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Arartekoaren 2015R-1638-14 Ebazpena, 2015eko abuztuaren 13koa. Horren 

bidez, hauxe gomendatzen zaio Barakaldoko Udalari: berrikus dezala 

erreklamaziogileari Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ukatzeko ebazpena, ondare-

mugari buruzko beharkizuna betetzen baitu. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…)k kexa aurkeztu du erakunde honetan, Barakaldoko Udalak Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzak ukatu dizkiolako. Barakaldoko Udalak Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzak ukatu dizkio, 8.000 €-tik gorako balioa duen 

ondarea baitauka. 

 

Erreklamaziogilea DBE baten onuraduna da bi kidek osaturiko bizikidetza-

unitatekoa den aldetik. Alarguna da eta semearekin bizi da. Garajea eta 

trastelekua dituen etxebizitza baten %29aren jabekidea da. Nebak ditu 

etxebizitzaren erabilera eta gozamena, familiak eta jabe partikularrak hala 

adosturik; nebak prezioaren zati bat eman zuen, etxebizitza berria baitzen, eta 

garajearen eta trastelekuaren prezioa ordaindu zuen. Gainera, aurreko 

etxebizitza, aluminosiak jota, behera etorri zela adierazi du, eta nebak 

erabiltzen zituen etxebizitza hori eta eraitsitakoa, baina, zio ekonomikoak 

tarteko, benetako jabetza jabetza formalera egokitzeko eskriturak egin gabe.  

 

Nolanahi ere, Foru Ogasunaren egiaztagiriaren arabera, 14.754,63€-ko balioa 

du etxebizitzak, eta garajeak, berriz, 8.514,64€-koa. Biek, guztira, 

23.269,27€ egiten dute. Bi ondasunen %29a, guztira, 6.748,08 euro da. 

Horri gehitu behar zaizkio 1483,36€-ko diru-kopurua eta haren 

titulartasuneko kontu korronteen batez besteko saldoari dagokion 1012,41€. 

Hortaz, diru-baliabideak, orotara, 9.243,85€ ziren. 

 

Udalak Gizarte Larrialdietarako Diru-laguntzen eskaerari uko egitea erabaki 

zuen 2014ko maiatzaren 23ko Dekretuaren bidez, bizikidetza-unitatearen 

ondarea 8.000 €-tik gorakoa baita. 

 

2.  Arartekoak informazioa eskatu zion Barakaldoko Udalari, eta aurretik zenbait 

gogoeta helarazi zizkion, baina geroago emango ditugu ez errepikatzearren. 

 

Udalak Arartekoari emandako erantzunean, Gizarte Larrialdietarako Diru-

laguntzetarako eskubidea izateko 8.000€-ko ondare-muga ezartzeko zioak 

aipatu zituen. Gainera, diru-laguntza horiek aplikatzeko lege araubidea ere 

azaldu zuen. 

 

Barakaldoko Udalak 2014ko maiatzaren 8ko 3488 zk.ko Alkatetza Dekretua 

onetsi zuen, non kontzeptuen araberako gehieneko diru-kopuruak eta 
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emakidarako irizpideak ezarri zituen, 2014ko ekitaldirako Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen eskaeren gaineko ebazpenean aplikatu 

beharrekoak. 

 

Laguntzak diru-laguntzak direla eta aurrekontuetako baliakizunen arabera 

emango direla aipatzen da dekretuan. Izaera hori dela-eta, lehia printzipioa 

aplikatu behar da hierarkia printzipioaren aurretik.  

 

Lehia printzipioaren irizpidearen bidez, bi arau motak edo kategoriak euren 

eremu materiala elkarren artean ondo mugatuta dutenean, erlazio horizontala 

edo lehiaren gaineko erlazioa ezartzen da haien artean. Erlazio horretan, 

baztertuta gelditzen da euren arteko edozein xedapen bertikal edo hierarkiko. 

Horrez gain, arauak biltzen dituen ordenamendu juridikoaren gainerakoak 

kontuan izanik interpretatu behar dira arauak, baita arauen xedea ere, hots, 

arauak ezartzean lortu nahi ziren helburuak. 

 

Ildo horretan aipatzen da kontuan izan beharko dela Gizarteratzeko eta Diru-

sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 50.1. artikulua. 

"Gizarte larrialdietarako laguntzak eman aurretik, gizarte zerbitzuek beti 

egiaztatu beharko dute benetako premia-egoera dagoela; era berean egiaztatu 

beharko da badagoelako horretarako esleitutako kreditua." 

 

Eta ildo beretik, hauxe ezarri da Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzen 

dituen urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuko 21.1. artikuluan: “Gizarte 

larrialdietarako laguntza eman aurretik, erreferentziazko oinarrizko gizarte 

zerbitzuak kasu guztietan egiaztatu beharko du benetako premia-egoera 

dagoela; era berean, helburu horretarako kreditua ezarrita dagoela ere 

egiaztatu beharko da." 

 

Aplikatu beharreko araudia aipatuz jarraitzen du: Enplegu eta Gizarte 

Gaietarako Sailburuaren urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretua, Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituena. Dekretu horren 9. artikuluan, 

urteko Agindu batean ezarritakoa bete behar dela aipatzen da oro har gastu 

espezifiko bakoitzerako eman beharreko urteko gehieneko diru-kopuruen 

inguruan. Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 

18/2008 Legearen 88 g) artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, udalei 

dagokie laguntza horiek aintzatestea, ukatzea eta ordaintzea. Hartara, 

laguntzak baliatzeko urteko muga ezagutu beharko dute aurretik, betiere 

aurrekontuko ekitaldi bakoitzerako horretarako ezarritako aurrekontuko 

guztizko baliakizunen barruan. Eusko Jaurlaritzak ezartzen du aurrekontua, 

beharraren gaineko zenbait adierazle oinarritzat hartuta. 

 

2014ko apirilaren 8an, Enplegu eta Gizarte Politikarako Sailburuaren Agindua 

onetsi zuen Gobernu Kontseiluak, apirilaren 11ko EHAAn argitaratua. Horren 

bidez, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan ezarritako gastu espezifiko 

bakoitzerako gehieneko diru-kopuruak ezarri dira 2014. urterako. Gainera, 

gastuetarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak aipatzen dira eta 
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aurrekontuko muga ezartzen da, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lurralde Historiko bakoitzari eta udalei 2014. urterako dagokiena. 

 

Enplegu eta Gizarte Politikarako Sailburuaren Aginduan, 151.885,00€ diru-

kopurua duen zuzkidura ezarri zaio Barakaldoko Udalari, 2014ko ekitaldiari 

dagokiona, hain zuzen Gizarte Larrialdietarako Laguntzarako. 

 

Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

kontzeptuan dauden diru-baliabideak udalerriko auzokideen laguntzen eskaria 

betetzeko nahikoak ez direla kontuan izanik, Barakaldoko Udalak diru-partida 

bat ezartzen du urtero, zertarako-eta Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuko 

baliakizunarekin bete ezin izan diren eskaerei erantzuteko.  

 

Barakaldoko Udalak, gainera, Udal Diru-laguntza horietarako Oinarri Arau-

emaileak egin zituen, Barakaldoko Udalaren osoko bilkurak onetsiak eta 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2009ko abuztuaren 28ko 164 zk.an argitaratuak. 

 

2014ko uztailaren 4ko 5.259 zk.ko Alkatetza Dekretuaren bidez, Udal Diru-

laguntza horietarako deialdi publikoa onetsi zen. Barakaldoko Udalak diru-

laguntza horietarako ezarritako zenbatekoa, 2014 urterako, 802.196,24 € 

izan zen, baina handitu egin daiteke partidetan eskuragarri dauden 

kredituetara iritsi arte. 

 

Urte bakoitzerako ezarritako zenbatekoak, aurreko urteen gaineko azterketa, 

bildutako esperientzia eta zenbatetsitako aurreikuspenak ikusita, Diru-

laguntzen Taldeak eskaeren gaineko ebazpen proposamena egiten du urtero, 

gehieneko diru-kopuruak kontzeptuka eta laguntzak emateko irizpideak 

ezartzeari buruzkoa, zertarako-eta espedienteen ebazpenak berdintsu 

emateko eta argitasuna eta segurtasun juridikoa emateko gizarte langileei 

nahiz laguntza horien balizko onuradunei. 

 

Aplikatu beharreko araudia eta Eusko Jaurlaritzaren zirkularra edo zirkularrak 

(horrelakorik balego) kontuan hartuta egiten da beti, eta zehazki GLLak 

arautzeko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuko 11.2. eta 21. artikuluak eta 

abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 50.1. artikulua. 

 

Eremu eta testuinguru horietan ezarri behar da laguntza kobratzeko eskubidea 

izateko ondare-muga. Ondareen edo baliabideen gaineko muga ohikoak dira 

eta izan dira EAEko beste udalerri batzuetan, 2011ko abenduaren 28ko 

Aginduaren bidez onetsi baino askoz lehenago; 2012rako mugak ezarri zituen 

Agindu horrek. GLLen Aginduarekin bat etorriz, eskatzailearen eta bere 

bizikidetzako gainerako kideen diru-sarreren arabera kalkulaturiko portzentajea 

aplikatzearen emaitza izango da eskaera bakoitzari ezar dakiokeen diru-

kopurua (Aginduaren eranskin gisa doa taula).   

 

Aurrekontuen gainean aplikatu beharreko araudia ere aipatzen da: Estatuko 

Burutzaren apirilaren 17ko 38/2003 Legea, Diru-laguntzen Lege Orokorra 
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onetsi duena (BOE, 2003ko azaroaren 28ko 276 zk.), eta herri 

administrazioek emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

araupetzea du xede. Administrazio horien artean daude tokiko administrazioa 

osatzen duten erakundeak, 38/2003 Legearen 3.1b) artikuluan eta Diru-

laguntzen Lege Orokorrari buruzko Erregelamendua onetsi duen uztailaren 

21eko 887/2006 Errege Dekretuan xedatu denaren arabera. 

 

Eusko Jaurlaritzaren araudian daude araupetuta GLLak, eta araudi horretan 

Diru-laguntzen Legearen "ordezko" aplikazioa ezarri ez den arren, udalei 

aplikatu behar zaie nahitaez. Planteatzen denez, ebatzi gabeko interpretazio 

arazoak dakartza horrek, eta eragina izaten ari dira arazook Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen kudeaketan. Horrek guztiak zailtasunak dakartza 

laguntzak emateko prozedura honako hauekin bateratzearen inguruan: 

eskumenen gaineko lehia araubidearekin, egungo aurrekontuko baliakizunak 

nahikoak ez izatearekin eta laguntza horien helburua eta xedea bete ahal 

izatearekin (hots, gizarte bazterkeriarako arriskuaren kontrako aurrezaintza; 

norbanako, gizarte eta laneko bazterkeriak nolabait hobetzea eta herritarri 

dagozkion gizarte eskubideak erabili ahal izateko nahikoa baliabide pertsonal, 

sozial eta ekonomiko ez dutenen gizarteratzea erraztea, hain zuzen ere 

Legean ezarritako Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal 

Sistemaren helburu orokorra dena). Izan ere, ez da urteko garai jakin batean 

gertatzen, ekitaldi osoan baizik. 

 

Diru-laguntzak lehia bidezko prozedurarekin emateak berekin dakar 

aurkezturiko eskaerak erkatzea, zertarako-eta eskaeren arteko lehentasuna 

ezartzeko, aldez aurretik oinarri arau-emaileetan eta deialdian ezarritako 

balorazio-irizpideekin bat etorriz. Gainera, deialdian xedaturiko mugarekin 

esleitu behar dira, kreditu baliagarriaren barruan, irizpide horiek aplikatzean 

baloraziorik handiena lortu duten eskaerak. 

 

Horrez gain, ez 18/2008 Legean ez 4/2011 Dekretuan ez da lehentasunezko 

irizpiderik ezarri, eskaera aurkezteko ordena diru-laguntzak emateko baliozko 

irizpidea izan gabe. Deialdiaren amaierako eperik ere ez da ezarri. 

 

Ondarea kalkulatzeko modua 18/2008 Legean dago xedaturik, non DBE eta 

GLLak araupetzen diren, baina ezberdintasun garrantzitsua dago bien artean: 

batzuk zuzenbideko prestazioak dira eta besteak ez. Batzuek ez dute 

aurrekontu-baliakizunik izan behar eta besteek bai. 

 

Barakaldoko Udalak eginiko araudiaren bidez, arazoa konpontzen saiatu da, 

objektibotasuna ahalik eta gehien bermatu nahian prestazioen eta herritarren 

berdintasunaren tratamenduan, prestazioak benetan balia ditzaten. Gainera, 

argitasuna lortu nahi du pertsona onuradunen inguruan, eta hartara, araudian 

ezarritako izapideak eta betebeharrak betetzea ahalbidetzen du. Izan ere, gai 

horretan Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 

Dekretuko Zioen Azalpenean eta aipaturiko 4/2011 Dekretuaren 10. 

artikuluan xedatutako betebeharra aipatzen da. 
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Azkenik, 181/2008 Legearen 46.f artikuluan (baita 4/2011 Dekretuko 5.1.f 

artikuluan ere) ondare-eskakizunak ezarri direla aipatzean, hauxe adierazten 

da: "gizarte larrialdietarako laguntzen onuradunak izan daitezke......." “Izan 

daitezke” horrek ez du eskubide subjektiborik ematen laguntza jasotzeko 

beharkizunak betetze hutsagatik, baizik eta xedapenak gainerako xedapen 

aplikagarriekin lotu behar dira, eta bereziki nahikoa aurrekontu-baliakizunik ez 

izatearekin eta Diru-laguntzen Lege Orokorrean ezarritako lehia betetzearekin. 

 

Laburbilduz, aurrekontuko baliakizunak ez dira nahikoak eskaera guztietarako; 

ondarea mugatu ezean, are pertsona gutxiagorengana iritsiko litzateke. 

Ondare gehien duten pertsonak dira, uste denez, behar txikiena dutenak ere. 

Ez dute ukatzen beharrik ez dutenik, egoera ekonomiko orokorra ikusita, 

baina graduatzen edo haztatzen ari dira behar hori beste eskaera eta egoera 

batzuen aldean. Azkenean honako hau adierazten da: mugarik ezarri ezean, 

berehala bukatuko litzatekeela dirua eta araudiaren beste agindu batzuk ez 

liratekeela beteko hala nola udalak ezarritako zenbatekoa banatzeko duen 

betebeharrarekin loturikoak, gizarte zerbitzuek benetako beharra dagoela eta 

helburu horretarako ezarritako kreditua badagoela egiaztatzearekin. 

 

Barakaldoko Udalak emandako informazioa aztertutakoan, honako hauek helarazten 

dizkizugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Barakaldoko Udalak dioen bezala, diru-laguntzak dira aipaturiko laguntzak, eta 

urteko aurrekontuan horretarako baliakizunak egotearen menpe daude. Eusko 

Jaurlaritzak urteko baliakizuna ematen die udalerriei zenbait adierazle oinarri 

hartuta, eta zenbait kasutan, udalek emandakoarekin osatzen da. Laguntza 

horiek emateko aurreikusitako guztizko diru-kopurua banatu egiten da 

benetako beharra izateari buruzko zenbait beharkizun betetzen dituzten 

pertsonen artean.  

 

Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 

Legeak eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen urtarrilaren 

18ko 4/2011 Dekretuak, Barakaldoko Udalaren erantzunean aipatzen zenez, 

ez dute lehentasunezko irizpiderik ezartzen, irizpide orokorrak baizik. Hauxe 

dakar Legearen 50.1. artikuluak: “Gizarte larrialdietarako laguntza eman 

aurretik, erreferentziazko oinarrizko gizarte zerbitzuak kasu guztietan 

egiaztatu beharko du benetako premia-egoera dagoela; era berean, helburu 

horretarako kreditua ezarrita dagoela ere egiaztatu beharko da”, eta modu 

berean dago idatzita 4/2011 Dekretuko 21.1. artikuluan ere. 

 

4/2011 Dekretuaren II. Kapituluan araubide ekonomikoa arautzen da. Gizarte 

larrialdietarako laguntzen zenbatekoa 4/2011 Dekretuko 9.etik 12.era arteko 

artikuluetan dago xedaturik. Eskatzailearen eta bere bizikidetza-unitateko 
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gainerako kideen baliabideak ezartzeko, baliabideen multzoa zenbatuko da, 

13 eta 14. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen banaketak zailtasun bat du: aurreikusitako 

diru-kopurua, oro har, laguntzen eskaerei dagokiena baino txikiagoa izatea, 

eta hori dela eta, udalaren gizarte zerbitzuek banaketarako irizpideak ezarri 

behar dituzte nahitaez.  

 

Hauxe dio Udalak bere erantzunean: “Urte bakoitzerako ezarritako 

zenbatekoak, aurreko urteen gaineko azterketa, bildutako esperientzia eta 

zenbatetsitako aurreikuspenak ikusita, Diru-laguntzen Taldeak eskaeren 

gaineko ebazpen proposamena egiten du urtero, gehieneko diru-kopuruak 

kontzeptuka eta laguntzak emateko irizpideak ezartzeari buruzkoa, zertarako-

eta espedienteen ebazpenak berdintsu emateko eta argitasuna eta segurtasun 

juridikoa emateko gizarte langileei nahiz laguntza horien balizko onuradunei ”. 

Barakaldoko Udalak 2014ko maiatzaren 8ko 3499 zk.ko Alkatetza Dekretua 

aplikatu du 2014. urtean. Dekretu horretan, kontzeptupeko gehieneko diru-

kopuruak eta laguntzak emateko irizpideak ezarri dira, Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzen eskaeren ebazpenean aplikatu beharrekoak 2014ko ekitaldian. 

Dekretuaren bidez, segurtasun juridikoa eta publizitatea ematen zaie 

laguntzak banantzeko irizpideei, eta era berean, diru-laguntzok emateko eta 

ukatzeko zio izango dira.   

 

2. Irizpide horiek ezartzean, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 

18/2008 Legean, 18/2008 Legearen II. tituluko I. kapituluko 3. atalean (44. 

artikulutik 51. artikulura) eta artikulu horien zatia garatzen duen araudian eta 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 4/2011 Dekretuan ezarritakoak izan behar 

ditu kontuan udalak, eta bereziki 4/2011 Dekretuko 9 eta 10. artikuluetan 

xedaturikoak. Eusko Jaurlaritzaren programa da, baina udalak kudeatzen 

duenez gero, legeaz gain, 4/2011 Dekretua eta Sailburutzaren aginduak izan 

behar ditu aintzat.  

 

Horren ondorioz, nahitaez hartu behar dira kontuan aurreikusitako gastu 

espezifiko bakoitzari eman beharreko gehieneko diru-kopuruak, eskatzailearen 

eta bere bizikidetza-unitatea osatzen duten kideen baliabideen maila, eginiko 

edo egiteko dauden gastuen zenbatekoa eta gizarte zerbitzuek gastua 

benetan behar izateari buruz eta premian diren pertsonak gizarteratzen 

laguntzeko duen garrantzia edo lehentasunezko izaera.  

 

Arauen hierarkia printzipioa Espainiako Konstituzioaren 9.3. artikuluan dago 

ezarrita: “Konstituzioak legezkotasun printzipioa, arauen hierarkia, arauen 

publizitatea, kontrakoak diren edo banakoen eskubideak murrizteko diren 

zigor-xedapenen atzeraezintasuna, segurtasun juridikoa, erantzukizuna eta 

herri botereen arbitrariotasunaren galarazpena bermatzen ditu”. Jakina denez, 

aspaldian ezarritako printzipioa da, Kode Zibilaren 1.2. artikuluan ondo 

islatzen denez: “Ez dira baliozkoak izango da lerrun handiagoko beste baten 

kontrakoak diren xedapenak”. 
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2014ko maiatzaren 8ko 3488 zk.ko Alkatetza Dekretuak, kontzeptuen 

araberako gehieneko diru-kopuruak eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 

eskaeren ebazpenean 2014ko ekitaldirako aplikatu beharreko irizpideak 

ezartzean, arauen hierarkia printzipioa bete behar du eta kontuan izan behar 

ditu 18/2008 Legean eta 4/2011 Dekretuan xedaturikoak.  

 

3. Ebazpen hau aztertzeko xedeak zerikusia du eskatzailearen eta bere 

bizikidetza-unitateko gainerako kideen baliabideak zehaztearekin, zeren eta 

zio horregatik ukatu baitziren eskaturiko laguntzak. Ez dugu aztertuko ea 

aintzat hartu diren aurreikusitako gastu espezifiko bakoitza emateko 

gehieneko diru-kopuruak, eginiko edo egiteko dauden gastu espezifikoen 

zenbatekoa edo gizarte zerbitzuek eginiko balorazioa, zeren Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzak ukatzeko zioak ez baitziren parametro horien 

ingurukoak. 

 

Eskatzailearen eta bere bizikidetza-unitateko gainerako kideen hileko diru-

baliabideak eta, hala denean, 5.1.e) artikuluan ezarritako prestazioen onura 

jaso dezaketen pertsonenak ezartzeko, Diru-sarrerak Bermatzeko Legearen III. 

kapituluko 2, 3 eta 4. atalean ezarritakoa aplikatu beharra dago (4/2011 

Dekretuko 13.1. artikulua).  

 

Hileko diru-baliabideak, urteko diru-baliabideak edo prestazioak eskatzeari 

dagozkion gastuekin loturik dauden edo lotuko diren epealdiak ezarri ondoren, 

honako biderketa hau egingo da: hileko diru-baliabideak bider aipaturiko 

gastuekin loturiko hileen kopurua (4/2010 Dekretuko 13.2. artikulua). 

 

Eskatzailearen diru-baliabideak ezartzeari dagokionez, baliabide horiek 

ezartzea ahalbidetzen duten erregelak xedatzen dituzte 18/2008 Legeak eta 

147/2010 Dekretuak, hots, araudiak badakar prestazioa eskuratu ahal izateko 

ondare-muga ezartzeko modua. 

 

18/2008 Legearen 46.f artikuluak eta 4/2011 Dekretuaren 5.1.f artikuluak 

GLLak eskuratu ahal izateko ondare beharkizunak ezartzen ditu. Hauxe dio 

18/2008 Legearen 46.f artikuluak: “Ondoko baldintzak betetzen dituztenak 

izan daitezke, lege honetan aurreikusitako moduan, gizarte larrialdietarako 

laguntzen onuradunak: (…) Ondarea ez izatea gizarteratzeko eta gizarte 

babeserako oinarrizko errentaren urteko zenbatekoa halako lau baino balio 

handiagokoa, kontuan izanda, ezen oinarrizko errenta hori, batere baliabiderik 

ez luketen kasuan, beren artean aipatu diren loturako dituzten pertsonen 

kopuru osoaren arabera legokiekeena dela. Ondarearen balioa kapitulu honen 

2. atalean araututakoaren arabera zehaztuko da». 

 

Kontuan izan behar da diru-laguntza izaerako prestazioa dela eta urteko 

aurrekontuko baliakizuna izatearen eta beste beharkizun batzuk betetzearen 

menpe dagoela, hala nola gizarte zerbitzuek beharrari buruz eginiko 

balorazioaren menpe, baliteke bizikidetza-unitateak beharkizunok betetzea, 



 
 

 8  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

zenbait ondare-muga ez gainditzeari buruzkoak, baina hala ere Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen onuradunak ez izatea. 

 

4.  Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 4/2011 Dekretuko 9. artikulua aplikatuz: 

“Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko alorrean eskumena duen Eusko 

Jaurlaritzaren Sailak urtero ezarriko ditu, Agindu bidez, Dekretu honetako 3. 

artikuluan aurreikusitako gastu espezifikoetako bakoitzerako gizarte-

larrialdietarako laguntzen kontzeptupean urte bakoitzean eman beharreko 

gehieneko zenbatekoak, orokorrean”. 

 

Manu hori Dekretu horren 32. artikuluarekin dago osatuta. Izan ere, hauxe 

ezarri da lehenengo bi lerroaldeetan: “1.- Gizarteratzeko Erakunde arteko 

Batzordeak aztertu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 

Orokorretan gizarte-larrialdietarako laguntzak ordaintzeko dagoen dirua 

erkidego barruko lurralde historikoen eta udalerrien artean nola banatuko 

diren zehazteko irizpideak gizarte-zerbitzuetako eskumena daukan Eusko 

Jaurlaritzaren Sailak zehaztuko ditu urtero, eta beharren adierazleei begira 

zehaztu beharko ditu batez ere. 2.- Erreferentziazko irizpideen aplikazioari 

jarraiki, Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuetako eskumena duen Sailak Udal 

bakoitzari dagokion gehieneko aurrekontua finkatuko du, horren guztiaren 

berri emanez EHAAn argitaratuko den sailburuaren Aginduaren bitartez”. 

 
Enplegu eta Gizarte Gaietarako sailburuaren 2011ko abenduaren 28ko 

Aginduan, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan ezarritako gastu espezifiko 

bakoitzerako gehieneko diru-kopuruez gain, laguntzak eskuratzeko ondarearen 

gaineko beharkizunak ezarri ziren 2012. urterako (Aginduaren 2.4), 

Barakaldoko Udalak kasu honetan aplikatu dituenaren antzekoak (Udal diru-

laguntza horietarako Barakaldoko Udalaren osoko bilkurak onetsitako eta 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 2009ko abuztuaren 28ko 164 zk.an 

argitaraturiko Oinarri Arau-emaileetan nahiz 2014ko uztailaren 4ko 5259 

zk.ko Alkatetza Dekretuan ezarritakoa betez).  

 

Ildo horretan, Legearenak ez bezalako beharkizunak ezartzeaz gain, 4/2011 

Dekretuko 9 eta 32. artikuluan horrelako arau motetarako ezarpenetik harago 

doa arautu behar dituen alderdiei dagokienez.  

 

Arartekoaren aburuz, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailaren Aginduak, bere 

I. Eranskinean ezarritako diru-kopuruen arabera, mugatu egiten dio zenbait 

pertsonari GLLak eskuratzea, hain zuzen ere 18/2008 Legearen 46.f 

artikuluaren irizpidearen arabera laguntza horiek eskuratu zezaketen arren. 

Hala, praktikan, hierarkia maila txikiagoa duen arau baten bidez aldatu egiten 

da Legearen manu bat. 

 

Arartekoak gomendioa helarazi zion Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Gaietarako Sailari Arartekoaren 2012ko abenduaren 4ko Ebazpenean, eta 

horren bidez, hauxe gomendatzen zaio Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
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Gizarte Gaietarako Sailari: Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan bildutako 

gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko diru-kopuruak 2013. urterako 

ezarritako agindua onesteari dagokionez, 2011 abenduaren 28ko Aginduan 

xedatu diren irizpideak berrikus ditzala. 

 

Sail eskudunak onartu zuen Arartekoaren Gomendioa, hots, Enplegu eta 

Gizarte Politiketarako Sailak, halako moldez non 2013an eta 2014an 

onetsitako aginduetan ez baita aplikagarria 8.000€-ko ondare-muga. 

 

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailburuaren 2014ko apirilaren 

9ko Aginduak, Barakaldoko Udalak espediente honen xedeko Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzak ukatzeko erabakia hartu zuenean, ez zuen aipatu 

beste mugarik garatzen duen araudian ezarritako ondare-muga baino. 

 

5.  DBEri dagokion diru-kopurua erreferentziatzat hartuta kalkulatzen da GLLak 

eskuratzeko muga inolako diru-baliabiderik izan ezean. Diru-kopuru hori 

zenbatzeko, lanbide-arteko gutxieneko soldata (LGS) hartzen da kontuan, eta 

horren portzentaje bat ezartzen da DBE gisa bizikidetza-unitateko kideen 

kopuruaren arabera.   

 

Oro har, honako diru-kopuru hauek xedatzen ditu 18/2008 Legearen 20.1. 

artikuluak: LGSren %88 pertsona bakarreko bizikidetza-unitateentzat, LGSren 

%113 bizikidetza-unitatea bi pertsonarekin osatuta dagoenean eta %125 

bizikidetza-unitate hori hiru pertsonak edo gehiago osatzen dutenean. 

 

Hortaz, GLLak eskuratzeko, eskatzaileak ez du urteko LGSren %88, %113 

edo %125aren laukoitza gainditzen duen ondarerik izan behar, bizikidetza-

unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera. 

 

Hileko honelako gehieneko diru-kopuruak ezarri ditu Lanbidek DBE gisa jaso 

daitezkeenak: 

 
DBE-REN HILEKO GEHIENEKO DIRU-KOPURUAK 2014RAKO * 

PERTSONA KOP. OROKORRA Geh. € hileko PENTSIODUNAK Geh. € hileko 

1 616,13 € 700,15 € 

2 791,17 € 875,19 € 

3 edo gehiago 875,19 € 945,20 € 

* Diru-kopuru horiei orain ere aplikatzen zaie, behin-behingoz, 2012rako 

Aurrekontuen Lege Orokorrean onetsitako %7ko murrizpena. 

 

Arestian esana dugunez, aintzat hartzen badugu GLLak eskuratzeko ondare-

mugak ezartzeko eskatzaileari urtean egokitu lekiokeen diru-kopurua lau aldiz 

biderkatuta zehazten direla, honako muga hauek lortuko ditugu, 18/2008 

Legearen 46.f artikuluaren eta 4/2011 Dekretuko 5.1.f artikuluaren arabera: 

37.976,16€ bi pertsonak osaturiko bizikidetza-unitaterako eta 42.009,12€ 

pentsiodunentzat. Muga horiek askoaz gainditzen dute 8.000€-ko diru-

kopurua. 
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Kexa aurkeztu duenak helarazi dizkigun datuen arabera, bete egingo lituzke 

ondare-mugen gaineko beharkizunak 147/2010 Dekretuko ondarea ezartzeari 

buruzko 23. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa irizpideak kontuan izanik. 

Erreklamaziogileak ez du jabetzan ohiko etxebizitza aparteko beste ondasunik, 

salbu eta haren jabekidetzako etxebizitzaren eta garajearen %29ari dagokion 

portzentajea. 

 

Etxebizitza horren balioa, nolanahi ere, 14.754,63€-koa da Foru Ogasunaren 

ziurtagiriaren arabera, eta garajearena, berriz, 8.514,64€. Hala, bi ondasunen 

balioa 23.269,27€ da.  

 

Bi ondasunen %29, orotara, 6.748.08€ da. Horri gehitu behar zaizkio 

1483,36€ eta haren titularitateko kontu korronteen batez besteko saldoari 

dagokion 1012,41€-ko diru-kopurua. Emakume alarguna da, semearekin 

osatzen du bizikidetza-unitatea eta DBEren onuraduna denez gero, diru-

sarrera urriak ditu. Izan ere, diru-baliabide guztiak batuta, 9.243,85€ zituen.  

 

Diru-kopuru horrek ez ditu gainditzen aztergai izan ditugun ondare-mugak, 

18/2008 Legearen 46.f artikulua eta 4/2010 Dekretuaren 5.1.f artikulua.  

 

6.  Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Eusko Jaurlaritzaren programak dira, 

udalek kudeatuak, eta arestian esana dugunez, 4/2010 Dekretuan eta urteko 

aginduetan daude araututa. Finantzaketarako beharrezko diru-baliabideak 

urtero ezartzen dira Euskadiko Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 

Orokorretan.  

 

Udalek ere ezartzen dituzte urtero beharrezko diru-baliabideak euren 

aurrekontuetan. Diru-baliabide horiei esker, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak 

Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean eta 4/2010 Dekretuan (3 art.) 

ezarritako eskumenak betearaz daitezke.  

 

Udalek Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen araudia bete behar 

dute GLL horiek kudeatzean. Baldin eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ez 

bezalako beste udal laguntzen programak badira eta udalaren diru-baliabideak 

badituzte, euren arautegia izango dute. 

 

Gizarte Ekintza Saileko zinegotzi eskuordetuak Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzak erreklamaziogileari ukatzeko 2014ko maiatzaren 23an emandako 

Dekretuko zioek ez lituzkete beteko aurreko lege ezarpenak. 2014ko 

maiatzaren 8ko 3488/2014 zk.ko Alkatetza Dekretuak ere ez ditu betetzen 

aztergai dugun alderdiari dagokionez. 

 

Bestalde, Barakaldoko Udalak 2015ean ezarri duen ondare-muga 10.000 €-

koa da, hain zuzen ere kontzeptupeko gehieneko diru-kopuruak eta diru-

laguntzak emateko irizpideak ezartzeko 2015eko ekitaldirako Gizarte 

Larrialdietarako Laguntzen eskaeren ebazpenean xedatua. Aplikatu beharreko 
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araudian ezarritakoa baino txikiagoa da oraindik ere diru-kopuru hori. 

Barakaldoko Udalak, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen hurrengo deialdietan, 

kontuan izan beharko ditu baliabideak ezartzean aplikatu beharreko lege 

araubideari buruzko aurreko gogoetak. 

 

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 

Legearen 11 b) artikuluarekin bat etorriz, hauxe helarazten dizut: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak erreklamaziogileari ukatzeko ebazpena berrikus 

dadila ondare-mugaren gaineko beharkizuna betetzen duela kontuan izanik. 

 


