
proiektua:

OINARRIZKO ERRENTA (OE)

definizioa

Aldizkako prestazio ekonomikoa da, eta biziraun ahal izateko oinarrizko 
gastuei aurre egiteko nahikoa baliabide ekonomiko ez duten pertsonen 
beharrizanak betetzera zuzentzen da.

Subsidiarioa eta osagarria da. Jangaiak erosteko ematen da, elkarbizit-
za unitate ekonomiko independenteko kide guztien mesedetan.

Ezin zaio inori transferitu, eta, beraz, ezin da hurrengo baldintza haue-
tan eman:

Betebeharren berme gisa.

Ezin da guztiz edo partzialki laga.

Ezin da konpentsatu edo deskontatu, ez bada behar ez bezala eman-
dako prestazioak itzultzeko.

Ezin da atxiki edo enbargatu, ez bada gai honi aplikagarria zaion esta-
tuko legeria orokorrean aurreikusitako manu eta mugekin.

helburuak

Norbanakoaren, gizarte edo lan bazterketa jasateko arriskua prebeni-
tzea.
Bizitza independente bat garatzeko behar besteko baliabide pertsonal, 
sozial eta ekonomikorik ez dutenen gizarteratzea bultzatzea. 

funtzioak eta eginkizunak

Diagnostiko bat egitea pertsonaren edota familiaren egoeraren gaine-
an.
Beharrizan ekonomikoa baloratzea, ezarritako baremo ekonomikoaren 
arabera.
Interesdunari Oinarrizko Errentaren gaineko informazioa ematea: es-
kubideak eta betebeharrak.
Eskaera tramitatzea.
Kasuaren jarraipena eta esku-hartze integrala egitea.
Onuradunen betebeharrak:
Prestazioa eman den xederako erabiltzea.
Prestazioa aldatzea, etetea edo amaitzea eragin dezakeen gerora sortu-
tako gertakarien berri ematea.
Pertsona titularrak ohiko bizilekua aldatzen badu jakinaraztea, hala ba-
dagokio, gizarteratze hitzarmenean aurreikus daitezkeen berezitasu-
nen kaltetan joan gabe.
Behar ez bezala jasotako prestazioen zenbatekoa edo behar ez diren 
kopuruak itzultzea.
Administrazioarekin gizarteratze hitzarmen bat negoziatzea eta izenpe-
tzea, eta betetzea.



 funtzioak eta eginkizunak

Administrazioaren aurrean aurkeztea eta lankidetzan aritzea eskat-
zen denean, hala badagokio, gizarteratze hitzarmenean aurreikus dai-
tezkeen berezitasunen kaltetan joan gabe.
Lan eskaintza apropos bati ezetz ez esatea.
Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerari dagokion eta arauz agindutako 
helburu eta xedetik ondorioztatzen diren guztiak.

iraupena:

Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea aitortuko da prestazio hori ema-
teko arrazoiek irauten badute eta pertsona titularrentzat aurreikusitako 
betebeharrak betetzen badira.
Aldaketa: Zenbatekoa aldatu daiteke elkarbizitza unitateko kide kopurua 
aldatzen denean edo unitatearen baliabide ekonomikoak aldatzen dire-
nean, horiek oinarri hartuta egiten baita prestazioaren kalkulua.
ESKUBIDEA ETETEA: 
Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea galdu egin daiteke hurrengo 
egoerak gertatuz gero:
Eskubide hori aitortzeko eskatu diren betekizunetako bat aldi batera 
bertan behera geratu bada.
Gizarteratze hitzarmen bat negoziatzeari edo izenpetzeari uko egiten 
bazaio.
Pertsona titularrak edo unitateko kideren batek betekizunen bat ez badu 
betetzen, laguntza hasterakoan hartutako konpromisoei dagokienez.
ESKUBIDEA AMAITZEA:
Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea hurrengo arrazoiengatik amai-
tuko da:
Pertsona titularraren heriotza.

Eskubide hori aitortzeko eskatu den betekizunetako bat bertan behera 
geratzea.
Etete egoera batean izatea 18 hilabete baino gehiagoz jarraian.
Pertsona titularrak uko egitea.
Zehapen-prozedura baten bidezko ebazpena.
Hartutako betebeharra ez betetzea, betiere Oinarrizko Errenta jasotze-
ko eskubidea aitortu bada.
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betekizunak

Familia-unitate independentea izatea, eskaera aurkeztu baino urte bete 
aurretik gutxienez. Kasu hauetan izan ezik: euren kargura minusba-
liatuak edo adin txikikoak dituztenak, edo pertsona bati ezkontza edo 
antzeko egoera baten bidez lotuta daudenak; unitate ekonomiko berria 
osatzen dutenak, banandu direlako, dibortziatu direlako  edo ezkontza 
baliogabetu dutelako, betiere elkarbizitza-unitatean lehengo unitateko 
kideek jarraituko balute; familia-unitate berria osatzen dutenak, gura-
soetako bat, tutoreak edo lege-ordezkariak hil direlako.
Euskal Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egon behar 
du, eskaera aurkeztu baino urte bete lehenago gutxienez. 
Baliabide nahikorik eza, betekizun hori zehazteko ezarritako baremoa-
ren arabera. 
23 urte beteta izatea. Onuradun izan ahalko dira 23 urtetik beherakoak 
ere, baldin eta beste pertsona batzuk badituzte euren kargura eta gai-
nerako betekizunak betetzen badituzte.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskaera normalizatua.
Adinez nagusien NANa.
Familia liburua.
Erroldatze kolektiboaren ziurtagiria.
Ondasunen ziurtagiria.
Azkeneko Errenta Aitorpena, edo hala badagokio errenta egitetik sal-
buetsita dagoela ziurtatzen duen agiria.
Adinez nagusien langabezia ziurtagiria, prestaziorik jasotzen duten 
adieraziz.
Familiako kide  guztien diru-sarreren frogagiria.
Banku gordailuen ziurtagiria.
16 urtetik gorakoen lan bizitza.
Ezkontideen banantze agiria, hala badagokio.
Bankuko datuen orria.

normativa

12/98 Legea, 1998ko maiatzaren 22koa, Gizarte Bazterketaren aurkakoa, 
eta horren aldaketak
10/2000 Legea, abenduaren 27koa, Gizarte Eskubideen Gutunarena
198/99 Dekretua, apirilaren 20koa, Gizarteratzeko gutxieneko diru-sa-
rrera arautzen duena (gaur egun Oinarrizko Errenta esaten zaio)
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