
 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Arartekoaren 2017R-100-15 Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 12koa. Horren bidez, 
Bilboko Udalari gomendatzen zaio gizarte-larrialdietarako laguntza-eskaera baten 
ukapena berrikus dezala. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-XXXek Arartekoari kexa bat egin dio. Kexa hori Bilboko Udalak gizarte 
larrialdietarako laguntzak ukatu izanak eragin du. 
 
Bilboko Udalak gizarte larrialdietarako laguntzak ukatu dizkio eta jarritako 
berraztertze errekurtsoa ukatzea ebatzi du, gizarte larrialdietarako laguntza eskatu 
zuenean diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
eskatzeko eskubidea zuelako. 
 
Eskaera ukatzeko arrazoi gisa 2013ko martxoan betebeharrak ez betetzeagatik 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eten izana aipatzen da, aurrerago, 
2014ko martxoan berriro ekin ez zitzaiolarik. Horregatik, prestazioa iraungi egin 
zen eta ezin izan zuen berriro jaso 2015eko martxora arte. 
 
Aldez aurretik, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskubidea ukatu zion kexagileari hainbat 
arrazoirengatik. Alde batetik, arrazoitu du ez duela araudiak exijitzen duen 
nahitaezko errolda-epeari dagokion dokumentazioa aurkeztu, 2012ko azaroaren 
23tik 2013ko azaroaren 5era bitartean EAEn erroldatuta ez egoteagatik. Bestalde, 
“…betebeharrak ez betetzeagatik aurrekoa amaitutzat eman ziotenetik urtebete 
igaro baino lehen” prestazioa eskatu duela azaldu du. 
 
Bilboko Udalak ondorioztatu du kexagileak ez zuela prestazioen berrekitea eskatu, 
modu horretan bere eskubidea iraungiz, eta gertakari hau ezin zaiola 
administrazioari egotzi, interesdunari baizik, bere betebeharra dena ez 
betetzeagatik. 
 
Baieztapen horren aurrean kexagileak argudiatu du jokaera hori ezin zaiola 
aurpegiratu. Bere prestazioaren eskubidea eten ondoren, Lanbidera zuzendu zen eta 
bertan prestazioak jasotzeko baldintzak betetzen ez zituela jakinarazi zioten, 
erroldan ez zuelako izena eman eta ez zuelako egiaztatu aurretiko erroldatze 
epealdia, eta horregatik ez zizkiotela prestazioak berrabiaraziko. 
 
Bilboko Udalak 2012ko azaroan eman zion baja erroldan, behar ez bezalako izen-
ematea zela eta. 2013ko azarora arte ez zuen berriz alta eman Bilboko Udalean. 
Horregatik, Lanbideko bulegora joan zenean jakinarazi zioten ez zuela prestazioak 
eskatzeko eskubidea ez zegoelako inongo helbideko erroldan alta emanda. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Aurrerago, erroldan izena eman ondoren, eskaera berria egin ahal izan zuen baina 
Lanbidek eskaria ukatzea ebatzi zuen ulertu zuelako bere prestazioa 2014ko 
martxoan iraungi zela bere espedientea etete luzapen egoeran mantentzen zelako 
eta 2015eko martxora arte ez zuela eskaera berri bat aurkezteko eskubiderik. 
 
2.-Arartekoak aurreko gertakarien gaineko informazioa eskatu zion Bilboko Udalari 
eta aurretiko gogoeta batzuk adierazi zituen, errepikakorrak ez izateko aurrerago 
erreproduzituko ditugunak. 
 
3.-Bilboko Udalak erakunde honi erantzun zion, gizarte-larrialdietarako laguntza-
eskaera ukatzeko ebazpenean eta berraztertzeko errekurtsoa atzera botatzeko 
ebazpenean jasotako berretsiz. 
 
Berriro dio gizarte-larrialdietarako laguntzak diruz-lagundutako laguntza 
ekonomikoak direla eta, horrenbestez, aurrekontuaren mugen menpe daudela, bai 
eta Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Politika Saileko sailburuaren agindu 
bidez udalerri bakoitzari urtero egiten dion esleipenaren menpe ere. 
 

“Este hecho unido al incremento de solicitudes de AES que se ha producido 
en los últimos años, implica que desde el Ayuntamiento de Bilbao se analicen 
minuciosamente los expedientes de las personas solicitantes con el objetivo de 
verificar que cumplen con los requisitos exigidos en la normativa de AES y que las 
ayudas lleguen al mayor número de personas posible, todo ello con el fin de cubrir 
los gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de 
exclusión social.” 
 
Horrez gain, adierazi du gizarte-larrialdietarako laguntzekin estaltzen diren gastuen 
barruan alokairu-gastuak barne hartzen direla (Gizarte-larrialdietarako Laguntzak 
arautzen dituen 4/2011 Dekretuaren 3 a) artikulua), baina alokairu-gastuen 
estaldura bateraezina dela diru-sarrerak bermatzeko errentarekin (modalitate 
guztietan) eta etxebizitzarako prestazio osagarriarekin (4/2011 Dekretuaren 4. 
artikuluko 2. eta 3. atalak). 
 

“El carácter subsidiario de las AES, de manera especial en gastos de alquiler, 
está reflejado, además de en la normativa antedicha, en el propio preámbulo del 
Decreto 2/2010 de 12 de enero, de la Prestación Complementaria de Vivienda, 
puesto que dicha prestación se creó para facilitar a las personas más necesitadas, 
es decir, a las titulares de la renta de garantía de ingresos, el acceso a la vivienda. 
Esta prestación pasa así a dar cobertura a buena parte de las necesidades 
cubiertas hasta la fecha por las AES, con la sustancial diferencia de que se 
constituye en un derecho y no en una ayuda de carácter subvencional como las 
AES”. 
 
Halaber, 4/2011 Dekretuaren 7 b) artikuluan xedatzen da interesdunak egokitu 
dakiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatu behar duela. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Amaitzeko, Bilboko Udalak adierazi du diru-sarrerak bermatzeko errenta edota 
etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea duen eta berau eskatzen ez 
duen pertsona orori gizarte-larrialdietarako laguntza ukatzen zaiola, hain zuzen ere 
esku artean dugun kasuan bezala; izan ere, XXXek ez zuen diru-sarrerak 
bermatzeko errenta berriz hasteko eskatu 2014ko martxoan, eta horrek berau 
iraungitzea eragin zuen. Betebehar hori bete ez izanagatik ezin du diru-sarrerak 
bermatzeko errenta 2015eko martxora arte eskatu, baina gertakari hori ezin zaio 
administrazioari egotzi. 
 

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao no podemos entrar a valorar si se le 
informó o no se le informó correctamente desde Lanbide pero lo cierto es que él 
sabía que debía solicitar la reanudación y no lo hizo. Del mismo modo, el 
interesado estuvo casi un año sin estar empadronado en la CAE, siendo 
consciente de que incumplía una de las obligaciones exigidas para el cobro de la 
RGI y que este hecho le iba a acarrear problemas en el momento de la 
reanudación. 
 

En todo caso, y en base a la motivación y normativa antedicha, y de 
acuerdo al carácter subsidiario de las AES, el Ayuntamiento de Bilbao no puede 
conceder Ayudas de Emergencia Social a aquellas personas que teniendo 
derecho al cobro de la RGI y de la PCV por diversos motivos no imputables a la 
administración pierden su derecho.” 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Gizarte-larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen 4/2011 Dekretuaren 
18. artikuluan ezartzen da Udalak instrukzio-fasean egiaztatu behar duela gizarte-
larrialdietarako laguntza jasotzen duen pertsonak dagozkion eduki ekonomikoko 
eskubide eta prestazio sozialak osoki baliatu dituen: 18. artikulua: “1.- Udalak 
egiaztatuko du eskatzaileak eta haren bizikidetza-unitateko kideek jaso ditzaketen 
eduki ekonomikoko gizarte-eskubideak eta -prestazioak osorik baliatu dituztela. 
 
Horretarako, honako zirkunstantzia hauetan ulertuko da eskubideak oso-osorik 
baliatu direla: 
 
a) Edozein jurisdikzio-ordenari lotutako eskubide eta prestazioen kasuan, dagokion 
epaia edo beste ebazpen judiziala eman ondoren edo, halakorik ez badago, 
eskubidea edo prestazioa erreklamatzeko prozedura formaz hasi ondoren eta 
horretan atzera egin ez bada. 
 
Ebazpen judizialak jadanik onetsi dituen baina jaso ez diren eskubideen edo 
prestazioen kasuan, horiek baliatu direla ulertuko da horiek eman behar dituen 
pertsonari dagokion ez-betetzeagatiko ebazpen judizialaren betearazpen-
gorabeherari hasiera eman zaiola egiaztatzen denean. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

b) Gainerako kasuetan, dagokion eskubidea edo prestazioa erreklamatzeko 
prozedura formaz hasita dagoenean, ez bada horretan atzera egiten edo ez bazaio 
horri uko egiten. 
 
2.- Eskatzaileak edo haren bizikidetza-unitateko kideek egikaritu ez dituzten eduki 
ekonomikoko eskubideak balia baditzakete, udalak eskatzaileari eskatuko dio 
eskubide horiek dagokion ebazpena eman baino lehen egikari ditzala, indarrean 
dagoen legerian xedaturikoaren arabera. 
 
3.- Baldin eta eskatzaileak ez badu betetzen aurreko paragrafoan aipatutako 
betebeharra, eskatzaileak bere eskabidean atzera egiten duela ulertuko da, Udalak 
espedientea artxibatu ahal izango du beste inolako izapiderik egin gabe”. 
 
Beraz, araudian ezarrita dago zer kasutan uste izaten den eskubide ekonomikoak 
baliarazi direla, eta, baliarazi ez badira, eskatzaileari aldez aurretik eskubide horiek 
baliaraz ditzan galdegiteko aukera dagoela. Betebehar hori betetzen ez bada, 
laguntza eskatzaileak bere eskaerari uko egin diola ulertu behar da, ezarrita 
dagoenaren arabera. 
 
Arartekoaren aburuz, Bilboko Udala, gizarte-larrialdietako laguntzen eskaerei 
dagokienez, bere araudi erregulatzailean aurreikusitako baldintzen betearazpena 
aztertzera mugatu behar da, zehazki, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
18/2008 Legearen 46. artikuluan aurreikusitako betekizunak eta Gizarte-
larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen 4/2011 Dekretuaren 5. artikuluan 
aurreikusitakoak. Horrez gain, aldez aurretik interesdunak bere titulartasunekoak 
izan daitezkeen eduki ekonomikoko prestazioak eta eskubideak baliatu dituen 
egiaztatu behar du (4/2011 Dekretuaren 18. artikulua). 
 
Bilboko Udalaren espedientean ez zen eskabidea atzera bota, gizarte-
larrialdietarako laguntza ukatzea ebatzi baizik. Ebazpen hori arrazoitzeko honako 
hau adierazi du: kexagileak ez duela bete aldez aurretik bere titulartasunekoak izan 
daitezkeen eduki ekonomikoko prestazioak eta eskubideak baliatzeko betebeharra. 
 
2.-Bestalde, nabarmendu beharra dago eztabaidagarria dela eskubide ekonomiko 
bat baliatzeko betebeharra bete ez dela ebaztea ahalbidetzen duen jokabiderik egon 
denik. 
 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren eskaerak ukatu egin zizkion kexagileari, prestazioa urtebetez etenda 
egon ostean prestazioa iraungitzea erabaki zuelako, eta ez diru-sarrerak bermatzeko 
errenta berriro eskatzeko epea igaro zelako. 
 
Prestazioa etenda zegoen bitartean prestazioa berrekiteko eskatu izan balu ere, ez 
luke berau jasotzeko eskubiderik izango, ezin baitzuen betekizunetako bat frogatu. 
Informazio hori Lanbideren bulegoan eman zioten, horrenbestez, prestazioa 
berrekitea eskatu balu ere, ukatu egingo zioten, eta prestazioa jasotzeko eskubidea 
etenda geldituko zen. Jasotako orientazioa oinarri hartuta, ez zuen berrekiteko 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

eskabiderik aurkeztu; horrenbestez, diru-sarrerak bermatzeko errenta beste 
urtebetez etenda jarraitu zuen. Horren ondorioz, ondoren, prestazioa iraungi egin 
zen urtebetez etenda egoteagatik, eta prestazioa berriro eskatzeko urtebete itxaron 
beharra eragin zuen, 18/2008 Legearen 28.1.d) eta 28.3 artikuluak aplikatuz, 
4/2011 Legeak emandako idazketan. 
 
Bilboko Udalak 2014ko maiatzaren 25eko Lanbideren ebazpenaren interpretazioa 
egin du kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria jasotzeko eskubidea izan eta hala ere eskatu ez balitu bezala. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ez 
jasotzeko arrazoiak borondatezkoak direla uste izan du, aitzitik, ez zaio prestazioa 
berrekitea egokitu betebeharretako bat frogatu ezin zuelako, hain zuzen ere 
erroldari dagokiona; izan ere, EAEtik kanpo egon baitzen denboraldi batez lan-
arrazoiak zirela eta. 
 
Hala eta guztiz ere, kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria eskatu zituen; horrenbestez, eduki ekonomikoko eskubideak 
baliatu zituen, prestazio horiek jasotzeko eskubiderik izan ez arren. 
 
Arartekoaren ustetan, gizarte-larrialdietarako laguntzen ukapena pertsonaren 
beharrizanen egoeraren balorazioan oinarritu behar da, Gizarteratzeko eta Diru 
Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44.1 artikuluan 
xedatutakoa betez (edo eduki berbera duen 4/2011 Dekretuaren 2.1. artikuluan): 
”Gizarte-larrialdietarako laguntzak diru-laguntzak dira, aldian-aldian emango ez 
direnak, eta haien hartzaileak hauek izango dira: gizarte-bazterkeria prebenitzeko, 
saihesteko edo arintzeko beharrezko diren gastu espezifikoei, ohikoei nahiz 
ezohikoei, aurre egiteko behar beste baliabide ez duten pertsonak”. Ukapen 
horretan kontuan hartu behar da 18/2008 Legearen 46. artikuluan eta 4/2011 
Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzen diren. 
 
Arartekoaren iritziz, legegileak prestazio hauek izaera subsidiarioa dutela esaten 
duenean, esan nahi duena da pertsonei beste prestazioak jasotzeko eskubidea 
duten azaldu behar zaiela (eskubide subjektiboko izaera dutenak). Batez ere 
kontuan hartuta laguntza horiek diru-laguntza izaera dutela. Izan ere, ematea 
esleitutako kredituaren araberakoa da, aurkezten diren eskarien kopurua eta bete 
beharreko beharrak baino txikiagoa izan ohi dena. Baina gizarte-larrialdietarako 
laguntzak ukatzea beste prestazio batzuk jasotzen ez direlako (prestazioak ematen 
dituen organoaren arabera horiek jasotzeko eskubiderik ez duenean) ez dago araudi 
erregulatzailean aurreikusita, eta ez dator laguntza horien helburuarekin bat. 
Edonola ere, eduki ekonomikoko eskubide bat baliatu ez dela antzematen denean, 
4/2011 Dekretuaren 18. artikuluan ezarritako aurreikuspena aplikatu beharko 
litzateke, eta aurreko artikuluan ezarritako inguruabarrak betez gero, eskaeraren 
ukapena ebatzi. 
 



 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Bilboko Udalari 
honako gomendio hau egiten zaio: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Arestian jasotako gogoetak oinarri hartuta, Arartekoak gizarte-larrialdietarako 
laguntza-eskaeraren ukapena berrikusteko gomendatzen du. 
 
 


