEk bere oinarrizko premiak asetzeko 
balio behar baitu, eta ez du bere egoera ekonomikoa larriagotu behar), titularrak ez du DSBE 
jasotzen jarraitzeko eskubiderik izango, eta prestazioa jasotzeko eskubidea etengo litzaioke. 

Era berean, beste berrikuspen batean ikusten bada BU hartzailearen etxean irizpide honen lehen 
paragrafoan adierazitakoarekin bat ez datorren adingabe bat bizi dela, DSBE prestazioa ukatu 
egingo da, kasu hori ez baita jasotzen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5. artikuluaren 
kasuistikan. 

Hala ere, adingabe hori hartzeagatik, bizikidetzako unitateak dagokion foru-aldundiaren edo 
adingabeak hartzeko laguntzak ematen dituen beste administrazio baten laguntza badu, ez da 
bizikidetzako unitatean sartuko, eta ez dio eragingo haren DSBEri. (Dekretuak 21. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, laguntza hori ez da zenbatuko BUren diru-sarrera moduan). Ulertzen da, 
adingabearen harrerarako laguntza badu, bizikidetzako unitateak ez dituela bere gain hartzen 
gastuak, eta, beraz, bizikidetzako unitatearen egoera ekonomikoak ez duela okerrera egingo. 
Kasu horretan, ordea, DSBE emango da, eta adingabea ez da bizikidetzako unitateko kide gisa 
zenbatuko.  

Laburbilduz, 5.1.b) artikuluko odol-ahaidetasunik ez duen bizikidetzako unitate bateko 
adingabeak tutoretza, izatezko zaintza edo adopzioa dagoenean soilik sartuko dira bizikidetzako 
unitate harreragilean. 

Baina laugarren mailarainoko odol-ahaidetasuneko edo bigarren mailarainoko ezkontza-
ahaidetasuneko loturak dituen adingabea bizikidetzako unitatean sartzen da, 5.1.b) artikuluaren 
arabera, eta ez da harreratzat hartzen. Hala ere, 21. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuz, 
dagokion foru-aldundiaren edo adingabeak hartzeko laguntzak ematen dituen beste 
administrazio baten laguntza badu, ez da bizikidetzako unitatean sartuko, eta ez dio eragingo 
DSBEri.



 

 

3. Ostatua 

3.1. Errentamendu-kontratuaren titulartasuna 

EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintza eta bizikidetzako unitatea 
osatzeko baldintza betetzen direla frogatzeko, interesdunek honako agiri hauek aurkeztu behar 
dituzte: 

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

 Azpierrentaria: errentamendu-kontratua eta azpierrentamendu-kontratua. 

Lanbiden aurkeztutako errentamendu-kontratu guztiek (ez azpierrentamenduko kontratuek) 
ezinbestean egon behar dute Hiri Finken Errentamendu-kontratuen Erregistroan inskribatuta. 

Beraz, hartzaileak errentamendu-kontratua aurkeztu behar du errentamendua Hiri Finken 
Errentamendu Kontratuen Erregistroan inskribatu izanaren froga gisa, baina horrez gain, honako 
hauek ere aurkeztu behar ditu: 

 Fidantza-gordailuaren ordainagiria. Bizilagunek fidantza gordailutzean ematen dio 
ordainagiria jabeari, eta horrekin batera, hilabeteko epean maizterrari eman behar dion 
kopia bat. Beraz, eskatzaileak ez badauka dokumentu hori, errentatzaileari eskatu behar 
dio. 

 Itundutako Araubide Bereziko kontratuen kasuan: Fidantza-gordailuaren egiaztagiria, 
errentariak jabeari eskatu behar diona. 

Errentatzaileak (jabeak) fidantza gordailutzea eskatu badu, Bizilagun Zerbitzuak ofizioz 
inskribatuko du Erregistroan. Dagokion Ordezkaritzaren Bizilagun zerbitzuak ez badu oraindik 
gordailu-eskaera izapidetu, Lanbidek onartu egingo du fidantza gordailutzeko eskaeraren 
frogagiria, Zuzenean-ek emana (etxebizitzaren jabeak egindako eskaerarena). 

Honako agiri hauek ere frogatzen dute erregistroko inskripzioa, eta baliozkotzat joko dira 
eskatzaileak aurkezten baditu, nahiz eta Lanbidek ez dituen espresuki eskatuko: 

 Kontratua, erregistroko inskripzioaren zigiluarekin (bakarrik Bizkaian). 

 Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria, Bizilagun-ek emana. 

Errentatzaileak fidantza gordailutzeko betebeharra bete ez badu, errentariak Zuzenean-en 
aurkeztu behar du «Kontratua Hiri Finken Alokairu Kontratuen Erregistroan inskribatzeko 
eskaera», errentamendu-kontratuarekin batera. Lanbidek onartuko du Zuzenean-ek emandako 
egiaztagiria, frogatzen duena errentariak aurkeztu duela errentamendu-kontratuen erregistroan 
inskribatzeko eskaera edo inskripzio-ziurtagiriaren eskaera. 

Gainera, maizterrak inskripzioa egiaztatu ahal izango du gordailu-frogagiria edo inskripzio-
egiaztagiria emanez. 

Errentatzaileak halakorik ez badu edo ematen ez bazaio, maizterra Zuzenean zerbitzura joango 
da, eta erregistroa izapidetuta badago, hori egiaztatzen duten agiriak emango dizkiote. 

Errentatzaileak ez baditu inskripziorako izapideak egin, maizterrak Zuzenean zerbitzuan eskatu 
ahal izango du erregistroan inskribatzeko, behar bezala betetako azalpen-eskaera dokumentua 
aurkeztuta. Azalpen-eskaera aurkeztu dela frogatzen bada, betebeharra betetzat joko da.  

Honako kasu hauetan ez dago kontratuak inskribatzeko eta fidantza gordailutzeko betebeharrik: 

 Logela baten errentamendu-kontratuaren kasuan. 

 Baterako errentamenduko kontratuak, ordaindu beharreko hileko prezioa errentari kide 
bakoitzeko modu independentean ezartzen denean. 



 

 

 Azpierrentamendu-kontratuak. 

 2015eko irailaren 26aren aurretik izenpeturiko kontratuak, baldin eta indarrean 
badaude edo epea isilbidez bideratu edo luzatu badira. 

Errentamendu-kontratua amaitu bada eta luzapenik ez badago (ez legezkoa ez itundua), baina 
errentariak gutxienez hamabost egunez etxebizitza baliatzen jarraitzen badu errentatzailearen 
baimenarekin, isilbidezko bideratzea gauzatzen da. 

Horrek esan nahi du isilbidez adostutako kontratu berri bat dagoela (ez dago kontratu horren 
dokumentu fisikorik), aurrekoaren baldintza eta errenta berberekin. Kasu horietan, idatzizko 
kontratu berririk ez dagoenez, erroldatuta dagoela eta alokairu-ordainagiriak ordaindu dituela 
egiaztatuko da. 

Isilbidezko bideratze bakoitzak jatorrizko errentamendu-kontratuaren iraupen bera du 
(dokumentu-euskarrian ageri dena); beraz, isilbidezko birbideratze bakoitza amaitzean, berriro 
egiaztatu behar da alokairu-ordainagirien erroldatzea eta ordainketa. 

DSBE eskatzeko, bizikidetzako unitateko edozein kide izan daiteke errentamendu-kontratuaren 
titularra. 

EPO eskatzeko, errentamendu-kontratuaren titularrak DSBEren titularra edo haren ezkontidea 
izan behar du, EPO arautzen duen 2/2010 Dekretuak 5. artikuluan ezarritakoa betez. 

EPOren aitorpen berrietan, prestazioaren 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 dokumentu batean (errentamendu-kontratua aldatzen duena). 

Ez da onartzen babes ofizialeko etxebizitzen errentamendu-kontratua, Eusko Jaurlaritzan 
etxebizitza-arloko eskumena duen organoak berariazko baimena eman ezean.  

Baina baimenduta daude babes ofizialeko etxebizitzako gela baten edo batzuen 
azpierrentamendu koiunturalak eta aldi baterako erabilera-lagapenak, betiere etxebizitza hori 
adjudikaziodunaren ohiko bizileku iraunkor gisa mantentzen bada. 

Baldintza koiunturala iraupen laburrekotzat edo egoera zehatz bat gainditzeko baldintzatzat 
hartu behar da. 

Ostatu-kontratu batean, ez da beteko aldi baterakotasunaren baldintza baldin eta kontratuan 
epea zehaztuta ez badago. 

3.2. Errolda eta benetako bizilekua ez datoz bat 

147/2010 Dekretuaren 9.2 artikuluaren ondorioetarako, erroldatzea eta benetako bizilekua bi 
baldintza desberdin dira, eta biak bete behar dira. 

9. artikulua. Betekizunak 

2.– Prestazioa eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan benetan bizitzea 
eskaera aurkeztu zen unean eta prestazioa jasotzen den denbora guztian, eta eskaera 
aurkezteko dataren aurreko urte osoan gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
udalerritan erroldatuta egotea eta bertan benetan bizi izatea. Aldez aurreko gutxieneko epe 
hori bete ezean, eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta 
egon beharko dira eta bertan benetan bizi izan beharko dute bost urtez jarraian aurreko 
hamar urteen barruan. 



 

 

Erroldako inskripzioa bizilekuaren errealitatearen presuntzioa da, baina kontrakoa froga daiteke. 
Hau da, erroldako inskripzioak udalerri batean benetan bizi dela egiaztatzeko balio du. Baina, 
pertsona erroldatuta dagoen etxebizitzan bizi dela zalantzan jartzen duten zantzuak badaude, 
eta zantzu horiek presuntzioa indargabetzea/suntsitzea lortzen badute, erroldak ez du 
egiaztatzen benetan han bizi dela. 

147/2010 Dekretuak 30. artikuluan ez du ezartzen zer dokumentu aurkeztu behar diren 
benetako bizilekua frogatzeko, ez horiek existitzen ez direlako, baizik eta kasu zehatz bakoitzean 
gertatzen den zantzu motari egokitu behar zaiolako. 

Adibidez, pertsonen benetako bizilekua honako bitarteko hauen bidez egiazta daiteke: 

Aurrez aurreko jarduera Lanbiden edo haren zentro laguntzaileetan. 

Haurren eskolatzea. Adingabeak dituen unitate bat izanez gero, adingabeak EAEn eskolatuta 
badaude, benetako bizilekua frogatuta geratuko litzateke (betiere absentzia luzeen txostenik ez 
badago). 

 Aurrez aurreko ikastaroetara bertaratzea. 

 Ordaindutako lan-jarduera EAEn. 

 Sustraitze-txostena. 

 Lanbideko jarduketak. 

 Osakidetzako hitzorduak. 

 Farmazia-gastua. 

 Estaturako sarreren eta handik egindako irteeren txostena. 

 Banku-mugimenduak. 

 Garraio-txartel indibidualak (erabilera kontsultatzeko aukerarekin). 

 Polizia-txostena. 

 Energiaren, argiaren eta/edo uraren gastuak. 

 Gutun ziurtatuen onarpena. 

 Kirol-zentroak. 

 Sarrerak zentroetan. 

 Erregistratutako kontratua eta alokairuaren ordainketa erroldatze-helbidean. 

 Hipoteka edo etxebizitzaren titulartasuna, egiaztatu beharreko egunetik. 

Batzuetan aurreko puntuetako batzuek beren kabuz egiaztatu ahal izango dute bizilekua, eta 
beste batzuetan aurrekoak konbinatuta egiaztatu ahal izango da.  

Nolanahi ere, gogorarazten da soilik eskatu beharko dela benetako bizilekua egiaztatzeko, EAEn 
bizi ez izanaren arrazoizko zantzuak daudenean. 

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. 

Esate baterako, prestazioaren eskatzaileak adierazten badu erroldan agertzen diren 
pertsonetako bat ez dela benetan bizileku horretan bizi, eskatzaileak berak frogatu beharko du 
pertsona horiek benetan beste leku batean bizi direla. Nahikoa izango litzateke pertsona horren 
baja eskatzea erroldan. 

Horrez gainera, errentamendu- edo azpierrentamendu-kontratuen titular edo titularkide guztiek 
etxebizitza horretan erroldatuta egon behar dute eta etxebizitza horrek izan behar du haien 
benetako bizitokia. Horri dagokionez, ez da onartuko 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, bizikidetzako 



 

 

unitatea osatzeko baldintza betetzen dela frogatzeko ere bai, bizikideen ezkontza-
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. 

Etxebizitzako bizikideek eskatu beharko dute etxebizitzan bizi ez diren pertsonen baja erroldan. 
Baina, 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. 

Zehaztu beharra dago, 147/2010 Dekretuak 9.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, erroldatzea 
eta benetan bizitzea eskatzen dela, ez bakarrik eskaeraren aurreko urtean, baita prestazioaren 
indarraldian ere. Hau da, erroldatzeari eta benetako bizilekuari lotutako baldintza bete behar da 
eskaera aurkezten denetik ematen denera arteko aldian ere. 

3.3. Bizileku kolektiboak/etxebizitza kolektiboak 

Bizileku kolektiboak etxebizitzak dira, eta ohiko etxebizitzetan baino pertsona gehiago bizi da 
horietan, aldi baterako edo modu iraunkorrean. Horietako batzuetan, laguntza publikoa behar 
duten kolektiboei ematen zaie arreta, eta, oro har, elkarteek edo erakunde publikoek kudeatzen 
dituzte. 

Baina DSBEri dagokionez, eta 10.3 artikulua kontuan hartuta, bizileku bakoitzeko 2 DSBE baino 
gehiago ematea baimenduko den bizileku kolektibo bakarrak Dekretuaren 6. artikuluan 
jasotakoak izango dira.  

6.2 artikulua. 

2.– Era berean, etxebizitzatzat edo bizilekutzat hartu ahalko dira bizileku kolektiboko honako 
esparru fisiko hauek, aurreko artikuluan adierazitako bizikidetzako unitateek modu 
independentean erabiltzen badituzte: 

a) Turismoko, hoteleko edo hotelez kanpoko establezimenduak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legeak (abenduaren 23ko 16/2008 Legeak 
aldatu zuen) 12. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. 

b) 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 Legeak 22. artikuluaren 
1.9.1, 2.4.5 eta 2.4.6 apartatuetan bildurikoak hurrenez hurren, horietan eman beharreko 
egonaldia dagokion gizarteratzeko banakako planaren bilakaeraren mende badago. 



 

 

Jarraian, 6.2 artikuluan jasotako bizilekuak eta zentroak jasotzen dira, eta horietan ez dago 
indarrean bizileku bakoitzean 2 DSBE edukitzeko gehieneko muga, 10.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

 

6.2. a) artikulua. Turismo-establezimendu, hotel-establezimendu edo hotelez kanpoko 
establezimenduak: 

Turismo-establezimendu, hotel-establezimendu edo hotelez kanpoko establezimenduei 
dagokienez, bi DSBE baino gehiago eman ahal izango dira, baldin eta Eusko Jaurlaritzako Turismo 
Sailaren dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta badaude. Turismo-establezimendu, 
hotel-establezimendu edo hotelez kanpoko establezimenduaren gehieneko edukierak 
baldintzatuko du gehienez ere eman daitekeen DSBEren kopurua. 

 

6.2 b) artikulua. Aldi baterako harrera-zentroak: 

6.2.b) artikuluak zenbait baldintza ezartzen ditu bizikidetzako unitate adina DSBE ematea 
baimenduta duten zentroentzat.  

Mota horretako zentroak izateko, honako baldintza hauek bete beharko lituzkete: 

1. 6.2 artikuluan aurreikusitako baldintzak: 

 Bizileku kolektiboko esparru fisikoak izatea (ez bizikidetzako unitate bakar baten 
erabilera esklusiboko etxebizitza independenteak). 

 Bizileku horietako eremuak (logelak) bizikidetzako unitateek modu independentean 
erabiltzeko modukoak izan behar dira. 

2. 6.2 b) artikuluan aurreikusitako baldintzak: 

 Zentroan aldi baterako harrerak egin behar dira. (Baldintza hori funtsezkoa da)  

 Egonaldiak dagokion gizarteratzeko plan indibidualaren bilakaeraren araberakoak izan 
behar dira. 

 Publikoak edo pribatuak izan daitezke. Zentro pribatuak baimenduta eta homologatuta 
egon behar dira, eta honako mota hauetakoren batean sartu behar dira: 

o Itunpekoak, hitzartutakoak edo Administrazioak kontratatutakoak harrera-
zerbitzuak emateko. 

o Gizarteratzeko edo gizarteratu eta laneratzeko itundutako, hitzartutako edo 
Administrazioak kontratatutako beste programa batzuekin lotzen den harrera-
baliabide bat izan behar da. 

Aipatutako artikuluetan azaltzen diren ezaugarriak betetzen dituen edozein zentrotan 
erroldatutako pertsona guztiek izango dute DSBE kobratzeko eskubidea, nahiz eta mantenu-
gastuak estalita izan. EPOri 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 EPO jasotzeko eskubiderik izango, alokairua jada diruz lagunduta dutelako. 

3.4. Adinekoentzako egoitza edo etxebizitza komunitarioetan bizitzea 

9.5 artikulua. Betekizunak 

5.– 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. 



 

 

147/2010 Dekretuak 9.5 artikuluan ezartzen du DSBEren titularra izateko ezin dela egoitza-
zerbitzuko plaza baten erabiltzailea izan, plaza hori soziala, sanitarioa edo soziosanitarioa eta 
iraunkorra bada eta funts publikoekin finantzatzen bada.  

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 kanpo geratuko da, baina 
BUren diru-sarrera guztien % 50 zenbatuko da. 

Berdin izango da sartzen den pertsonak pentsioa jasotzen duen ala ez, bi kasuetan, dagokion 
pentsioa % 50ean zenbatuko da DSBE jasotzen duen ezkontidearen diru-sarrera gisa.  

Azalpen garrantzitsua: bi ezkontideek pentsioa dutenean, egoitzak bizikidetzako unitatearen 
diru-sarrera guztien (bi pentsioen) % 50 zenbatzen du. Honenbestez, Lanbidek gainerako % 50a 
baino ez du zenbatu behar. 

Era berean, ezkontideetako batek pentsioa duenean eta besteak ez, egoitzak bizikidetzako 
unitatearen diru-sarrera guztien (dagoen pentsio bakarraren) % 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. 

Dirulaguntzarik jaso gabe (ez zentroak ez titularrak) egoitza pribatu batean sartuta dauden 
pertsonak soilik egoitza publiko batean sartzeko eskabidea jada egin badute izan daitezke 
DSBEren jasotzaileak. Baina egoitza publiko batean sartzen direnean DSBE kobratzeari utziko 
diote. 

Egoitza pribatu batean dagoen norbaitek DSBE eskatzen badu, jakinarazi beharko zaio egoitza 
publiko batean plaza eskatu behar duela DSBE kobratzeko. 

3.5. Zentro soziosanitario batean sartzea (ospitalean edo osasun mentaleko 
zentroan) hilabete baino denbora luzeagoan  

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 EPO kobratzen jarraitu ahalko dute, baita bertako 
egonaldia hilabetetik gorakoa denean ere. 

Ospitaleko egonaldiak ezingo du urtebetetik gorakoa izan. Urtebetetik aurrera, egonaldia 
iraunkortzat hartuko da, eta EPO/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. 

3.6. Espetxeko egonaldia 

3.6.1. 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, ez baitago espetxeratuaren esku EAEn edo EAEtik 
kanpo egotea. 

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. 

Arau horiek aplikatuko zaizkie, errolda-denbora zenbatzerakoan, 5/2000 Lege Organikoaren 7. 
artikuluan (5/2000 Lege organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen erantzukizun penala 
arautzen duena) aurreikusitako askatasunaz gabetzeko neurriren bat aplikatu zaien adingabeei.  

3.6.2. DSBE kobratzeko eskubidea espetxe-erregimenean 

147/2010 Dekretuak 9.6 artikuluan ezartzen duenez, baldintza hau bete behar da DSBEren 
jasotzaile izateko: 

9.6 artikulua. 

Espetxean ez egotea, ez eskaera egiteko unean ezta espedientea izapidetzen den 

bitartean ere. 

147/2010 Dekretuak 43.1.c) artikuluan ezartzen duenez, kasu honetan eten egingo da DSBE: 

43.1.c) artikulua 

Pertsona bakarreko bizikidetzako unitateen kasuan, 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 bizikidetzako unitate baten titularra espetxean sartzen bada, 
prestazioa eten egiten da. 

 Bizikidetzako unitatea pertsona bakarrekoa ez bada, titularra aldatzeko aukera kontuan 
hartuko da, baldin eta bizikidetzako unitateko beste kideak baldintzak betetzen baditu. 
Erregimen itxian espetxean sartzen den pertsona bizikidetza-unitatetik ateratzen da. 

 Espetxeratutako ezkontideak diru-sarrerarik badu, diru-sarrera horiek zenbatuko dira 
bizikidetzako unitateko sarrera gisa; betiere, horiek bizikidetza-unitatean mantentzen 
den pertsona baten banku-kontu batean sartzen badira.  

Edozein izanik ere eskatzailearen espetxe-gradua, DSBE eta EPO jasotzeko eskubidea izango du 
(alokairu-gastuak baditu), baldin eta asteko egun jakin batzuetan familiaren/ohiko etxebizitzan 
bizi bada edo egunean bertan espetxetik irteten bada, espetxean gaua igaroz, eta, ondorioz, 
bere oinarrizko premiekin lotutako gastuei aurre egin behar badie.  

Kontuan hartu behar da espetxean egon diren pertsonek espetxetik askatutako pertsonentzako 
dirulaguntza kobra dezaketela. Horrenbestez, eskubide ekonomiko hori aldez aurretik eskuratu 
behar dute, horretarako baldintzak betetzen badituzte. 



 

 

3.7. Bateragarritasuna EPO eta DSBE prestazioekin 

5.2 artikulua. EPO jasotzeko betekizunak 

2.-Eskatzaileek ezin izango dute Etxebizitzarako Prestazio Osagarria lortu 

eskatzaileak berak edo haien bizikidetzako unitateko edozein kide honako egoera 

hauetako batean badaude:  

a) Etxebizitza bat alokairuan edo jabetzan izatea, eta etxebizitza hori babes 

publikoko etxebizitzen moten artekoren batean barne hartuta egotea, eskaera egin 

zen zuenean indarrean zegoen legedian aurreikusirikoaren arabera.  

EPOren bateragarritasuna alokatutako edo jabetzako etxebizitza babestuarekin: 

EPOren Dekretuak 5.2 artikulua ezarritakoaren arabera, ezin izango da Etxebizitzarako Prestazio 
Osagarria eskuratu, baldin eta bizikidetzako unitateak alokairuko edo jabetzako etxebizitza bat 
badu eta etxebizitza hori babes publikoko etxebizitza-motaren batean sartuta dagoela jotzen 
bada. 

EPO eta DSBE prestazioen bateragarritasuna etxebizitzarekin zerikusia duten gizarte-
larrialdietarako laguntzekin: 

EPO ez da bateragarria izango etxebizitza-gastu hauekin lotuta jasotzen diren gizarte-
larrialdietarako laguntzekin: 

 Alokairu-gastuak.  

 Gizarte-larrialdian egon aurretik etxebizitza edo bizilekua erostearen ondorioz 
hartutako kredituen interesek eta amortizazioak eragindako gastuak. 

 Energia, ur, estolderia eta zaborretarako gastuak, baita ondasun higiezinen gaineko 
zergari dagozkionak ere, ondasunak landa- zein hiri-eremukoak izan. 

 Ohiko etxebizitzan edo bizitokian bizi ahal izateko eta bertan oinarrizko osagaiak 
edukitzeko beharrezko gastuak. 

Era berean, DSBE bateraezina izango da 18/2008 Legeak 58.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 
alokairu-gastuetarako aurreikusitako GLLekin, baina bateragarria gainerako modalitateekin: 

58.2 artikulua. 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta, edozein izanik ere modalitatea, bateragarria izango da 
etxebizitzarako prestazio osagarriarekin, baina ez, ordea, alokairu-gastuei aurre egiteko 
aurreikusten diren gizarte-larrialdietarako laguntzekin. 

DSBEren bateragarritasuna gizarte-larrialdietarako beste laguntza batzuekin: 

Bizikidetzako unitateak jasotzen dituen gizarte-larrialdietarako laguntzak, Legeak 58.2 artikuluan 
aipatutakoez bestelakoak, hau da, alokairu-gastuetarako aurreikusitakoez bestelakoak, 
bateragarriak izango dira DSBE jasotzearekin. 

EPOren bateragarritasuna Bizigune programarekin: 

EPO ez da bateragarria Bizigune programarekin, alokairu babestuko modalitatea baita. 

EPOren bateragarritasuna bestelako dirulaguntzekin:  

EPO eskatzen duenak aurreko atalean aipatutakoez bestelako dirulaguntzak jasotzen baditu 
alokairuaren ondoriozko gastuak ordaintzeko, legokiokeen EPOren gehieneko zenbatekotik 
deskontatuko dira. Beraz, laguntza horiek bateragarriak izango dira EPOrekin, betiere laguntza 



 

 

horien zenbatekoa bizikidetzako unitateari legokiokeen EPOren zenbatekoa baino txikiagoa 
bada. 

Alojamenduei buruzko azalpenak 

Alokairu-kontratuetan ezin da egon erroldatuta etxebizitzaren jabea, baina salbuespenak izango 
dira ostatu-, apopilotza- edo logela-kontratuak. 

Alokairuaren ordainketa kontratuan jasotako moduan egin behar da. 



 

 

4. Errefuxiatuei, asilodunei, aberrigabeei eta babes subsidiarioa 
duten pertsonei buruzko azalpenak 

4.1. 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. 

4.2. 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. 
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. 



 

 

4.3. 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 bizikidetzako unitate bereziaren 
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 puntuko hirugarren kasua). 

 Jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria aurkeztea: nazioarteko babesa eskatzen 
duten atzerritarrak jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria aurkeztetik salbuetsita 
daude, baldin eta aitorpen horretarako eskabidea aurkeztu badute eta eskabide hori 
izapidetzeko onartu bazaie.   

 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. 

Bestalde, nazioarteko babesa eskatzen duten atzerritarrek, haien tipologia edozein dela ere, ez 
dute inolako salbuespenik DSBE egiaztatzeko erroldaren ondorioetarako. 



 

 

5. Egoera zibileko izapideei eta ondasunen ziurtagiriari buruzko 
azalpenak 

5.1.1. Egoera zibilaren ziurtagiria 

DSBE jasotzen duen pertsona orok bere egungo egoera zibila adierazi behar du prestazioaren 
eskaeran, baita prestazioa jasotzen duen bitartean izan ditzakeen aldaketak jakinarazi ere. 

Ez da agiririk edo ziurtagiririk aurkeztu beharko egoera zibila egiaztatzeko; nahikoa izango da 
subjektuaren beraren adierazpena.  

5.1.2. Ondasunen ziurtagiria 

18/2008 Legearen 16. artikuluak prestazioaren titular izateko ezartzen dituen betekizunak 
egiaztatze aldera, Lanbidek ondareari eta/edo zergei buruzko informazioa eskatuko du dagokion 
foru-ogasunaren edo Zerga Agentziaren bidez.  

Horrez gain, Espainian zein atzerriko herrialdeetan duen ondare higiezinari buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena aurkezteko eskatuko da.  

Pertsonak Espainiako lurraldetik kanpo ondasun higiezinak izan ditzakeela pentsatzeko 
arrazoizko zantzuak daudenean bakarrik, 6 hilabeteko epean atzerriko herrialdeko ondasunen 
ziurtagiria behar bezala legeztatuta aurkezteko eskatuko zaio, 147/2010 Dekretuak 29.m 
artikuluan ezarritakoa betez.  

5.2. Atzerrian emandako dokumentuen gaineko azalpenak  

Atzerrian emandako dokumentuak Espainian baliozkoak izateko, behar bezala legeztatuta egon 
behar dira. Legeztatzea modu desberdinean egingo da, dokumentua Hagako Hitzarmena sinatu 
duen estatu batek jaulki duen kontuan hartuta: 
 

HAGAKO HITZARMENA SINATU DUEN ESTATUA  ITZULPEN 
OFIZIALA  

JATORRIZKO HERRIALDEAN EMANDAKO DOKUMENTUA:  

BAI  
Apostillaren zigilua eduki behar du, dokumentua eman duen estatuko 
agintaritza eskudunak jarrita  

JATORRIZKO HERRIALDEAK ESPAINIAN DUEN KONTSULETXEAN EDO 
ENBAXADAN EMANDAKO DOKUMENTUA:  

BAI  
Espainiako Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako 
Ministerioaren legeztatzeen atalaren legeztatzea soilik (General Pardiñas 55, 

28006 Madril). 

 

 



 

 

HAGAKO HITZARMENA SINATU EZ DUEN ESTATUA  ITZULPEN 
OFIZIALA  

JATORRIZKO HERRIALDEAN EMANDAKO DOKUMENTUA (bide 
diplomatikoan: 

Espainiak jatorrizko herrialdean duen enbaxada edo kontsulatuaren 
legeztatzea. Parte hartzaileak: 

 Dokumentua egin duen jatorrizko herrialdeko saila edo ministerioa. 

 Tokiko herrialdeko Kanpo Arazoetako Ministerioa.  

 Espainiak herrialde horretan duen kontsulatua edo enbaxada, 
segurtasun-etiketa duena.  

BAI  

JATORRIZKO HERRIALDEAK ESPAINIAN DUEN KONTSULETXEAN EDO 
ENBAXADAN EMANDAKO DOKUMENTUA:  

BAI  
Espainiako Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako 
Ministerioaren legeztatzeen atalaren legeztatzea soilik (General Pardiñas 55, 

28006 Madril). 

 

 

EUROPAR BATASUNA. AZALPENA: 

 
Jatorrizko herrialdea Europar Batasuneko kidea duten eskatzaileak ez daude behartuta itzulitako 
edo legeztatutako dokumentua aurkeztera (aurreko taulan ezarritakoaren arabera), baldin eta 
dokumentu hori Europako inprimaki estandar eleaniztunarekin batera aurkezten bada. 

Europar Batasunean dokumentu publiko jakin batzuk aurkezteko baldintzen sinplifikazioa 
arautzen duen 2016/1191 (EB) Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, Europako herritarrek 
bi bide dituzte dokumentuak aurkezteko: alde batetik, araudi horretan araututako Europako 
inprimaki estandar eleaniztuna aurkeztuz, eta, bestetik, Apostillari buruzko Hitzarmenean 
jasotakoaren arabera legeztatuz. Apostillari buruzko Hitzarmenari dagokionez, nahiz eta estatu 
kideetako agintariek ezin duten apostilla bat eskatu pertsona batek erregelamendu hori 
aplikatzen zaion eta beste estatu kide batean eman den dokumentu publiko bat aurkezten 
duenean, erregelamenduak ez du eragotzi behar estatu kideek apostilla bat ematea pertsona 
batek hura eskatzea erabakitzen duenean. Era berean, Erregelamendu honek ez du eragotzi 
behar pertsona batek estatu kide batean beste estatu kide batean emandako apostilla erabiltzen 
jarraitzea Ondorioz, Apostillari buruzko Hitzarmena erabiltzen jarrai liteke, interesdun batek 
eskatuta, estatu kideen arteko harremanetan.  



 

 

6. Lan-eremua 

6.1. 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. 

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, honako hauek joko dira laneko gertakizunetarako kotizazio-oinarritzat: 
Kotizazio-oinarria, honako egoera hauek estaltzeko helburua duena: lan-istripuak eta lanbide-
gaixotasunak (LI/LG), Langabezia, Fogasa eta Lanbide Heziketa. 

Ezin dira lan-etekintzat hartu, ez dirutan, ez gauzatan, benetako ondare-gehikuntzarik ez 
dakartenak; esate baterako, langileak bere lana egiteko aldez aurretik egindako gastuak 
(adibidez, laneko arropagatiko plusa, norberaren ibilgailuaren gastua, gasolina), ondoren 
enpresak nominan konpentsatuko dituenak. 

DSBEren jasotzaileek zorrak dituztenean beste administrazio edo pertsona batekin eta 
lanagatiko, dirulaguntzengatiko 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, inola ere ezin da erabili hirugarren batekin egindako zor bat ordaintzeko. 
 
Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Bereziari buruzko azalpena: Benetan lan 
egindako egunak hartuko dira kontuan eta, horrenbestez, «lanaldi errealen» barnean 
hartutakoak zenbatuko dira lan-jarduerako denbora-tartea kalkulatzeko. 

6.2. Soldata eta kaleratzearen 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 norberaren 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. 

6.3. Laneko baja eta lanaldi-murrizketa boluntarioa 

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, dirulaguntza iraungi egingo da, 18/2008 Legeak 28.1.i 
artikuluan xedatzen duen 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 Dekretuak 28.3 artikuluan 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 bizikidetzako unitateko gainerako 
kideek ere, titular izan ahal badira (bizikidetzako unitate horretan zein beste edozeinetan). 

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

Lanerako adinean dauden bizikidetzako unitateko kide guztiek lanerako prest egon behar dute, 
arrazoi hauetako batengatik salbuetsita ez badaude: 

 Prestakuntza arautuko 23 urtetik beherako ikaslea. 

 Ezintasun iraunkor absolutuko, baliaezintasun handiko edo kotizazio gabeko 
baliaezintasuneko pentsioaren titularra. 

 60 urteko edo gehiagoko pertsona, lan-bitartekaritzarik nahi ez badu. 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. 

 % 65eko desgaitasun-maila edo handiagoa duen pertsona. 



 

 

 Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lan egiten duen pertsona, aldi baterako bizilekua 
aldatzea badakar. 

 Osasun fisikoko zailtasunak dituena, berariazko txosten medikoa aurkeztuta. 

 Osasun psikikoko zailtasunak dituena, berariazko txosten medikoa aurkeztuta. 

 23 urtetik beherako pertsona, HLPP ikasten ari dena. 

 Mendekotasuna baloratzeko prozesuan dagoen pertsona, OGZen txostena aurkeztuta. 

 Bazterketa-egoera larrian dagoen pertsona, OGZen txostena aurkeztuta. 

 Erreferentziazko profesionalak egindako balorazioa eta diagnostiko soziala edo lan-
diagnostikoa. 

Lanerako prest egotetik salbuetsita dagoen pertsonaren batek borondatez lan egiten badu eta, 
ondoren, borondatezko baja hartzen badu, soilik azkenduko da prestazioa 60 urtetik gorakoen 
eta 65 urtetik beherakoen kasuan, lan-kontratu bat badute indarrean; kasu horretan, izan ere, 
ez da onartuko enplegu 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 bat onartzea (lanaldi, soldata edota lan-baldintza 
orokor hobeak). Salbuespen hori aplikatzeko, lan-orientabideko txosten bat eduki behar da. 

Lan-jarduera borondatez uztea justifikatutzat joko da arrazoi ekonomikoengatik edo 
kontziliazioagatik gertatzen bada, hau da, bizikidetzako unitatearen inguruabarrak kontuan 
hartuta, ezin baditu zaindu bere ardurapean dauden hamabi urtetik beherako edo desgaitasuna 
duten pertsonak, edo beren kabuz moldatu ezin diren bigarren mailarainoko odol-
ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak.  

Lanpostuko borondatezko bajarekin gauza bera gertatuko da, baldin eta, Langileen Estatutuan 
xedatutakoaren arabera, langileak lan-kontratua azkentzea eskatzeko moduko arrazoiren bat 
gertatzen bada. 

Diziplinazko kaleratzea EZ da borondatezko bajarekin parekatuko. 

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; salbuespen bakarra izango da: 
lan-jarduera borondatez uztearen arrazoi berberengatik justifikatuta egotea inguruabar hori. 

6.4. % 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, 
bizikidetzako 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 enplegu-eskatzaile gisa Lanbiden, 
laneratze-alorrean arreta jasotzeko lehentasuna izango dute. 

Halaber, horrelakoetan, ezarritako baldintzak betetzen ez badira (enpleguan borondatezko baja 
ez hartzea, ez behin betikoa ez aldi baterakoa, arrazoi justifikaturik gabe lan-eszedentziako 
egoera bati heltzea edo enplegu egoki bat edo diru-sarreren maila handitzea ekar lezaketen lan-



 

 

baldintzak baztertzea) prestazioa ez da azkenduko, pertsona horiek enplegurako prest egoteko 
betebeharretik salbuetsita baitaude. 

Nolanahi ere azaldu behar da, DSBE jasotzen duten pertsona horiek, gizarteratze-hitzarmena 
sinatzeko betebeharretik salbuetsita egonik, enplegu bati uko egiten badiote, ez dutela inolako 
eraginik izango beren prestazioan. 

6.5. Hitzarmen bereziak 

Kasu jakin batzuetan, pertsonek Gizarte Segurantzan kotizatzen jarrai dezakete lanean egon 
gabe, erretiro-pentsioa bermatzeko edota kotizatu dutenaren arabera dagokien 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. 

6.6. Salmenta ibiltariko postuetan lan egiten duten pertsonak 

Norberaren 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. 

6.7. Komunitatearentzako lanak egitea, espetxe-zigorren ordez 

Zenbait pertsonak komunitatearentzako lanak egin behar dituzte, zigor moduan, 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. 

6.8. Lan-jardueraren hasiera eta amaiera 

12. artikulua.– Titularren betebeharrak 

f) Prestaziorako eskubidea aldatzea, etetea edo azkentzea ekar dezaketen eta ondoren 
adierazten diren gertakariak sortzen diren unetik aurrera zenbatzen hasi eta gehieneko 
hamabost eguneko epean udalari gertakari horien berri ematea: 
(…) 



 

 

f.2.– Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarritzat erabili diren baliabideak ukitzen 
dituzten gertakariak, hala nola: 

– Hileko diru-sarreren motan edo zenbatekoan izandako aldaketak, ondare-gehikuntzak edo -
murrizketak;  
– Diru-baliabideak handitzea, b) apartatuan aurreikusitako eskubide ekonomikoak 
baliatzearen ondorioz diru-sarrerak lortu direlako. 

Besteren konturako langileen kasuan, 12. artikuluan ezarritakoa betez, honako hauen berri 
eman beharko da: prestazioa kalkulatzeko oinarritzat hartu diren baliabideei eragiten dieten 
gertaerak eta, bereziki, lan-jarduera hasi ondorengo lehen nomina jasotzea eta hileko edo 
ondarezko diru-sarreren geroko handitzeak edo murrizketak.  

Lanbidek badu laneko altei eta bajei buruzko informazio eguneratua; beraz, prestazioaren 
titularrari ez zaio eskatuko horien berri emateko. Datua ofizioz egiaztatuko du Lanbidek.  

Horren ordez, titularrak nominak aurkeztu beharko ditu (edo, halakorik ez badu, kobratu 
duenaren frogagiria), eskura dituenetik edo kobratzen duenetik 15 eguneko epean.  

Nomina egonkorra bada, ez da beharrezkoa izango hilero aurkeztea, nahikoa izango da 
aldaketaren bat duten nominak aurkeztea edo berrikuspen-prozedura baten barruan eskatzen 
direnak aurkeztea.  

Dekretuak zenbatekoak aldatzeari buruzko 41. artikuluaren 2. apartatuko b) letran ezarritakoa 
aplikatuz, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarritzat hartutako baliabideetan izandako 
aldaketak ez dira kontuan hartuko, baldin eta hasieran ezarritako zenbatekoarekin alderatuta 
% 7 edo gutxiagoko kopurua badute. 



 

 

7. Lan autonomoa eta norberaren konturako lana  

7.1. Diru-sarreren zenbaketa 

Urtean behin, iraila baino lehen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena 
aurkeztu behar da. Aitorpena aurkeztu ondoren, etekin zenbaketa eguneratu egingo da, beheko 
formulen arabera.  

Zenbaketa desberdina izango da, eskatzaileak aurreko urteko PFEZren aitorpena duen ala ez 
kontuan hartuta.  

PFEZren aitorpena badago 

Arau orokorra honako hau izango da: PFEZ badago, hau da, pertsonak aurreko urtean PFEZren 
aitorpena aurkeztu bazuen, beheko formula aplikatuko da hileko etekin konputagarriak 
kalkulatzeko: 

 

GARRANTZITSUA: ez da diru-sarreren zinpeko adierazpenik onartuko aurreko urteko PFEZ 
aitorpena dagoen kasuetan. Aitorpena aurkeztuta badago, zergen arloan aitortutakoa 
hartuko da kontuan. 

 

PFEZren aitorpenik ez badago 

Salbuespena: aurreko urteko PFEZ ez badago, hau da, pertsonak aurreko urtean PFEZren zerga 
aurkeztu ez bazuen, hileko etekin konputagarriak aurreko hiru hilabeteetako zinpeko 
adierazpenaren arabera kalkulatuko dira; hots, honela: 

 

Eskatzailea honako kasu hauetakoren batean badago onartuko da bakarrik LGS osoaren % 150 

baino gutxiagoko zinpeko aitorpena:  

 

1. Norberaren konturako jarduera eskaeraren aurreko sei hilabeteetan hasi baldin 

bada. 

2. Eskaeraren aurreko 6 hilabeteetan jardueran krisi-egoera bat dagoela ikusi 

denean.  DSBEri begira, norberaren konturako langile baten jarduera krisi-egoeran 

dagoela iritziko da haren hileko etekin garbiak (PFEZren azken aitorpenarena edo 

zinpeko adierazpenarena) pertsona bakarreko BU bati dagokion DSBEren gehieneko 

zenbatekoaren % 75etik beherakoak direnean.  

 

Gainerako kasuetan, ez da onartuko zinpeko aitorpenean adierazitako LGSren % 150 baino 
txikiagoa den zenbatekoa; horren ordez, hilero gutxieneko diru-sarrera batzuk egon direla 



 

 

uste izango da, eta kopuru hori lanbide arteko gutxieneko soldataren % 75ekoa izango da 
baldin eta adierazi diren 1) eta 2) kasuak aldez aurretik gertatu baldin badira, sei hilabetetik 
hemezortzi hilabetera arteko tartean, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren % 150ekoa, 
hemezortzi hilabetetik gorako tartean gertatu badira.  
 
Azalpen koadroa: 

KOPURU KONPUTAGARRIA 

Lehenengo 6 hilabeteak 

jarduera hasi zenez 
geroztik 

dagokiona edo 
jardueraren krisi-egoera 
hasi zenez geroztik 

Zinpeko adierazpena 
onartzen da 

6. hilabetetik 18. 
hilabetera 

jarduera hasi zenez 
geroztik 

dagokiona edo 
jardueraren krisi-egoera 
hasi zenez geroztik 

LGSren % 75 

18. hilabetetik aurrera 

jarduera hasi zenez 
geroztik 

dagokiona edo 
jardueraren krisi-egoera 
hasi zenez geroztik 

LGSren % 150 

 

7.2. 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 etekinak 
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 joko da hileko diru-sarrera 
konputagarriak dagokion urteko DSBEren % 75etik beherakoak direnean eta pertsona bakarrari 
dagozkionean, hori baliabiderik ez dagoen kasuetan. 

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, honako hauek ez dira borondatekotzat hartuko: 

 Ezinbesteko kausengatik jarduera etetea. 

 Langileari egotzi ezin zaizkion kausengatik administrazio-lizentzia galtzea.  

 Jarduera etetea genero-indarkeriako kasuetan. 

 Jarduera etetea dibortzioagatik edo banantze-akordioagatik. 



 

 

7.3. Lan autonomoa galera ekonomiko jarraituekin 

Bi urtez jarraian galerak dituela adierazten badu, Dekretuak 12.2.b) artikuluan ezarritakoa 
aplikatuz, pertsonak ezinbestean onartu beharko ditu bere egoera hobetzen lagunduko duten 
lan-eskaintza egokiak. Lan-eskaintza egoki bati uko eginez gero, prestazioa azkendu egingo da, 
eta ezin izango da berriro eskatu urtebetean, 18/2008 Legearen 28.1.i artikuluaren arabera. 

Bestalde, nahitaez onartu beharko ditu laneratzeko banakako prozesuaren arabera 
beharrezkoak diren prestakuntza-ikastaroak. Ikastaro horiek onartzen ez baditu edo horiek 
egiten ez baditu, gizarteratze-hitzarmenaren esparruan hartutako konpromisoak ez dira beteko 
(147/2010 Dekretuaren 12.2 eta 43.2.c artikuluak). Etenaldiak prestakuntza-ikastaroak irauten 
duen bitartean iraungo du (147/2010 Dekretuaren 45.1 eta 45.3 artikuluak).  

7.4. Langabezia kapitalizatzea langile autonomoen erregimenetan 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 dirulaguntza 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 langabeziako 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) 
ordaintzen laguntzeko. Dirulaguntzaren 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. 



 

 

8. Gai ekonomikoak 

8.1. Beka eta laguntza ez-konputagarriak 

21. artikulua.– Diru-sarrera ez-konputagarriak 

1.– Diru-sarrerak bermatzeko errentaren edozein modalitatetan, etekin-zenbaketatik osorik 
baztertuta geratuko dira izaera finalista duten honako diru-sarrera eta gizarte-prestazio 
hauek, eskatzaileari edo haren bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagozkienak: 

a) 18 urtetik behera dituen edo, adin horretatik gorakoa izan arren, desgaitasunen bat duen 
semea edo alaba kargura izateagatiko familia-prestazioak. 

b) Izaera finalistako prestazioak, aldian behingoak izan edo ez, betiere helburutzat badute 
bizikidetzako unitateko kideek hezkuntza, lanbide-heziketa, sanitatea, etxebizitza edo 
garraioa baliatzea, edo gizarte-larrialdietarako egoerei edo mendeko pertsonei laguntzeko 
egoerei erantzutea. Nolanahi ere, honako laguntza hauek ez dira baliabideen zenbaketaren 
xede izango: 

– Hezkuntzarako edo prestakuntzarako bekak, betiere beka horien barnean ez bada 
hartzen onuradunen mantenua.  
– Laguntza teknikoak.  
– Jantoki-bekak eta garraio-bekak.  
– Ohiko etxebizitza baliatzeko edo birgaitzeko laguntzak. 
– Desgaituentzako mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuak. – Hirugarren 
pertsonen laguntzagatiko sorospena.  
– Gizarte-larrialdietarako laguntzak, horien konputua aparte utzi gabe diru-sarrerak 
bermatzeko eta gizarterako abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 57. artikuluan 
aurreikusitako muga globalarekiko. 
– Laguntza finalistak arrisku-egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko. 
– Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeak hartzeko laguntzak; kasu horietan, 
adingabea ez da konputatuko bizikidetzako unitateko kide gisa. 
– 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. 

c) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako prestazio ekonomikoak. 

d) Mantenu-pentsiora edo konpentsazio-pentsiora bideratutako diru-kopuru efektiboak 
ebazpen judizial bidez atxiki izan direlako edo epai judizial bidez ezarrita daudelako, pentsio 
hori ordaindu behar duen pertsonaren kasuan. 

e) Azpierrentamendu-kontratu bidez jasotako diru-kopuruak, indarrean dagoen legeriari 
jarraiki, betiere azpierrentamendu bidez jasotako diru-kopuruen baturak etxebizitzaren 
alokairua dela-eta ordaindu beharreko zenbatekoa gainditzen ez badu. 

f) Langabezia kapitalizatzeagatiko diru-sarrerak. 

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: 

Lanbideren irizpidearen arabera zenbatzen ez diren bekak eta laguntzak, baita artikuluetan 
jasotako batzuk ere. (147/2010 Errege Dekretuaren 21. artikulua) 



 

 

 18 urtetik behera dituen edo, adin horretatik gorakoa izan arren, desgaitasunen bat 
duen semea edo alaba kargura izateagatiko familia-prestazioak. 

 Hezkuntzako edo prestakuntzako bekak, betiere beka horien barnean ez bada hartzen 
onuradunen mantenua. 

 Laguntza teknikoak. 

 Jantoki-bekak eta garraio-bekak. 

 Ohiko etxebizitza baliatzeko edo birgaitzeko laguntzak. 

 Desgaituentzako mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuak. 

 Hirugarren pertsonen laguntzagatiko sorospena. 

 Gizarte-larrialdietarako laguntzak. 

 Laguntza finalistak arrisku-egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko. Adibidez, “A tu 
lado” programa, Save The Children Fundazioa. / Programa “A tu lado” Fundación Save 
The Children.  

 Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeak hartzeko laguntzak. 

 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. 

 Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako prestazio ekonomikoak 
(ordainketa bakarreko laguntza, GEA edo genero-indarkeriaren biktimak kobratzen 
dituen SEPEren prestazioak). 

8.2. Mantenu- eta prestakuntza-bekak 

Oro har, mantenu-bekak KONPUTAGARRIAK dira DSBEri begira. Jantoki-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. 

Mantenu- eta etxebizitza-gastuak finantzatzeko bekei dagokienez, hala nola Erasmus bekak edo 
prestakuntzara bideratutako beste beka/laguntza batzuk BUaz bestelako udalerri edo herrialde 
batean, eta bekaduna aldi baterako lekualdatzea dakartenak, honela zenbatu behar da horien 
zenbatekoa (147/2010 Dekretuaren 14.2 artikuluaren analogiaz): 

• Titularra edo haren ezkontidea edo hari ezkontzaren antzeko bestelako harremanen 
batekin lotutako pertsona bada, hileko diru-sarreren % 50 zenbatuko da. 

• Aurreko letran bildutakoez bestelako bizikidetzako unitateko kide bat baldin bada, ez 
dira bere diru-sarrerak zenbatuko, ezta pertsona hori zenbatuko ere bizikidetzako 
unitateko kide gisa. Laguntza horiek ez dira inola ere zenbatuko bekaduna ez den BUko 
beste kideren baten banku-kontuan ordaindu arren. 

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. 



 

 

Alabaina, BUko kidea aldi baterako lekuz aldatzea dakarren ikastaroa edo prestakuntza 
egiteagatik beste udalerri edo herrialde batera lekualdatzen bada, eta mantenu- eta etxebizitza-
gastuetarako bekarik edo laguntzarik jasotzen ez badu, lekualdatutako pertsonak BUko kide 
izaten jarraituko du, ulertzen baita bere oinarrizko premiei lotutako gastuak bizikidetza-
unitateak ordaintzen dituela.  

8.3. Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA) 

DSBEren eskatzaile guztiek sorospen edo prestazio horiek jaso nahi badituzte, aldez aurretik 
eskatu behar dituzte, eta diru-sarrera gisa zenbatuko dira. 

GEAren onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten pertsonen kasuan, prestazio hori eskatu 
beharko dute nahitaez; SEPEk kudeatzen du.  

Dena den, kontuan izan behar da genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimen 
kasuan, gizarteratzeko errenta aktiboaren kontzeptuan jasotako diru-sarrerak EZ direla 
konputagarriak izango DSBE jasotzeari begira, 147/2010 Dekretuak 21.1.c artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz.  

8.4. Beste administrazio batzuekiko zorren zenbaketa  

DSBEren jasotzaileek zorrak dituztenean beste administrazio batzuekin eta lanagatiko, 
dirulaguntzengatiko 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. 

8.5. DSBEren/EPOren enbargoak 

DSBE eta EPO ezin dira enbargatu haien zenbatekoa indarreko LGS baino txikiagoa denean. 
Norbaitek DSBE eta/edo DSBE+EPO kontzeptuagatik jasotzen duen zenbatekoa LGS baino 
handiagoa bada, kopuru hori enbargatu ahal izango da, Prozedura Zibilaren Legeak 607.2 
artikuluan ezarritako eskalari jarraikiz. 

Prozedura Zibilaren Legeak 607.2 artikuluan xedatzen du LGS baino handiagoak diren soldatak, 
ordainsariak, lansariak, jornalak edo pentsioak honako eskala honen arabera enbargatu ahalko 
direla: 

• LGS gainditu eta hori bikoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 30 enbargatuko da. 
• LGS gainditu eta hori hirukoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 50. 
• LGS gainditu eta hori laukoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 60. 4.- LGS gainditu 

eta hori boskoiztu arteko zenbatekoari dagokionez, % 75. 5.- Aurreko kopurua 
gainditzen duen edozein zenbatekori dagokionez, % 90. 

8.6. Enplegurako pizgarrien aplikazioa 

Baliabide eskuragarrien zenbaketatik kanpo geratuko dira bizikidetzako unitateko kide bakoitzak 
norberaren 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 xedatutakoaren arabera kalkulatuko da pizgarrien zenbatekoa. 

Enplegurako pizgarriak bizikidetzako unitateko kide bakoitzari emango zaizkio. Hau da, 
onuradun bakoitzak bere pizgarrien aldia agortzeko eskubidea du. 

Behin pizgarrietarako eskubidea sortuta dagoela, bizikidetzako unitateko lan-etekin guztiei 
aplikatuko zaizkie pizgarri horiek. 

Bizikidetzako unitateko bi kidek aldi berean lan egiten badute, eta biek badute enplegurako 
pizgarriak aplikatzeko eskubidea: bizikidetzako unitatearen etekin guztiei aplikatuko zaizkie 
pizgarriak, baina bi pertsona horiek pizgarriak aplikatzeko zuten eskubidea jada baliatu dutela 
iritziko da. 

Gizarte Segurantzan aitortu eta kotizatutako lanei (norberaren konturakoei nahiz besteren 
konturakoei) aplikatuko zaizkie enplegurako pizgarriak. 

Ez zaizkie enplegurako pizgarriak aplikatuko lanagatiko diru-sarrerak aitortzen dituzten 
pertsonei, baldin eta kontraturik ez badute eta Gizarte Segurantzan inskribatuta ez badaude. 

Enplegurako pizgarriak gehienez 36 hilabeterako emango dira. 

8.7. 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.  

8.8. Justifikatu gabeko gastuak eta diru-sarrerak, DSBE eskatu aurretik eta eskatu 
ondoren 

8.8.1. Gastuak eta diru-sarrerak, DSBE eskatu aurretik 

DSBE berri bat izapidetzean ez dira gastuak balioztatzen. Horrenbestez, ez da DSBEren prestazioa 
ukatuko eskabidea egin aurretik ondareak izan duen kudeaketagatik. 

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. 

8.8.2. Gastuak eta diru-sarrerak, DSBE eskatu ondoren 

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 Dekretuak 12.1.a) eta 
12.1.c) artikuluetan ezarritako betebeharra ez betetzeagatik: 

• Diru-sarrerak bermatzeko errenta ez bideratzea bizikidetzako unitateko kide guztien 
oinarrizko premiak betetzera, eta, hala balegokio, haien gizarteratze- edo laneratze-
prozesuak eragindako gastuak ordaintzera. 

• Eskura dituzten baliabideak arduraz ez kudeatzea, egoera ekonomikoa edo bazterkeria-
egoera larriagotu ez dadin. 

Horrez gain, egiaztatzen denean bizikidetzako 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, baldin eta haien jatorria BUri ez 
dagozkion baliabide ekonomikoak badira, 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: 

Atzematen bada BUko kideren batek dirua bidaltzen duela erregulartasunez atzerrira, ez da 
onartuko, ezta senideei bidaltzen badie ere. Prestazioa eten egingo da honako bi arrazoi 
hauengatik: 

• Diru-sarrerak bermatzeko errenta ez bideratzea bizikidetzako unitateko kide guztien 
oinarrizko premiak betetzera, eta, hala balegokio, haien gizarteratze- edo laneratze-
prozesuak eragindako gastuak ordaintzera. 

• Eskura dituzten baliabideak arduraz ez kudeatzea, egoera ekonomikoa edo bazterkeria-
egoera larriagotu ez dadin. 

8.9. Maileguak 

Oro har, bizikidetzako unitateko kideek egindako mailegu pertsonalen harpidetza egoera 
ekonomikoa larriagotzea dakarten ekintzatzat hartzen da, eta, beraz, ez da betetzen 
Dekretuaren 12.c) artikuluko betebeharra. Horregatik, arrazoi hori oinarri hartuta, prestazioa 
hilabetez etengo da.  

Hala ere, ez da egoera ekonomikoa edo bazterketa-egoera larriagotzea dakarren ekintzatzat 
hartuko DSBE jasotzen duen pertsona batek mailegu bat kontratatzea, honako helburu hauetako 
baterako bada: 

1. Etxebizitza bat erostea edo berritzea, baldin eta aurretik beste bat ez badago eta 
bizikidetzako unitatearen ohiko etxebizitza bada edo izango bada. 

2. Ohiko etxebizitzarako altzariak edo etxeko gauzak erostea. 
3. Norberaren konturako negozio edo jarduera bat hastea edo mantentzea. 



 

 

4. Ikastaroen edo graduondokoen matrikula-gastuak ordaintzea. 
5. Jabekideen Erkidegoak ohiko etxebizitzari dagokionez dituen derrama-gastuak 

ordaintzea. 
6. Ibilgailu bat erostea lantokirako joan-etorriak egiteko edo lan bat izateko aukerak 

areagotzeko, betiere bizikidetzako unitatean halakorik ez badago. 
7. Euskal Osasun Sistemak estaltzen ez dituen gastu mediko saihestezinak ordaintzea. 
8. Sailaren aginduz edo Lanbideko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenaren bidez ezartzen 

diren bestelako helburuak. 

Helburua arestian aipatutakoetako bat izan arren, egoera ekonomikoa larriagotzen dela ulertuko 
da, baldin eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren iritziz, hura sinatzeak kalte ekonomiko 
onartezina badakarkio bizikidetzako unitateari. 

Era berean, ulertuko da ondasun batek aparteko balioa duela eta, beraz, BUren egoera 
ekonomikoa larriagotzen duela, baldin eta ondasun horren balioa antzeko izaera duen eta 
oinarrizko ezaugarri funtzionalak dituen ondasun baten merkatuko batez besteko balioaren 
% 150 edo handiagoa bada. 

Azkenik, adierazi behar da BUko kideren batek egindako edozein mailegu formalizatzea (xedea 
edozein delarik ere) ez dela ezohiko diru-sarreratzat hartuko, baizik eta maileguaren zenbatekoa 
BUren ondareari gehituko zaio, baldin eta titularrak diru hori bere bankuko kontuan badu. Hau 
da, hartzaileak mailegu bat sinatzen badu eta osorik ondasun edo zerbitzu bat erosteko 
erabiltzen badu, mailegua osorik kontsumitu duenez, ez zaio zenbatekorik kontatu behar ondare 
gisa, jada ez baitu ondare hori. Aldiz, maileguaren zati bat edo guztia bankuko kontuan 
gordetzen badu, aurretik sartutako diruaren tratamendu bera emango zaio, hau da, BUren 
ondarea kalkulatzeko kontuan hartuko da. 
 

8.10. Ezohiko diru-sarrerak 

Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak honako hau 
ezartzen du 20. artikuluan: 

20. artikulua.- Sariak eta ezohiko diru-sarrerak 

1. Bizikidetza-unitateko kideren bati zuzenean egokitzen zaizkion sarietatik eratorritako diru-
sarrerak, horiek erabili ahal izan diren egunaren ondorengo hirurogei hilabeteetan, sariaren 
guztizko zenbatekoa zati hirurogeiren baliokide diren hileroko diru-sarrera gisa konputatuko 
dira. 

Halaber, 147/2010 Dekretuak 20.2 artikuluan arau bera ezartzen du eskuratzen diren ezohiko 
diru-sarrerak zenbatzeko. Hau da, ezohiko diru-sarrera hileko 60 diru-sarreratan banatuko da 
eta jasotako egunaren hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. 

Araudi horretan ezarritakoaren arabera, ezohiko diru-sarreratzat hartuko dira honako hauek 
(147/2010 Dekretuaren 20.3 artikulua):  

 Edozein motatako kalte-ordainak.  

 Elikagaien eta konpentsazio-pentsioen eskubide moduan jasotako atzerapenak, 
bidegabe 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 
bizikidetzako unitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu dituenak.  

Alde horretatik, ezohiko diru-sarreratzat hartuko dira, erregularra ez denez gero, atzeraeraginez 
BGE prestazioaren edo edozein motatako pentsio/prestazio aitortzeagatik jasotako 
atzerapenak.  

Salbuespenak:  

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. 

Era berean, ez dira ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko: 

• Ohiko etxebizitzaren hipoteka-maileguak amortizatzeko erabilitako zenbatekoak, 
betiere jasotako dirua haiek amortizatzeko erabili dela frogatu badaiteke.  

• Ohiko etxebizitza saltzea, etxebizitza horren hipoteka kitatzeko lortutako dirua berriro 
inbertitzen denean, nahiz eta gaur egun ohiko etxebizitza ez izan.  

• Ez da kontuan hartuko lan-jarduera bat egiteko edo horri eusteko ezohiko diru-sarrera, 
baldin eta lan-jarduera horretan egindako inbertsioa egiaztatzen bada makineriaren 
fakturen bidez, lokalen alokairuaren ordainketen bidez eta abar. 

Ezohiko diru-sarreren kontzeptua:  

Ezohiko diru-sarreratzat hartuko dira 147/2010 Dekretuak 20.3 artikuluan jasotakoak, baldin eta 
diruzko diru-sarrerak badira eta bizikidetzako unitateko kideren batek jasotzen baditu. 

Adibideak:  

1. adibidea: DSBE jasotzen duen pertsona bat, 5.000 euroko jaraunspena jasotzen duena, eta 
60.000 euroko balio katastrala duen higiezin baten jabetzaren % 50 duena:  

1. Ezohiko diru-sarrera baloratu eta zenbatu ondoren, ondarea zenbatzeko, kontuan 
hartuko da jasotako guztizkoa, hau da, 5.000 euroak gehi ondasun higiezinaren katastro-
balioaren % 50 (30.000 euro); eta egiaztatuko da bizikidetzako unitatearen ondareak 
dagokion ondare-muga gainditzen duen (guztizko baliabiderik ezean legokiekeen DSBE 
modalitatearen urteko zenbatekoa halako 4).  

2. 5.000 euroak ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko dira, jaraunspena onartu eta hurrengo 
hilabeteko lehen egunetik.  

3. Ez da ezohiko sarreratzat hartuko ondasun higiezinaren katastro-balioaren % 50 (30.000 
euro), ez baita diruzko diru-sarrera. 

2. adibidea: DSBE jasotzen duen pertsona bati 12.000 euroko balioa duen ibilgailu bat ematen 
diote, dohaintzan.  

1. Diru-sarrera diruzkoa ez denez, ez da ezohiko sarreratzat hartuko.  
2. 2.000 euroak (12.000 euro - 10.000 euro) (147/2010 Dekretuaren 26.1.a artikulua) 

BUren ondare moduan zenbatuko dira. 

 

3. adibidea: DSBE jasotzen duen pertsona bati, 2021eko apirilean, 5.400 euroko atzerapenak 
ordaindu zitzaizkion, BGEren prestazioa atzeraeraginez aitortzeagatik (2020-06-01).  



 

 

1. Diru-sarrera hori erregularra ez denez, 5.400 euroko atzerakinak ezohiko diru-sarrera 
moduan hartuko dira.  

2. Hurrengo hilabetetik aurrera zenbatuko da, 2021eko maiatzetik aurrera, 5.400/60 = 90 
euro hurrengo 60 hilabeteetan, 20.2 artikuluak ezartzen duen bezala. 

Maileguei buruzko azalpenak  

Bizikidetzako unitateko kideren batek formalizatzen dituen maileguak ez dira ezohiko diru-
sarreratzat hartuko; aitzitik, ondare gisa zenbatuko dira.  

Hala badagokio, maileguak formalizatzeagatik prestazioa hilabetez etengo da baldin eta 
maileguei buruzko irizpideen puntuan ezarritakoaren arabera salbuetsita ez badaude. 



 

 

9.  Ondarea 

9.1. Ohiko etxebizitzak aparteko balioa izatea eta ohiko etxebizitzaz bestelako 
higiezin bat jabetza esklusiboan edukitzea baina higiezin horrek balio eskasa izatea 

9.3 artikulua.- Baldintzak 

3.– Nahikoa baliabiderik ez edukitzea. Horrelako baliabiderik ez daukala iritziko da, honako 
baldintza hauek guztiak betetzen direnean: 

b) Inolako ondasun higiezinik ez edukitzea, honako salbuespen hauekin: 

– Ohiko etxebizitza, horrek aparteko balioa duenean salbu, 24.2 artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera;  

– Bizikidetza-unitatearen diru-sarreren iturria diren norberaren konturako jarduera edo 
jarduerak egiteko erabiltzen diren higiezinak edo higiezin horien zatiak, 24.3 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. 

147/2010 Dekretuak 9.3.b artikuluan 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, bizikidetzako unitatearen diru-sarreren iturria diren 
norberaren konturako jarduera edo jarduerak egiteko erabiltzen diren higiezinak edo higiezin 
horien zatiak, 24.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera». 

9.1.1. Ohiko etxebizitzak aparteko balioa izatea 

18/2008 Legeak 54. artikuluan ezartzen duenez, aparteko balioa duen etxebizitzatzat hartzen da 
600.000 eurotik gorako merkatu-balioa duena (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 €); hots, 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 €). 

9.1.2. Ohiko etxebizitzaz bestelako higiezin bat edukitzea baina higiezin horrek balio 
eskasa izatea 

Prestazioari ezezkoa eman ahal izateko, ez dira higiezintzat hartuko 10.000 euro baino gutxiago 
balioa duten ohiko etxebizitzaz bestelako higiezinak. 

Ohiko etxebizitzaz bestelako higiezin bat baino gehiago jabetzan edukitzea onartuko da, baldin 
eta haien guztien katastro-balioa arestian adierazitako zenbatekoa (10.000 €) baino handiagoa 
ez bada. Nolanahi ere, haren balioa bizikidetzako unitatearen ondare-balioztapenari gehituko 
zaio. 

Higiezinak katastro-balioaren arabera balioztatuko dira (maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 24.2 artikulua). Enkante publikoaren kasuan, enkante horretan eskuratze-prezioa 
hartu behar da kontuan. 



 

 

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. 

9.2. Jabetzako etxebizitza bat izan arren alokairuko etxebizitza batean bizitzea, 
jabetzako etxebizitzak gainokupazio-, bizigarritasun- edo irisgarritasun-arazoak 
dituelako 

Gainokupazio-, bizigarritasun- edo irisgarritasun-arazoak dituzten etxebizitzen kasuan, gehienez 
2 urtez onartuko da ohiko etxebizitzaz bestelako etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen 
dela, baina honako baldintza hauekin: 

• Higiezinaren egoerari buruzko udal-txosten teknikoa eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
txostena aurkeztea. 

• Etxebizitza egoera horretan dagoela egiaztatzen duen Etxebideren txosten bat egotea. 
• 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 Dekretuak 9.3.b artikuluan ezarritako baldintza (hots, ohiko 
etxebizitzaz bestelako ondasun higiezinik ez izatea) betetzen ez dela iritziko da. Kasu horretan, 
baldintza betetzen ez dela ulertuko da emandako bi urteko epea amaitu eta hurrengo egunean, 
eta, beraz, data hori hartuko da kontuan azkentzearen ondorioetarako eta sor litezkeen 
bidegabeko kobrantzen erreklamazio-aldiaren hasierarako. 

   

9.3. Salbuespena aurretik norberaren konturako lan-jarduera egiteko erabili den 
jabetzako higiezinaren kasuan 

Autonomo batek negozioa utzi behar izan badu luzaroan galera ekonomikoak izan dituelako, 
norberaren konturako lan-jarduera egiteko erabiltzen zuen lokalak harena izaten jarraitzen badu 
ere, gehienez bi urtean beteko da ohiko etxebizitzaz bestelako etxebizitzarik ez izateko baldintza, 
baina honako baldintza hauekin: 

• Jabetzako lokala edo higiezina lehen norbere konturako lan-jarduera egiteko erabiltzen 
zuena izatea. 

• Galerak direla-eta utzi behar izana norberaren konturako lan-jarduera. 
• Higiezinak 10.000 eurotik gorako balioa izatea. Izan ere, 10.000 eurotik beherako balioa 

izanez gero, higiezina balio eskasekotzat joko litzateke eta, beraz, ez litzateke denbora-
mugarik egongo.  

• 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 Dekretuak 9.3.b artikuluan ezarritako 
baldintza betetzen ez dela iritziko da. Kasu horretan, azkentzearen ondorio-data emandako aldia 
amaitzen den unetik aurrera izango da, eta, beraz, prestazioa azkenduko da bidegabeko 
erreklamaziorik egin gabe. 



 

 

9.4. 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: 

• Bizikidetzako unitatekoa ez den pertsona batek izateagatik higiezin horren gozamena. 
Horri dagokionez, eskritura publiko bidez jasoarazi behar da edo, hala badagokio, epai 
judizial bidez. 

• Higiezin horren jabetza esklusiboa ez izateagatik. 

Hala ere, higiezin horiek kontuan hartu beharko dira Dekretuak 9.3.c artikuluan jasotako ondare-
balioztapena egiteko, salbu eta ezkontide ohiaren aldeko gozamena ezartzeko epaia duten 
banantze edo dibortzio kasuetan izan ezik. 

Higiezinak katastro-balioaren arabera balioztatuko dira (maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 24.4 artikulua). 

Hau da, eskatzaileak jaraunspen bidez higiezin baten gaineko jabetza soila bakarrik jasotzen 
duenean, bizikidetzako unitatekoa ez den beste pertsona bati dagokiolako haren gozamena, aldi 
baterakoa edo biziartekoa: 

• Eskatzaileak jabetza soila badu: 
o Dekretuak 9.3.c artikuluan jasotako ondarea zenbatze aldera, ondareek duten 

katastro-balioaren eta aipatu gozamenak duen balioaren arteko aldea 
zenbatuko da balio gisa. 

o Ez da ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko, eskatzaileak diru-sarrera hori izan 
arte (salmenta, errentamendua). 

• Eskatzaileak jabetza soilaren gaineko portzentaje bat badu: 
o Lehendabizi, jabetza soila kalkulatuko da % 100ean, ondarea zenbatzeko arauek 

9.3.c artikuluan ezarri bezala; horien balioa ondasun horien katastro-balioaren 
eta gozamenaren balioaren arteko aldea izango da. 
Ondasunaren % 100aren gaineko gozamenaren kenketa egin ondoren, 
pertsonak jabetza soilaren gainean duen partaidetzaren edo ehunekoaren zati 
proportzionala zenbatuko zaio. 

o Ez da ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko, eskatzaileak diru-sarrera hori izan 
arte (salmenta, errentamendua). 

Adibidea: 

DSBE eskatzen duen pertsonak 60.000 euroko katastro-balioa duen etxebizitza baten 
laurdenaren jabetza soila jasotzen du jaraunspen bidez. Etxebizitza horren biziarteko gozamena 
70 urteko amari dagokio. 

 Dekretuak 9.3.c artikuluan jasotako ondarea zenbatze aldera, 12.150 euro hartuko 
lirateke kontuan. 

Katastro-balioa: 60.000 euro  

Gozamen-balioa: 60.000 x % (89-70) = 11.400 euro 

Jabetza soilaren balioa= 60.000 – 11.400 = 48.600 euro 

Jabetza soilaren ¼ . = 12.150 euro 

 Zenbateko hori EZ da ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko, harik eta pertsonak ondasuna 
saldu, errentan eman edo horretatik onuraren bat lortu arte. Ondasuna saltzen bada, 
salmenta-balioa hartuko da kontuan ezohiko diru-sarrera zenbatzeko (eskualdatzeari 
datxezkion gastu eta zergak kenduta). 



 

 

Hala ere, banantze- edo dibortzio-kasuetan, epai judizial batek –hitzarmen arautzaile batek– 
etxebizitzaren gozamena ematen badio seme-alaben zaintza eta jagoletza duen alderdiari, eta 
beste aldea, hau da, bikotekide ohia, etxebizitza osoaren edo zati baten jabe bada, ez da 
etxebizitza horren balioa kontuan hartuko, ez ondareari dagokionez, ez ezohiko diru-sarrera gisa.  

Era berean, EPOren onuraduna izan ahalko da, bizitzeko beste etxebizitza bat alokatu behar 
badu. 

Adibidea: 

DSBE eskatzen duen dibortziatua, gaur egun etxean bakarrik bizi dena (jabetzaren % 100 du). 
Bikotekide ohia bien alabarekin bizi da familia-etxebizitza izandako etxebizitzan, dibortzio-
epaiak hala ezartzen baitu; epaiaren arabera, etxebizitzaren gozamena azken horri dagokio. 
Eskatzaileak eta haren bikotekide ohiak, biek, partekatzen dute bikotekide ohia eta bien alaba 
bizi diren etxebizitzaren jabetza. 

Bi jabetzetako bat ere ez da kontuan hartuko ondarea zenbatzeko, lehenengo higiezina bere 
ohiko etxebizitza baita, eta bigarrena dibortzio-epai baten ondoriozkoa. 

9.5. Ondarea zehaztea 

Baimendutako gehieneko ondarea: DSBEren urteko gehieneko zenbatekoa halako 4, BUko 
kideen eta modalitatearen (orokorra edo pentsioduna) arabera. 

BAIMENDUTAKO GEHIENEKO ONDAREA 

BIZIKIDETZAKO UNITATEKO 
GEHIENEKO KIDEEN 
KOPURUA 

2018 2019 2020 2021 2022 

pertsona 1. 33.264,00€ 34.428,31 € 35.805,44 € 36.450,24 € 37.543,68 € 

1 pentsiodun 37.800,48 € 39.501,20 € 41.081,25 € 41.820,96 € 43.075,68 € 

2 pertsona 42.714,24 € 44.209,11 € 45.977,48 € 46.804,80 € 48.208,80 € 

2 pentsiodun 47.250,24 € 49.376,50 € 51.351,56 € 52.276,32 € 53.844,48 € 

3 pertsona edo gehiago 47.250,24 € 48.904,00 € 50.860,16 € 51.775,20 € 53.328,48 € 

3 pentsiodun edo gehiago 51.030,24 € 53.326,62 € 55.459,68 € 56.458,08 € 58.152,00 € 

Jabetza-erregimena: 

• Jabetza: pertsona batek ondasun bat erabiltzeko, hartatik onura ateratzeko eta 
hartarako sarbidea izateko eta, horrenbestez, hura saltzeko, hipotekatzeko, alokatzeko 
edo banatzeko duen eskubidea. 

• Jabetza soila: ondasun baten jabeari dagokion jabetza-eskubidea, ondasun horren 
gozamen-eskubidea edo biztantze-eskubidea beste norbaitek duenean. 

• Gozamena: 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. 

• Biztantzeko edo erabiltzeko eskubide errealak: ondasuna erabiltzeko eskubidea. 

Ondasun higiezinak: 



 

 

HIGIEZIN MOTA 
DSBE 

BAIMENDUTA 
ONDAREAREN 

MUGA 
ONDAREA ZEHAZTEKO KALKULUA 

Ohiko etxebizitza, 
garajea, trastelekua 
eta lurzati erantsia 

Bai 600.000 € 

Ez da ondarean zenbatzen 

Jabetza esklusiboa 
(% 100) 

Muga gainditzen badu, aldea 
zenbatzen da 

Ohikoa ez den 
etxebizitza Ez 

Ez dago 
DSBErako 

eskubiderik 
 

Jabetza esklusiboa 
(% 100) 

Lan-jarduerarako 
erabiltzen den 
higiezina 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Katastro-balioa –24.000€ 

Jabetza esklusiboa 
(% 100) 

Lan-jarduerarako 
erabiltzen zen 
higiezina 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Ez da ondarean zenbatzen bi urtean 

Jabetza esklusiboa 
(% 100) 
Higiezina 

Bai 10.000 € Katastro-balioa 
Jabetza esklusiboa 
(% 100) 
Etxebizitza edo 
bestelako higiezina Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Katastro-balioaren zati 
proportzionala 

Jabetza < % 100 

Edozein etxebizitza 
edo higiezinen aldi 
baterako gozamena 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Aldi baterako gozamena = 
[Katastro-balioa] x [Gozamena 

amaitzeko geratzen diren urteak x 
% 5] ehunekoan 

Gehieneko muga: % 70 

Edozein etxebizitza 
edo higiezinen 
biziarteko gozamena 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Biziarteko gozamena = [Katastro-
balioa] x [89 – gozamendunaren 

adina] ehunekoan 

Gutxieneko muga: % 10 

Gehieneko muga: % 70 

Edozein etxebizitza 
edo higiezinen aldi 
baterako jabetza soila 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Katastro-balioa – Aldi baterako 
gozamena 

Edozein etxebizitza 
edo higiezinen 
biziarteko jabetza 
soila 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Katastro-balioa – Biziarteko 
gozamena 



 

 

Edozein etxebizitza 
edo higiezin 
biztantzeko edo 
erabiltzeko eskubide 
errealak 

Bai 

DSBEren 
urteko 

gehieneko 
zenbatekoa 

halako 4 

Gozamenaren antzera kalkulatzen 
da, baina ondasunaren balioaren 

% 75 kontuan hartuz 



 

 

10. Prozedura 

10.1. Dokumentazioa  

Prestazioa eskuratzeko eta mantentzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko oinarrizko 
dokumentuak honako hauek dira: 

• Eskatzailearen eta bizikidetzako unitateko gainerako kideen (14 urteko edo hortik 
gorakoen) nortasuna egiaztatzen duen dokumentua. 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren ondorioetarako, eta indarrean dauden bitartean, 
14 urtetik gorakoentzat nortasuna egiaztatzen duten agiritzat hartuko dira: nortasun 
agiri nazionala, atzerritarren nortasun zenbakia eta pasaportea. Adin horretatik 
beherakoentzat, nahikoa izango da familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria aurkeztea. 

• Eskatzaileak sinatutako dokumentua, non jasota geratuko diren bizikidetzako 
unitatearen eskubide ekonomikoak baliarazteko betebeharra eta hori egin ezean izango 
dituen ondorioak. 

• Eskatzaileak bizi izan diren etxebizitzei buruzko bizileku-erroldaren ziurtagiriak, bai eta 
bizikideei buruzkoak ere, baldin eta Lanbidek elkarreragingarritasunagatik ez badu 
dagokion erroldan sartzeko aukerarik. Lanbidek kontsulta ditzakeen udalerrien zerrenda 
eguneratuta dago Lanbideren webgunean. 

• Familia-liburua, Erregistro Zibilaren ziurtagiria edota, kasuak kasu, zaintza eta jagoletza 
edo tutoretza egiaztatzen duten dokumentuak. 

• Erregistro Zibilaren ziurtagiria edo Izatezko Bikoteen Erregistroko egoera zibilaren 
ziurtagiria. 

• Banantzearen, dibortzioaren edo ezkontza-deuseztasunaren kasuan, dagokion 
ebazpena; eta izatezko lotura hautsi bada, dagokion erregistroaren ziurtagiria, lotura 
horren inskripzioa kendu dela egiaztatuz. 

• Diru-sarreren edo etekinen erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileari eta haren 
bizikidetzako unitateko kideei buruzkoa. 

• Bizikidetzako unitateko edozein kideren baliabideak agiri hauen bidez egiaztatuko dira: 
o Kontuen egoerari buruzko banku-ziurtagiriak, kontuen titularrak eta 

baimenduak jasotzen dituztenak. 
o Besteren kontura diharduten langileen kasuan, hileko nominen fotokopia, eta, 

hala behar badu, baita lan-kontratuarena ere. 
o Aldian aldiko beste prestazio edo pentsio batzuen kasuan, azken ordainketaren 

ordainagiria, laguntza arautzen duen hitzarmena, edo laguntza horri dagokion 
ebazpena. 

• Eskatzailea errefuxiatua bada, izaera hori aitortuta duenean aurkeztu beharko du hori 
egiaztatzen duen agiria, eta, izaera hori izapidetzen ari denean, eskaera izapidetzeko 
onartu zuen ebazpena. 

• Eskatzailea aberrigabea baldin bada, izaera hori onartu zaiola egiaztatzen duen txartela 
aurkeztu beharko du. 

• Eskatzaileak Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen duen urriaren 30eko 
12/2009 Legean bilduta dagoen babes subsidiariorako eskubidea duenean, inguruabar 
hori egiaztatzen duen dokumentazioa gaineratu beharko du. 

• Erabateko umezurtz diren edo antzeko egoeraren baten dauden 18 urtetik gorako eta 
23 urtetik beherako pertsonek, gurasoen heriotza-ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte 
edota, hala dagokionez, egoera hori egiaztatzen duten beharrezko agiriak. 

Arintasuneko eta administrazio-ekonomiako printzipioak gauzatzeko eta administrazio 
publikoen arteko lankidetza- eta koordinazio-betebeharra betez, administrazio publikoak 



 

 

beharrezko neurriak hartuko ditu herritarrek jada administrazio horien esku dauden datu eta 
agiriak ez ekartzeko duten eskubidea bermatzeko. 

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko Gizarteratze eta Prestazio Zuzendaritzak erabaki ahal izango 
du dokumentazioa aurkeztu ordez interesdunen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ahal 
izatea. Horrek ez du esan nahi Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak eskatzen duenean aurkeztu 
beharko ez denik.  

10.2. Alokairuko etxebizitza babestu bati uko egitea 

Arau orokorra: DSBEren onuradun batek alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bati uko egiteak 
EPO iraungitzea eragiten du (baldintzak ez betetzeagatik), baita DSBE iraungitzea ere 
(eskubideak ez baliatzeagatik), kasu guztietan. 

Baina alokairuko etxebizitza askea Etxebidekoa baino merkeagoa bada, hari uko egiteak ez du 
eragingo DSBE iraungitzea. 

Merkeagoa ote den kalkulatzeko, ez da kontuan hartu behar EPOren zenbatekoa.  

Adibidez: pertsona batek 500 € ordaintzen ditu alokairuaren truke eta EPOren 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 lege bereko 19.1.b artikuluari 
jarraituta, hau da, eskubideak ez baliatzeagatik. 

10.3. EPOren kontratuak eta ordainagiriak zalantzazkoak direnean 

Jabeak Lanbideri idazki bidez jakinarazten dionean irregulartasunen bat dagoela (adibidez, 
ordainagiriak aurkeztu baina ez ordaintzea, aitortu gabeko sinadurak, etab.): EPOren ordainketa 
kautelaz etengo da, eta hala badagokio, baita DSBErena ere. 

Kautelazko etetearen iraupena: gehienez hiru hilabete; denbora-tarte hori igaro ondoren, 
ordainketa eten edo berriz eman behar ote den balioztatuko du Lanbidek, interesdunek 
aurkeztutako frogei erreparatuta. 

Edozein modutan, EPO eten egingo da egoera jakinarazten duen pertsonak salaketa edo 
demanda aurkezten badu, ordainketa ezin delako frogatu. 

DSBEri dagokionez, errentamendu-kontratuarekin irregulartasunik izanez gero, bizikidetza-
unitate bakar bat bizilekuan bizi bada soilik eutsiko zaio emandako prestazioari. Etxebizitzan 
elkarrekin BU bat baino gehiago bizi diren gainerako kasuetan, DSBEa azkendu egingo da, ez 
baitago BUak bereiztea ahalbidetzen duen baliozko kontraturik edo titulurik, eta ezin izango da 
haren konfigurazioa zehaztu.  

10.4. Eteteari buruzko azalpenak 

Prestazioaren ordainketa kautelaz etengo da baldin eta prestazioa aitortzeko eta prestazioari 
eusteko baldintzetako bat edo gehiago ez betetzea dakarren egoeraren bat dagoelako 
seinaleren bat atzematen bada. Etetearen iraupena 3 hilabetekoa izango da gehienez. 

Betebeharren bat betetzen ez dela antzematen bada, prestazioa eten egingo da, maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuak ezartzen duen moduan. 



 

 

Kautelazko etetearen adibide bat: Pertsonak jakinarazten digu lanean hasi dela eta diru-
sarrerek errenta babestuaren maila gaindituko dutela (baita pizgarriak aplikatuta ere). 

Etetearen adibide bat: Pertsonak ez du eskatutako dokumentazioa aurkeztu. 

10.5. Enplegu-eskatzaile moduan alta emanda egoteko betebeharra 

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, betebehar 
hori betetzetik salbuetsita daudenean izan ezik. 

Honako hauek dira salbuetsita geratzeko arrazoiak: 

 Prestakuntza arautuko 23 urtetik beherako ikaslea. 

 Ezintasun iraunkor absolutuko, baliaezintasun handiko edo kotizazio gabeko 
baliaezintasuneko pentsioa jasotzen dutenak. 

 60 urteko edo gehiagoko pertsona, lan-bitartekaritzarik nahi ez badu. 

 % 65eko desgaitasun-maila edo handiagoa duen pertsona. 

 Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lan egiten duen pertsona, aldi baterako bizilekua 
aldatzea badakar. 

 Osasun fisikoko zailtasunak dituena, berariazko txosten medikoa aurkeztuta. 

 Osasun psikikoko zailtasunak dituena, berariazko txosten medikoa aurkeztuta. 

 23 urtetik beherako pertsona, HLPP ikasten ari dena. 

 Mendekotasuna baloratzeko prozesuan dagoen pertsona, OGZen txostena aurkeztuta. 

 Bazterketa-egoera larrian dagoen pertsona, OGZen txostena aurkeztuta. 

 Erreferentziazko profesionalak egindako balorazioa eta diagnostiko soziala edo lan-
diagnostikoa. 

Prestasun horrek honako konpromiso hau ere hartzen du barnean: 

 Enplegu-eskatzaile edo enplegu-aurreko zerbitzu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, 
etenik gabe. 

 Enplegu egoki bati uko ez egitea. 
 Enplegutik baja ez hartzea, ez borondatez ez aldi baterako. 
 Justifikatu gabeko arrazoi larririk gabe ez hartzea eszedentziarik edo lanaldi-

murrizketarik. 

10.6. Laguntza jasotzeko eskubidea iraungitzea, eta DSBE urtebetez eskatzeko 
aukerarik ez egotea 

50.2 artikulua. 

2.– Prestazioa azkentzeko 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 azkendu den unetik urtebete igaro arte. Ezintasun hori bere 
bizikidetza-unitatean titular izaera izan dezaketen kide guztietara hedatuko ahal izango da, ... 

Kasu hauetan ezin da berriro eskatu: 

 Enplegu batean borondatez baja hartzea edota lan-eskaintza bati uko egitea.  

 Dagozkion eskubide ekonomikoak ez baliatzea. 

 Indarraldi berean betebeharrak ez betetzeagatiko bi etete izatea. 



 

 

Prestazioa berriz ez eskatzeko ezintasun hori iraungitzeak ondorioak dituen egunetik aurrera 
hasiko da zenbatzen.  

10.7. Titularra aurkeztea izapideak egiteko 

Eskabideak, uko egiteak, berritzeak eta berrikuspenak aurkezteko, titularrak bertan agertu behar 
du. 

Eskabideak aurkeztea 

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 

Berritzea eskatzeko ere eskabidea aurkezteko ezartzen den baldintza bera aplikatzen da; hortaz, 
erreferentziazko bulegoan aurkeztu behar du, aurrez aurre. 

Uko egitea 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 adierazpen 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 kanpora joatea 
lanera). 

10.8. Titular-aldaketa 

Kasu hauetan baino ez da onargarria titularrez aldatzea: 

 Pertsona bakarrekoa ez den BUko titularra hiltzea. 

 Pertsona bakarrekoa ez den BUn, titularra egoitza publiko edo pribatu batean edota 
espetxe batean hilabeterako edo gehiagorako sartzea, betiere titular berriak baldintzak 
betetzen baditu. Kasu horretan, aurreko titularra BUtik kanpo utzi behar da; berriz ere 
sartu ahalko da BUn bertara itzultzen denean bizitzen. 

10.9. Prestazioa titularraz bestelako norbaiti ordaintzea, titular-aldaketarik egin 
gabe. 

Zenbait kasutan, baimenduta dago DSBE titularra ez den bizikidetzako unitateko pertsona bati 
ordaintzea, titularrez aldatu gabe. Kasu horiek 147/2010 Dekretuaren 37.2 artikuluan azaltzen 
dira: 

 Titularraren ezintasunaren legezko adierazpena. 

 Oinarrizko udal-zerbitzuaren proposamena, titularrak laguntza eman zen helbururako 
aplikatzeko ezintasuna edo zailtasuna duela adieraziz. 

10.10. 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. 

Bizikidetzako 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. 

10.11. Bi DSBE baino gehiago dituzten etxebizitzak  

10. artikulua.- Titular bat baino gehiago izatea 

2.– 6.1 artikuluan definitzen den etxebizitza edo bizitoki partikular bat bi bizikidetza-unitatek 
edo gehiagok konpartitzen dutenean, etxebizitza edo bizitoki horretan eman daitezkeen Diru-
sarrerak bermatzeko errentaren prestazioen gehieneko kopurua bikoa izango da, betiere 
prestazioa lortzeko baldintzak betetzen badituzte. Horrela gertatuz gero, prestazioa 
lehendabizi eskatu duenari emango zaio. 

Etxebizitza berean bi eskabide baino gehiago badaude, lehen eskabidea aurkeztu zuen 
pertsonari emango zaio laguntza, sarrera-erregistroen ordenari jarraikiz. 

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 eta hari emango zaio prestazioa, nahiz eta hirugarren eskabidea hura baino lehen 
izapidetu (hau da, bigarren eskabidearen espedientearen instrukziorako denbora gehiago behar 
izan bada ere). Ondorioz, hirugarrenez erregistratutako eskabidea iraungi egingo da jada 
emanda badago.  

Etxebizitza berean bi prestazio eman badira, eta denbora bat igaro ondoren, DSBE prestazioa 
aitortuta duen beste pertsona bat sartzen bada haiekin bizitzen, azken pertsona honi aitortutako 
prestazioa beste biak baino urte edo hilabete batzuk lehenago eman bazen, prestazioa 
azkentzeko prozedura hasiko zaio etxebizitzan sartu den azken pertsonari, maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuaren 10.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Beraz, DSBE espedientearen 
antzinatasunak ez du eraginik; bai, ordea, helbide horretan egindako eskaerak. Halaber, ez da 
arrazoi horregatik bidegaberik sortuko, eta Lanbideren atzerapenak ez dio eragingo helbide-
aldaketa hori izapidetzean.  

Kontuan hartu behar da etxebizitza berean bi DSBE aitortuta badaude eta espedienteetako bat 
aldi baterako etenda badago, prestazio hori aktibotzat jotzen jarraitzen dela eta, beraz, ezin dela 
beste laguntzarik eman. Izan ere, etetea amaitzen denean, interesdunak prestazioei berrekitea 
eska dezake bulegoan. 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eman ondoren egiaztatu bada bizileku berean lehendik ere 
bazirela 2 prestazio eta, ondorioz, azken prestazio hori jasotzeko eskubidea iraungi behar bada, 
10.2 artikulua aplikatuz, etxebizitza horretan prestazioa jaso ezin duen DSBE espedientearen 
titularrari 3 hilabeteko epea emango zaio beste bizileku batera joan ahal izateko. Horrela egingo 
da, DSBEren titularrek ez dutelako hori jakiteko betebeharrik, eta ez dutelako beren 
etxebizitzako prestazio aktiboen kopuruari buruzko informaziorik, ezta beren bizikideak DSBEren 
onuradun diren gaineko informaziorik ere. Adierazitako 3 hilabeteko epea emango zaie, eta ez 
da bidegabeko kobrantzarik sortuko arrazoi horregatik.  

10.12. EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintza eskatzaile 
berrientzat  

DSBE prestazioa jaso ahal izateko, eskatzaileek kasu hauetakoren batean egon behar dute:  



 

 

1. Eskabidea aurkeztu zuen egunetik zenbatzen hasita, aurreko 3 urteetan EAEn 
erroldatuta egon izana eta EAEn benetan bizi izana.  
Salbuespena: Pentsio publikoa jasotzen duten edo etxeko tratu txarren biktima izan 
diren pertsonen kasuan, nahikoa izango da EAEn erroldatuta egotea eta benetako 
bizilekua EAEn izatea eskaera egin baino urtebete lehenagotik gutxienez.  

2. EAEn erroldatuta egotea eta bertan benetan bizi izana eskaera egin baino urtebete 
lehenagotik gutxienez, eta, gainera, dagokion lan-bizitzaren bidez, gutxienez 
ordaindutako 5 urteko lan-jarduera egiaztatzea.  

3. EAEn erroldatuta egon izana eta EAEn benetan bizi izana bost urtez, etenik gabe, aurreko 
hamar urteen barruan.  

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 edo titularkide guztiek 
etxebizitza horretan erroldatuta egon behar dute eta etxebizitza horrek izan behar du haien 
benetako bizitokia. Horri dagokionez, ez da onartuko erroldan ageri ez den edo etxebizitzan bizi 
ez den pertsonaren bat errentamendu-kontratuan agertzea.  

Kontuan hartu behar da arestian aipatutako alderdiak ezinbestekoak direla EAEn erroldatuta 
egoteko eta EAEn benetan bizitzeko baldintzak betetzen direla frogatzeko ez ezik, bizikidetzako 
unitatea osatzeko baldintza betetzen dela frogatzeko ere bai, bizikideen ezkontza-
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.  

10.13. 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, bizikidetzako 
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). Beraz, 
DSBEren zenbatekoa zehazteko, gurasoek beren seme-alabekin duten bizikidetza-denbora 
hartuko da kontuan. 

BU horrentzako DSBEren zenbatekoa zehazteko, gurasoek beren seme-alabekin duten 
bizikidetza-denbora hartuko da kontuan.  



 

 

11. Eskubide ekonomikoak baliatzea 

11.1. 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: 

 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. 

 Eskabidea egin AURRETIKO eskubide ekonomiko bat erreklamatu ahal izatea eskabidea 
aurkezten den egunean: interesdunak hura erreklamatzeko izapideak abiarazi behar 
ditu emakida-ebazpena eman aurretik. 

 Pertsona jada DSBEren TITULARRA DENEAN sortutako eskubide ekonomikoa: 
interesdunak dagokion eskubide ekonomiko oro erreklamatu behar du, titular edo 
onuradun izaten jarraitzeko. 

11.2. 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, 
BGE eta abar). 

 Mantenu-pentsioa edo konpentsazio-pentsioa erreklamatzea. 

 Jaraunspen bat onartzea (inbentario-emaitzaren arabera onartzea baimentzen da). 

 Ezezkoa ez ematea Etxebidek alokairu-erregimenean eskainitako etxebizitzei. 

 Lanetik kaleratzeagatiko 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: 

Betebehar/betekizun hau ez da ez-betetzat hartuko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen txosten 
arrazoitu bat badago, eta bertan, argi eta garbi egiaztatzen bada interesdunek beren eskubide 
ekonomikoak baliatzeko behar diren ekintzak egiteko duten ezintasuna (ulertzeko, erabakitzeko 
edo borondatea izateko gaitasunaren muga). 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 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. 



 

 

11.3. Eskubideak ez baliatzearen ondorioak 

Eskubideak ez baliatzearen ondorioak honako hauek izango dira, kasuaren arabera: 

Eskabide berrien kasuan, baldintza hori ez betetzeak DSBE ukatzea ekarriko du. Baina ez da 
aplikatuko DSBE urtebetez ez eskatzeko neurria. Prestazioa aitortzeko prozeduraren instrukzio 
osoan izan ditzaken eskubide ekonomikoak baliarazi beharko ditu. 

Jada DSBEren jasotzailea izanez gero, eskubide ekonomikoak ez baliatzeko betebeharra ez 
betetzeak DSBE iraungitzea ekarriko du, eta urtebetean ezin izango da berriz eskatu DSBE. 

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 bidegabe jasotako 
zenbatekotzat jo beharko dira. 

Prestazioa iraungitzat jo den egunetik aurrera hasiko da zenbatzen DSBE eskatzeko urtebeteko 
ezintasuna. Betebeharra aurreko eperen batetik ez betetzeagatik ebazpen berean bidegabeko 
kobrantzak ezartzen badira, bidegabeko kobrantzak erreklamatzen diren lehen hilabetetik 
aurrera aplikatuko da DSBE eskatzeko ezintasunaren urtea. Beraz, iraupena urtebetetik 
beherakoa izango da, arrazoi beragatik aitortutako aurreko hilabeteei dagozkien bidegabeko 
kobrantzak badaude. 

11.3.1. 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 bizitzeko 
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: 

 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 duena), 
edo mantenu-pentsio jakin bat finkatzekoa (alderdiak ez badira ados jarri).  
Hala ere, hitzarmen erregulatzailea judizialki berretsita ez badago ere, ez da eskatuko 
hura berresteko beharrezkoak diren izapideak egitea. Hitzarmen horretan ezarritakoa 
hartuko da kontuan.  

 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. 
Aurreko puntuan bezala, hitzarmen erregulatzailea ez badago berretsita, ez da hura 
berresteko eskatuko, eta hitzarmenean ezarritakoa beteko da.  



 

 

 Behin-behineko neurrien epai edo auto batek jada ezarri badu hitzarmen erregulatzaile 
bat edo mantenu-pentsio bat, 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. 

11.3.1.1. Mantenu-pentsioa eta konpentsazio-pentsioa erreklamatzeko kasuak 

Edonola ere, mantenu-pentsioa dagokion familia-epaitegian demanda zibil bat aurkeztuz 
erreklamatzea gomendatzen zaie jasotzaileei. 

Egoerak askotarikoak izan daitezke: 

1. 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. 

2. 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. 
Doako justiziarako eskabidea edo dagokion demanda aurkeztu beharko du. Orduan, 
bidezkoa bada, atzerakinak ordaintzea edo kobratu behar ez zuen dirua erreklamatzea 
erabaki daiteke, bikotekide ohiak erroldan 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. 

3. 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 hilabetez etetea bidezkoa izango da, ezarritako epearen barruan 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 duen dokumentazioa; 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. 



 

 

11.3.1.2. 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, 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, interesdunak demandan jarraitu beharko du dagokion ebazpen judiziala 
eman arte. 

Ezarritako epeak betetzen ez badira, ezinbesteko kasuak frogatu beharko dira, edota ebazpena 
jasotzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen ziurtagiria aurkeztu. 

11.3.1.3. Ondorioak 

Jasotzailea ezarri zaizkion 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, bidegabe jasotako zenbatekoak 
erreklamatuko dira. 

Jasotzaileak aurretik ezarri zaizkion epeak bete EZ dituela egiaztatzen denean: 

 Prestazioa iraungi egingo da; izatezko banantzea gertatu zenetik edo pentsioa 
ordaintzeari utzi zitzaionetik aurrera izango du eragina iraungitze horrek. 

 Bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatuko dira. 

 Ezin izango da prestazio berriz eskatu harik eta iraungitzeak ondorioak dituen egunetik 
urtebete igaro arte. 

Azalpenak: 

 Ez da inola ere onartuko mantenu-pentsioa jasotzeari uko egitea. Horrek dirulaguntza 
iraungitzea ekarriko du, 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 ordainketaren bat egiteari uzten bazaio, bi hilabeteren buruan beste 
demanda bat jartzera presatuko da interesduna berriro. 

11.3.2. Sorospenak eta prestazioak 

Interesdunak dituen eskubideak baliatzeko betebeharraren berri emateko dokumentuan 
jasotzaileek eska ditzaketen laguntza-mota guztiak finkatzen dira. 



 

 

11.3.2.1. Langabezia-prestazioa edo sorospena jasotzeko eskubidea  

Eskatu ez dela egiaztatzen denean, honela jardungo da: 

 Prestazioa iraungi egingo da, eta Gizarte Segurantzan baja hartu zuen egunetik aurrera 
edota kaleratu zuten egunetik aurrera izango du eragina iraungipen horrek. 

 Bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatuko dira. 

 Ezin izango da prestazioa berriz eskatu harik eta iraungitzeak ondorioak dituen egunetik 
urtebete igaro arte. 

11.3.2.2. Gizarte Segurantzaren zehapenak eta prestazioa/sorospena iraungitzea edota, 
hala badagokio, beste prestazio/sorospen bat ezin eskatzea 

Horrelako kasuetan, jaso ez diren zenbatekoei dagokienez, eskubideak baliatu ez zirela iritziko 
da. Honela jardungo da: 

 Espedientea iraungi egingo da, eta zehapena ezartzeko ebazpenak irmotasuna hartzen 
duenetik aurrera hasiko da eragina izaten iraungipen hori. 

 Bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatuko dira. 

 Ezin izango da prestazioa berriz eskatu harik eta iraungitzeak ondorioak dituen egunetik 
urtebete igaro arte. 

11.3.2.3. 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-betetzeren bat egiten ari direla. 

11.3.2.4. Iraupen laburreko lanak segidan egiten dituzten jasotzaileak 

Langabezia-prestazioa eskatzeko 15 egun dituztenez gero, denbora-tarte horretan lanik 
aurkitzen ez badute bakarrik eskatu beharko dute langabezia-prestazioa. 

11.3.3. Jaraunspenak 

Ez da onargarria izango jasotzaileek jaraunspenei uko egitea. Jasotzaileak alegatzen badu 
jaraunspeneko ondasunak defizitarioak izan daitezkeela, bere ondarerako kaltegarria den 
jaraunspenik jaso ez dezan jaraunspena inbentario-emaitzaren arabera onartu ahalko du (hots, 
aktiboa pasiboa baino handiagoa denean). 

Jaraunspen bati uko egitean jasotzailea bada, 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: 

 Prestazioa iraungi egingo da, eta jaraunspenari uko egin zitzaionetik aurrera izango du 
eragina iraungipen horrek. 

 Bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatuko dira, ondasunei uko egin eta hurrengo 
egunetik aurrera 

 Ezin izango da prestazioa berriz eskatu harik eta iraungitzeak ondorioak dituen egunetik 
urtebete igaro arte. 



 

 

11.3.4. Kaleratzeagatiko kalte-ordainak 

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 hilabeteetan. 

11.3.4.1. 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: 

 Doako justiziarako eskabidea bi hileko epearen barnean aurkeztu beharko da, kaleratzea 
edo kontratu-amaiera gertatu zenetik aurrera zenbatzen hasita. 

 Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren ebazpena (doako justizia esleitzen edo ukatzen 
duena) jaso ondoren, 2 hileko epearen barnean aurkeztu beharko da dagokion 
demanda. 

 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). 

 Nolanahi ere, interesdunak demandan jarraitu beharko du dagokion ebazpen judiziala 
eman arte. 

Ezarritako epeak betetzen ez badira, ezinbesteko kasuak frogatu beharko dira, edota ebazpena 
jasotzaileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen ziurtagiria aurkeztu. 

11.3.4.2. Ondorioak 

Jasotzailea ezarri zaizkion epeak betetzen ari dela egiaztatzen denean: 

 Zordundutako zenbatekoak jaso ez badira ere: eskubide ekonomikoak baliatzeko 
betebeharra betetzen ari dela iritziko da. 

 Zor diren zenbatekoak jaso badira: kalte-ordaina ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da. 

Jasotzaileak aurretik ezarri zaizkion epeak bete EZ dituela egiaztatzen bada, honela jardungo da: 

 Espedientea iraungi egingo da, eta Gizarte Segurantzan baja hartu zuen egunetik aurrera 
edota kaleratu zuten egunetik aurrera izango du eragina iraungipen horrek. 

 Bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatuko dira. 

 Ezin izango da prestazio berriz eskatu harik eta iraungitzeak ondorioak dituen egunetik 
urtebete igaro arte. 



 

 

12. Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimak 

12.1. Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimei buruzko informazio 
orokorra 

DSBEri begira, honako hauek hartuko dira etxeko edo genero-indarkeriaren biktimatzat: 

 Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak (Genero-indarkeriaren aurka oso-
osoko babesa emateko neurri buruzko 1/2004 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera). 

 Familia-eremuan etxeko indarkeriaren biktima den pertsona oro. 

Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima dela frogatzeko, honako agiri 
hauetakoren bat aurkeztu beharko da: 

 Ministerio fiskalaren txostena, eskatzailea genero-indarkeriaren/etxeko indarkeriaren 
biktima delako seinaleak daudela jasotzen duena, babesteko agindua eman arte. 

 Kautela-neurriak ezartzen dituen auto judiziala. 

 Biktimatzat aitortzen duen epai judiziala, babes-aginduarekin edo gabe. 

 Babestutako biktimaren egiaztagutuna, zigor-arloko epaitegiek emana. 

 Administrazio publiko eskudunaren genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako gizarte-
zerbitzuen, zerbitzu espezializatuen edo harrera-zerbitzuen txostena, Genero-
indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurri buruzko 1/2004 Legeak 23. 
artikuluan ezarritako idazketa berriarekin bat etorriz. 

12.2. BUren osaera, etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimak 
daudenean (147/2010 Dekretuaren 5. artikulua) 

Oro har, bizikidetzako 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; honako hau, esate baterako: 

 Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo 
dibortziatzeko izapide judizialak hasi ez arren, betiere inguruabar hori behar bezala 
justifikatzen bada eta izapide horiek bi urteko epean hasten badira, izatezko banantze-
egunetik zenbatzen hasita. 

Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimak 5.1.b artikuluan aurreikusitako 
loturaren bat daukaten pertsonen etxebizitza berean bizi arren, bizikidetzako unitate bereizitzat 
hartuko dira honako hauek: 

 Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima izanik, beren seme-alabekin 
batera (seme-alabak badituzte) ohiko bizilekua utzi duten pertsonak; bakarrik bizi diren 
pertsonen kasuan, bizikidetzako unitate hartzailetik bereizitako bizikidetzako 
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. 



 

 

12.3. DSBEren jasotzaile izateko baldintzei begira, etxeko indarkeriaren edo 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 etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima izanik aldi baterako 
harrera-zentroetan dauden emakumeentzat: 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen VIII. kapituluaren 
58.2 artikuluan (prestazio ekonomikoak) honako 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. 

12.4. DSBEren zenbatekoa ezartzeko diru-sarrera ez-konputagarriak, genero-
indarkeriaren biktimen kasuan 

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren edozein modalitatetan, etekin-zenbaketatik osorik 
baztertuta geratuko dira izaera finalista duten honako diru-sarrera eta gizarte-prestazio hauek, 
eskatzaileari edo haren bizikidetzako unitateko gainerako kideei dagozkienak (147/2010 
Dekretuaren 21.1.c) artikulua): 

 Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako prestazio ekonomikoak (Eusko 
Jaurlaritzaren Biktimen Zuzendaritzak abiarazitako laguntza, ordainketa bakarrekoa). 

 Gizarteratzeko errenta aktiboa (GEA), genero-indarkeriaren biktimen kasuan. 
 Genero-indarkeriaren biktimak kobratzen dituen SEPEren prestazioak. 

12.5. Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimen erregularizazioa, 
EPO kobratzeari begira 

Oro har, eskatzaileek ezin izango dute etxebizitzarako prestazio osagarria lortu baldin eta 
eskatzaileak edo haien bizikidetzako unitateko beste edozein kide honako egoera hauetako 
batean badaude: 

 Etxebizitza bat jabetzan edo gozamenean izatea eta etxebizitzarako 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 Dekretuaren 5.2.b artikulua). 

 Etxeko indarkeriaren edo genero-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 
EPO kobratzea, baldin eta jabetzako etxebizitza utzi eta bi urteko denbora-tartean 
jabetzan duten etxebizitza horri etekin ekonomikoa ateratzen badiote. 

Etxebizitza berrian ordaintzen duten errentaren eta bere etxebizitzaren alokairuaren 
truke ateratzen dutenaren arteko aldea diru-sarrera modura zenbatuko da; eta, 
jabetzako etxebizitza errentan jarrita eskuratzen dutena errentan ordaintzen dutena 
baino gehiago baldin bada, ez dute EPO jasotzeko eskubiderik izango. 

12.6. Bulegoz aldatzea, biktimak eta urruntzeko agindua duen erasotzaileak bulego 
bera esleituta badute 

Biktimak eta urruntzeko agindua duen erasotzaileak, biek, bulego bera esleituta badute, 
erasotzailea bulegoz aldatuko da, salbu eta biktimak berariaz eskatzen badu hura lekuz 
aldatzeko. 


